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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att ta reda på vilket lärande genusarbetet på en förskola i 
Norrbotten hade inneburit för pedaogerna. Studien ger exempel på vad genusarbetet lett fram 
till för lärande i ett antal specifika situationer, samt hur det påverkat pedagogernas 
förhållningssätt i dessa situationer. Den tar dessutom upp hur genusarbetet påverkat 
pedagogernas planering av aktiviteter och av den dagliga verksamheten. Slutligen behandlas 
vad genusarbetet betytt för pedagogernas medvetenhet om genusfrågor. Med hjälp av 
kvalitativa intervjuer, en enkätundersökning och en kortare videoobservation studerades 
pedagogernas lärande. Resultatet av studien visade att genusarbetet varit mycket 
betydelsefullt för pedagogerna. De gav många exempel på hur deras förhållningssätt 
förändrats i specifika situationer. Deras medvetenhet om genusfrågor hade ökat tack vare 
arbetet och de ville gärna fortsätta fördjupa sig ytterligare i ämnet.

Nyckelord: förskola, genusarbete, lärande, förhållningssätt
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Först av allt vill jag tacka all personal på förskolan där jag gjorde min studie för det intresse 
och engagemang de visat för mitt arbete och för all hjälp som de har bidragit med. Utan dem 
hade detta arbete inte kunnat genomföras. Jag vill även tacka min handledare Marie-Louise 
Annerblom, samt Ann Lundqvist för hjälp med genomläsning och granskning av arbetet. 
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1. Inledning

Genus handlar om kön. Inte om det biologiska könet som vi föds med utan om de egenskaper 
som samhället och de människor som lever i samhället tillskriver olika människor beroende 
på deras biologiska kön (Henkel, 2006). Mitt intresse för genusfrågor väcktes i början av 
2000-talet då jag gick på en föreläsning om genus riktad till personal i förskolan och barnens 
föräldrar. Den handlade om att människor möter och talar med pojkar respektive flickor på 
olika sätt, utifrån deras könstillhörighet. Det framkom att det finns en omfattande omedveten 
särbehandling av barn av olika kön. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska ge 
flickor och pojkar samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån typiska könsroller. Vidare kan man i skollagens första kapitel läsa att 
den som arbetar inom skolan skall främja jämställdhet mellan könen. För att kunna arbeta 
aktivt för jämställdhet måsta man bli medveten om genus. Genom mitt examensarbete om 
genusglasögon i förskolan ville jag fördjupa mina egna kunskaper i ämnet. 

Den här studien startade med att jag svarade på en förfrågan från en förskola i Norrbotten. De 
ville att någon skulle studera hur långt de nått i sitt genusarbete. Förskolans arbete med 
genusfrågor började när de skulle utvärdera målet ”barninflytande” i sitt kvalitetsarbete hösten 
2004. Frågan väcktes om hur personalens förhållningssätt påverkade flickor och pojkar på 
olika sätt. Dåvarande skolledare och personal började ett omfattande arbete med att fördjupa 
sig i genusfrågor. I början använde de personalträffar då all personal var samlad till detta 
arbete. Sedan dess har alla eller delar av personalen sett olika utbildningsvideor, gått på 
föreläsningar, gjort studiebesök/studieresor, läst och diskuterat böcker. Genom att videofilma 
sig själva i barngruppen och genom att göra löpande observationer så fick personalen på 
förskolan fram ett diskussionsunderlag som låg till grund för deras lärande om sin egen 
verksamhet. 

Jag blev nyfiken på hur det medvetna genusarbetet avspeglade sig i pedagogernas dagliga 
arbete. Vilket lärande kring genusfrågor hade arbetet lett  fram till? Hur hade genusarbetet 
påverkat deras förhållningssätt i olika situationer? Vad hade genusarbetet betytt för 
pedagogernas möjligheter att uppnå målen i läroplanen och i hur stor utsträckning styrde 
kunskaperna från genusarbetet pedagogernas planering av aktiviteter och av den dagliga 
verksamheten? Resultatet av min studie baseras på en enkätundersökning, fyra intervjuer samt 
en kortare videoinspelning av en måltidssituation och en hallsituation.

”Att inhämta kunskap om genusstrukturen i samhället och arbeta med jämställdhet är som att 
sätta på sig nya glasögon. Med denna kunskap ser jag samhället på ett annorlunda sätt än tidigare 
och bemöts därmed på ett annat sätt. Att bära med sig kunskap sägs vara en ganska lätt börda. 
Men att bära med sig kunskapen om genusstrukturerna som påverkar vårt samhälle kan också 
vara tungt. När vi tittar på världen genom våra genusglasögon ser den annorlunda ut än tidigare.” 
(Wetterberg, 2002, s.8)

1



2. Bakgrund 

2.1. Genus, genusarbete och jämställdhet
Genusarbete handlar inte om att få flickor att leka med bilar och pojkar att leka med dockor 
(Henkel, 2006). Det handlar om att lägga till och skapa fler möjligheter. Att bryta stereotypa 
och begränsande könsmönster. För att kunna bredda könsrollerna måste man först upptäcka 
sina egna ofta omedvetna förväntningar och föreställningar om flickor, pojkar, kvinnor och 
män. För att bli medveten om detta är det viktigt att  ha en gemensam teoretisk 
kunskapsgrund. När man använder begreppet genus är det bra om man även vet något om den 
bakgrund och vetenskapliga forskning där begreppet används, menar Henkel ( 2006). 

Genusarbete och jämställdhetsarbete hör samman. Bakgrundsdelen inleds därför med en 
definition av orden genus och jämställdhet. Sedan följer en kort tillbakablick på 
genusforskningens historik samt en genomgång av några vanligt förekommande begrepp 
inom genusforskningen. Därpå tas en sammanställning av några av de erfarenheter som man 
gjort vid andra projekt där man arbetat med genusfrågor upp. Slutligen ges en beskrivning av 
några arbetssätt som använts vid genusarbete i förskolan. För att ge en enhetlig läsupplevelse 
har jag valt att, i de fall då innebörden har varit densamma, använda begreppet genusarbete 
istället för jämställdhetsarbete, även om författaren använt ordet jämställdhetsarbete.

I Nationalencyklopedin beskrivs orden genus och jämställdhet på följande sätt:

Genus  ”genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning 
som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna 
formar människors sociala kön.”  (NE s.403 )
 
Jämställdhet ”jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av 
makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar 
i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till 
utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat 
ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könsrelaterat våld.

…Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är 
jämställdhet förbehållet förhållandet mellan könen.” (NE s.275 )

Jämställdhet kan ges en kvantitativ och en kvalitativ innerbörd (Henkel, 2006). När man ser 
till den kvantitativa så tittar man på antal, hur många män resp. kvinnor som finns 
representerade i olika sammanhang. Kvalitativ jämställdhet handlar om alla människors rätt 
till att göra egna val och kunna påverka sin tillvaro utan att begränsas av könstillhörighet. 
Sverige utnämndes år 1995 av FN till världens mest jämställda land. Men om man tittar på 
forskning och statistik så kan man se att det finns mycket kvar att arbeta med när det gäller 
jämställdhet. Inom många områden t.ex. förskola, skola, arbetsliv, hälsofrågor, demokrati och 
maktfårgor så befinner sig kvinnor och män i olika verkligheter. I dessa verkligheter styr 
informella regler och de gör att vi i praktiken inte har samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter. Naturligtvis finns undantag men generellt är ojämställdheten inom dessa 
områden stor och man kan urskilja ett tydligt mönster. Flickor/kvinnor och pojkar/män lever 
under olika informella regler och detta leder till att deras handlingsutrymme begränsas. Ett 
litet handlingsutrymme gör att man blir begränsad av förbud och regler som man inte kan 
påverka men också att man begränsas av andra människors förväntningar på hur man ska vara 
som flicka/kvinna och pojke/man. Ojämställdheten leder inte bara till att flickors och kvinnors 
handlingsutrymme begränsas utan detta gäller även pojkar och män. Om könsrollerna ska 
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kunna breddas måste man först upptäcka sina egna, ofta omedvetna, förväntningar och 
föreställningar kring både flickor, pojkar, kvinnor och män (Henkel, 2006).

Vad anser då folk i allmänhet om jämställdhet? Hedlin (2004) menar att de flesta är positiva 
till begreppet men att det sällan definieras i den offentliga debatten. Ett vanligt svar på frågan 
är att jämställdhet innebär att behandla alla lika. De flesta som uttrycker sig på det viset menar 
att de själva behandlar alla lika. Detta brukar ofta kunna kopplas till en bristande insikt om 
hur svårt det är att behandla alla lika. Mycket av våra förväntningar och vårt beteende 
gentemot män respektive kvinnor är så inlärt att vi automatiskt tolkar det som jämlikt (Hedlin, 
2004). Både Hedlin (2004) och Henkel (2006) är överens om att genusarbete eller 
jämställdhetsarbete måste börja med införskaffandet av genuskunskap.

2.2. Historik
Genusforskningen har sitt ursprung i 1960-talets kvinnorörelse, skriver Hedlin (2004). Vid 
den tiden började alltfler kvinnor studera vid universitet och de ifrågasatte det faktum att 
kvinnor inte syntes i vetenskapen. De reagerade även på att mycket av den litteratur de läste 
och den forskning som bedrevs bara handlade om mannen. Vetenskapliga rön som lades fram 
ansågs gälla människan fastän forskningsunderlagt bara utgjordes av pojkar och män (mannen 
som norm). Detta ledde till att ”women´ studies” började växa fram på universiteten i USA. 
Under 70-talet kom kvinnoforskningen igång ordentligt även i Sverige (Hedlin, 2004). 
Föreningar och centra för kvinnoforskare och kvinnliga forskare bildades (Thurén, 2002). 
Idag återfinns forskning med denna inriktning på många universitet och högskolor under olika 
namn; centrum för kvinnoforskning, kvinnovetenskapligt forum och institutioner för 
genusvetenskap m.m. (Thurén, 2002). En genusforskare undersöker hur våra idéer om manligt 
och kvinnligt skapar möjligheter och hinder inom olika områden (Hedlin, 2004). Forskningen 
har utvecklats från att bara ha utforskat områden ur ett kvinnoperspektiv till att handla om mer 
komplexa förhållanden mellan kvinnor, män och samhällets könsstruktur. Idag betonar 
könsforskningen att skillnader mellan könen genomsyrar hela samhället i ett 
könsmaktssystem (Hedlin, 2004).

2.3. Könsmaktssystem - Genussystem
Samhällets könsmaktssystem kan även kallas för könsmaktsordning, genusordning eller 
genussystem. Om man vill förstå hur ojämställdhet skapas och hur vi kan förändra måste man 
lyfta fram de idéer och föreställningar som finns om vad som är flickigt/kvinnligt och pojkigt/
manligt och studera dem ur ett maktperspektiv. Ojämställdhet handlar om ojämställda 
maktförhållanden där män och pojkar som grupp är överordnade kvinnor och flickor som 
grupp. Det betyder inte att det gäller i varje enskilt fall utan att män och pojkar får kollektiva 
fördelar just för att de är män och pojkar (Henkel, 2006). Vi är så väl inskolade i detta system 
att det uppfattas som normalt och naturligt av såväl kvinnor som män (Hedlin, 2004). 
Pedagoger vid ett av de projekt (Berge, 2001) som jag refererar senare i denna rapport 
konstaterade, efter att de studerat sin verksamhet med genusglasögon, att de tidigare 
omedvetet låtit könsmakt och könsmönster styra. De upplevde att de genom sitt beteende inte 
bara medverkat till utan även förstärkt de rådande könsmönstren genom sitt handlande. I 
Nationalencyklopedin kan man läsa:

könsmaktssystem, ”samlande term för de strukturer och processer som ligger till grund för mäns 
samhälleliga dominans över kvinnor. Termen syftar främst på de underliggande mekanismer som 
ger upphov till ojämlikheten, och analyser av könsmaktssystem försöker blottlägga dessa, t.ex. 
genom att visa vilka processer i det dagliga samspelet mellan könen som leder till att en ojämlik 
struktur vidmakthålls.” (NE s.34 )
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Forskarna Hirdman (1988) och Harding (1986) har skapat teorier om könsmaktssystem. De 
kallar dem för genussystem respektive genusteori. Dessa fungerar som en modell för att förstå 
det mönster som man kan urskilja i hur kön tolkas och värderas i vårt samhälle. Båda teorier 
bygger på två principer: Den ena är isärhållande (dikotomi) och den andra är hierarki 
(rangordning). Hirdman (1988) tar upp att principen om isärhållande styr tankarna till att 
begreppen manligt och kvinnligt är varandras motsatser. Detta tankesätt får oss att se manligt 
och kvinnligt som enhetliga egenskaper och delar in män och kvinnor (pojkar och flickor) i 
två olika grupper som inte har något gemensamt. Följden av ett sådant synsätt blir att den 
kraftiga spridningen inom gruppen män respektive kvinnor, oavsett vad man mäter,  inte blir 
tydlig och att den eventuella överlappning som finns ej synliggörs. Hedlin (2006) skriver att 
risken är stor att man hamnar i könsschablondiket och börjar tala om hur flickor är och hur 
pojkar är. Man betraktar barns beteende som naturligt för ett visst kön istället för att se 
individen. Pojkar är bråkiga eller flickor är tysta. Ett annat exempel på detta kan vara en 
pedagog som beskriver en stökig situation och säger ”pojkar är så stökiga”. Är alla pojkar 
stökiga i den situationen eller vore det mer korrekt att  säga Olle och Kalle var stökiga? (SOU 
2006:75). Sandqvist (1998) skriver att detta isärhållande visar sig när man bläddrar i 
leksakskataloger. Där syns tydligt vilka leksaker som är avsedda för flickor respektive pojkar. 
Uppdelningen av barns leksaker i två olika poler tas även upp av Nelson & Svensson (2005) 
och Svaleryd (2002). Även i många barnböcker kan man finna tydliga könsroller (Sandqvist, 
1998). Principen om hierarki syftar på att mannen ses som norm för det mänskliga och 
allmängiltiga. Manligt och kvinnligt värderas inte på samma sätt. Manligt genus har generellt 
högre status i samhället än kvinnligt genus (Hirdman, 1988). Rithander (1991) och Månsson 
(2000) beskriver att det i förskolans pedagogiska miljö i hög grad är pojkarna som har 
huvudroller och flickorna som har biroller. Pojkar hörs, syns, tar plats och kräver 
uppmärksamhet medan flickorna i högre grad förväntas vänta på sin tur. Harding (1986) 
lägger samma innerbörd som Hirdman (1988) i den andra principen men kallar den istället för 
asymmetri.

2.4. Hirdmans genuskontrakt
Alla de kulturella ”överenskommelser” och föreställningar som anger vad som är passande för 
män respektive kvinnor, vem som ska göra vad och hur relationen mellan man och kvinna ska 
vara kallar Hirdman (2001) för genuskontrakt. Genuskontraktet är samhällets alla oskrivna 
regler om manligt och kvinnligt och det påverkar oss så att villkoren för kvinnor och män blir 
olika. Genus är föränderligt (Henkel, 2006). Därmed skiljer sig genuskontrakt åt över både tid 
och rum. Barns upplevelse av vad det är att vara flicka respektive pojke formas i samspel med 
och i bemötandet av andra människor (Öhman,1999). Denna process, detta 
genussocialiserande, pågår varje dag och varje stund i och utanför förskolan. Flickor och 
pojkar prövar och utforskar olika sätt att handla, bete sig och vara på. De lär sig, utifrån de 
reaktioner och den respons de får, vad som är lämpligt och tillåtet för flickor eller pojkar. 
Öhman skriver att det skapas tysta överenskommelser om vilka positioner barn av olika kön 
”får” inta.

2.5. Genusarbete och jämställdhet i Skollagen och Läroplanen för förskolan 
Idag ställs det krav på lärare att de ska använda sig av ett genusperspektiv i sin undervisning. 
Ett genusperspektiv kan man först anlägga på sitt arbete när man har tillägnat sig 
genuskunskap. Ett genusperspektiv innebär att man lyfter fram de idéer och föreställningar 
som finns om vad som är flickaktigt/kvinnligt och pojkaktigt/manligt och studerar dem ur ett 
maktperspektiv (Henkel, 2006). I och med att skolverket övertog ansvaret för förskolan 1998 
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blev förskolan en del av skolan därmed gäller skollagen även förskolan. I skollagens (SFS, 
1985:1100) första kapitel står det att: 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan

1.  främja jämställdhet mellan könen…” (Skollagen 1 kap. §2)

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) anger vilka värden som ska 
genomsyra förskoleverksamheten när det gäller jämställdhet. Där står det bland annat att 
rättvisa och jämställdhet skall synliggöras i verksamheten samt att förskolan skall ge barnen 
möjligheter att pröva och utveckla sina intressen och förmågor utan att begränsas av 
stereotypa könsmönster och könsroller.

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller.” (Utbildningsdepartementet, 
1998, s. 4)

Barn av bägge könen får förutsättningar att utveckla mer jämställda värderingar om de tillåts 
pröva ett bredare register av möjliga ”roller” och positioner (Öhman, 1999). I förskolan är det 
attityderna och förhållningssättet hos dem som arbetar med barnen som måste stå i fokus när 
man arbetar med att ge pojkar och flickor lika möjligheter. Pedagogernas bemötande, med 
förväntningar och krav på de olika könen, speglar deras egen uppfattning av hur flickor och 
pojkar ”ska vara”, och detta utgör en medveten eller omedveten värdemässig påverkan av 
barnen. Henkel (2006) skriver att det i jämställdhetsarbete är viktigt att diskutera mycket och 
ofta, att få tid för reflektion över egna tankar och handlingar. Det är också viktigt att alla 
känner sig delaktiga. För att ytterligare betona vikten av jämställdhetsarbete i förskolan och 
skolan så stiftades Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever. Lagen trädde i kraft den 1 april 2006 och syftar till att främja barnens lika 
rättigheter i förskolan och skolan (SFS 2006:67).

2.6. Erfarenheter från tidigare forskning
I den undersökning som låg till grund för Annika Månssons doktorsavhandling (Månsson, 
2000), studerades samspelet mellan små barn, 1-3 år, och pedagoger vid tre olika 
småbarnsavdelningar ur ett genusperspektiv. I undersökningen framkom att även de yngsta 
barnen i förskolan är med och skapar könsmönster. Redan tidigt under småbarnsåren skiljde 
sig barnen sätt att söka kontakt med de vuxna mellan flickor och pojkar. Ett viktigt resultat 
var att olika situationer ledde till olika könsmönster bland barnen. Graden av vuxenledning 
gav olika samspelsmönster. Vid de helt vuxenledda samlingarna märktes det tydligt att några 
pojkar dominerade och fick mest utrymme och uppmärksamhet. De sökte och fick bekräftelse 
genom utvidgade svar som ledde till förlängda dialoger (längre taltid) och förlängd 
ögonkontakt. De fick även mer affektfyllda svar. I delvis vuxenledda situationer tog både 
pojkar och flickor initiativ till kontakt men flickorna involverades i större utsträckning i 
dialog med de vuxna. Resultatet visade att organisationen i form av uppdelningar i olika 
gruppstorlekar och konstellationer spelade roll för könsmönstret. Barnaktiviteten i form av 
initiativ, särskilt från flickorna, ökade då barngruppsstorleken minskade. I delvis vuxenledda 
situationer som vid måltider och vid lek var det också fler barn från båda könen som kom till 
tals. Flickorna hade en tendens att vilja vistas närmare pedagogerna och de agerade ibland 
också ”hjälpfröknar” genom att säga till pojkarna om dessa störde de andra barnen. Månsson 
(2000) skriver vidare att ”Det finns grund för att anta att vuxnas medverkan i barnens 
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könssocialisering ofta är osynlig för såväl barn som vuxna” (Månsson, 2000, s.203). Vid fler 
tillfällen under studien visade det sig att det pedagogerna upplevde sig se/göra inte stämde 
överens med den dokumenterade verkligheten. Någon uttryckte tydligt en önskan att behandla 
alla barn lika, oavsett kön och upplevde att hon också gjorde det medan videoupptagningen 
visade på motsatsen. I situationer då flickor varit extra aktiva visade det sig att pedagogerna 
uppfattade dem som dominerande trots att det på filmen gick att se att så ej var fallet. En lägre 
toleranströskel för flickors ”störande” beteende tycktes finnas bland personalen. Månsson 
skriver att det är viktigt att tillsammans med kollegor diskutera sina egna föreställningar om 
pojkar och flickor. Det är först när man själv sätter ord på hur man ser på barnen som man 
inser vad som är ens egna föreställningar. Odelfors (2001) kommer fram till liknande resultat 
vad gäller pojkars och flickors talutrymme i sin undersökning av barn i åldrarna 5-7 år. Även i 
hennes undersökning visade det sig att det fanns en skillnad mellan den uppfattade 
verkligheten och den dokumenterade verkligheten. Då talutrymmet uppfattades som jämlikt 
visade de inspelade filmerna på motsatsen. Odelfors (2001) tar också upp att flickor och 
pojkar bemöts på olika sätt av vuxna och hur olika förväntningar på barnen skapar olika 
beteenden. Hennes resultat tyder på att flickor och pojkar uppfattar personalens förväntningar 
på olika sätt. I samlingar med många barn valde flickor gärna att avvakta tills de blev tydligt 
inbjudna att delta, kanske för att de var osäkra på om de förväntades delta aktivt eller ej. 
Pojkar var direkt verbalt aktiva. Detta mönster återkom också i andra verksamheter än i 
samlingar. Odelfors konstaterar att vuxna behöver bli medvetna om vår kulturs könsmönster 
för att kunna ge flickor och pojkar lika möjligheter att uttrycka sig.

2.7. Erfarenheter från tidigare jämställdhetsprojekt
Det har genomförts många olika projekt med fokus på genus vid olika förskolor. Några av de 
mer omtalade är: Britt-Marie Berges (2001) projekt ”Vidgade Vyer” i Jämtlands län, där 
förskolor från Hammarstand, Frösön och Östersund deltog; jämställdhetsprojektet i Gävle på 
förskolorna Björntomten och Tittmyran (Wahlström, 2003); samt erfarenheter från projektet 
”Förskola och skola för jämställdhet i Fagersta” (jamstalldskola.se). Nedan följer exempel på 
hur förskolans könsuppdelade vardag såg ut och några av de arbetssätt som blev följden av de 
iakttagelser man gjort. 

2.7.1. Hallsituationen 

Videoobservationer från flera förskolor (Hammarstrand, Frösön, Fagersta) visade att 
pedagogerna behandlade flickor och pojkar olika. De förväntade sig att flickor skulle klä sig 
själva i större utsträckning än pojkar i samma ålder. I Hammarstrand (Berge, 2001) såg 
personalen att flickorna agerade ”hjälpfröknar” och glömde bort sig själva. Pojkarna fick inte 
samma träning i att vara hjälpsamma och empatiska. Videoupptagningarna visade även att det 
var mer tillåtet för pojkar att t.ex. busa eller smita från påklädningen. Pedagogerna tenderade 
dessutom att ”hoppa mellan” olika barn när de hjälpte dem i hallen. Personalen vid Frösön 
(Berge, 2001) upptäckte att pojkarna i stor utsträckning tillåtits komma och avbryta ett samtal 
eller en aktivitet (t.ex. påklädning). Förskolorna i Fagersta (jamstalldskola.se) upptäckte att 
pojkarna fick mer hjälp av pedagogerna, ofta utan att själva be om det. Pojkarna fick också 
fler tillsägelser av typen ”vänta”, ”spring inte” och ”sätt på dig strumporna först”. Flickorna 
skötte mer av påklädningen själva och de fick oftare be pedagogen om hjälp innan de fick det. 
Resultatet blev oftast att pojkarna kom ut först. Pedagogerna uttryckte att de upptäckt att de 
inte var så jämställda som de trodde. De gjorde större skillnader på flickor och pojkar än de 
trodde. 
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2.7.2. Måltider

Då pedagogerna i Östersund (Berge, 2001) videofilmade matsituationen upptäckte de att 
pojkarna tog mycket av talutrymmet under måltider. De fick både positiv och negativ 
uppmärksamhet. De verkade vana att få det de ville utan att behöva uttrycka sig i med mer än 
ettordssatser. De hade svårt ta ansvar för/förstå och skicka det kompisar ville ha medan flickor 
direkt hjälpte den som behövde något. Pedagogerna reflekterade över flickornas sätt att härma 
de vuxnas servicebeteende. Detta ledde till en period med pojk- flickbord. På förskolorna 
Björntomten och Tittmyran (Wahlström, 2003) såg man att flickorna agerade hjälpfröknar vid 
måltiderna. De övade upp förmågan att se och uppfylla andras behov och gavs inte chansen 
att vara huvudperson eller att få sina egna behov tillfredsställda. Pojkarna övade sig på att 
inneha huvudrollen. De verkade uppleva att de hade tolkningsföreträde, visste bäst och var 
huvudpersoner som behövde få sina behov tillfredsställda omedelbart. De fick inte lära sig att 
se till andras behov. Även förskolorna i Fagersta (jamstalldskola.se) observerade 
”hjälpfröknar” vid måltiderna. De såg också att samtalet vid bordet ofta dominerades av 
pojkar. 

2.7.3. Lek

Förskolorna i Fagersta (jamstalldskola.se) observerade att det fanns skillnader mellan pojkar 
och flickor i barnens lek. När barnen själva fick bestämma i den fria leken lekte de ofta i 
könsskilda grupper och i mönster som var könstypiska. Flera pedagoger noterade att både 
placeringen av materialet i rummet och namnet på rummen kunde förstärka de traditionella 
mönstren. Pojkarna föredrog att vara i kuddrummet eller i rummet med byggleksaker. 
Flickorna var gärna i dockvrån eller i rum där man kunde pyssla. 

2.7.4. Språk

Vid förskolan i Hammerstrand (Berge, 2001) upptäckte pedagogerna att de gav barnen olika 
förutsättningar för språkträning. När de samtalade med flickor så blev samtalen längre medan 
pojkarna fick kortare och mer kommandoliknande kommentarer. Pedagogerna i Frösön 
(Berge, 2001) upplevde att deras tidigare språkbruk mot pojkarna var kortfattat och 
onyanserat. Det bestod många gånger av tillrättavisningar och kommandon, istället för att 
skapa dialog med pojkarna. Flickorna fick däremot i högre grad hela meningar och utförligare 
förklaringar. Pedagogerna i Fagersta (jamstalldskola.se) och  Hammerstrand (Berge, 2001) 
blev medvetna om att deras ordval skiljde sig åt beroende på om de tilltalade en flicka eller en 
pojke. När flickorna kom på morgonen så fick de höra hur fina de var. De fick beröm för 
saker kopplade till utseendet t.ex. kläder och hårspännen. Pojkarna däremot fick höra att de 
var tuffa och coola när de hade tröjor med Batman eller andra figurer på. På förskolan 
Tittmyran (Wahlström, 2003) observerades också att barnen blev bemötta på olika sätt och 
man enades om att bemöta alla barn oavsett kön med hälsningsfrasen ”Vad roligt att du 
kommer idag”. Vidare observerade man i Fagersta och Hammerstrand att pojkarna ofta fick 
beröm för personliga egenskaper som att de var starka eller snabba (Berge, 2001). Flickorna 
fick beröm för vad de presterade, till exempel att de ritade fint eller hjälpte till med något. 
Pedagogerna såg att de med sitt sätt att uttrycka sig inte bara inte bara medverkat till utan 
även förstärkt de könsmönster som råder. Flickor uppmuntrades till att vara söta snälla och 
hjälpsamma. Pojkar uppmuntrades till att vara busiga, modiga och starka. Den här formen av 
uppmuntran ledde till att barnen i sin tur levde upp till förväntningarna. Eftersom pojkarna 
tillskrevs egenskaper som styrka så hamnade de högst i hierarkin. Flickorna hamnade lägre i 
rangordningen. Dessutom gjordes kopplingen att de barn, företrädesvis flickor,  som fick 
mycket uppmärksamhet kopplad till utseendet eller prestationer riskerade att få en självkänsla 
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kopplad till detta. Ett misslyckande eller fel kläder skulle kunna få barnet att känna sig 
värdelöst. Pedagogerna arbetade därefter med att uppmärksamma personen, inte utseendet 
eller prestationen. 

2.8. Exempel på genusarbete 

2.8.1. Minskad negativ uppmärksamhet

I Fagersta (jamstalldskola.se) uppmärksammade pedagogerna att pojkarna fick fler tillsägelser 
än flickorna. Pojkarna fick oftare höra ordet inte. För att minska den negativa 
uppmärksamheten så började de ge konkreta förslag på hur barnen skulle uppträda. ”Gå i 
korridornen” fick ersätta ”Spring inte i korridoren”.  Personalen upplevde även att pojkarna 
ofta hade svårt att vänta på sin tur och att de då ofta handgripligt sökte pedagogernas 
uppmärksamhet, till exempel genom att komma och ställa sig bredvid den vuxne. 
Videoobservationer visade att pedagogen oftast avbröt det den höll på med, till exempel att 
hjälpa ett annat barn,  för att tillmötesgå pojkens önskemål. När det kom fram en flicka till 
pedagogen ombads hon oftast att vänta. Pedagogerna började då använda ”stopp-handen” 
metoden. Om den vuxne var upptagen och ett annat barn kom och ville ha hjälp så satte de 
upp en stopphand som markerade att de var upptagna och att barnet fick vänta på sin tur. På 
detta sätt markerades att alla barn var lika mycket värda. 

2.8.2. Kompensatorisk pedagogik

I flera projekt har man arbetat med kompensatorisk pedagogik. Kompensatorisk pedagogik 
handlar om att ge både pojkar och flickor möjligheter att utvecklas till fria individer utan att 
hämmas av traditionella könsroller (jamstalldskola.se; Larsson, 2004). Man arbetar med att 
försöka få barnen att pröva och träna nya förmågor och situationer.  Syftet är att stimulera 
barnen till att överskrida de traditionella gränserna och vidga sina förmågor. Kompensatoriskt 
arbete handlar om att tillföra, inte ta ifrån (John & Sabljar, 2003). Pojkar leker ofta i större 
grupper. Där tränar de konkurrens och att inordna sig i hierarkier. De behöver också träna på 
att samspela i mindre grupper. De behöver träna på att känna samhörighet: att lyssna, samtala 
och få ett språk för känslor. Flickor, som ofta tränar just samhörighet i sina relationstäta lekar, 
behöver istället träna självständighet och att kunna ta plats i en större grupp. De behöver 
uppmuntras och stärkas till att våga vara tuffa, modiga och göra självständiga val. Flera 
förskolor har vid upprepade tillfällen delat in barnen i pojk- flickgrupper för att arbeta med 
kompensatorisk pedagogik (Berge, 2001; Wahlström, 2003). På förskolan i Östersund (Berge, 
2001) valde man att prova pojk- flickgrupper för att flickorna och pojkarna skulle få utveckla 
alla sina förmågor utan att det andra könet dominerade. Flickorna fick arbeta med mer 
grovmotoriska övningar och pojkarna med finmotoriska.

2.9. Genusmedvetenhet hos pedagoger i förskolan
År 2004 lämnade Delegationen för jämställdhet i förskolan sitt delbetänkande ”Den könade 
förskolan” (SOU, 2004:115). Där konstaterade man att förskolan hade svårt att uppnå de 
jämställdhetsmål som angavs i läroplanerna. Att kunskaperna om genus och jämställdhet i 
förskolan var otillräckliga konstaterade även Anna Ubysz (2007) i sin magisteruppsats. Hon
kom i sin undersökning fram till att de flesta av pedagogerna som deltog i undersökningen 
hade olika förhållningssätt till flickor och pojkar. De uttryckte att de inte hade tillräckliga 
kunskaper om genus och jämställdhet och att de ej fått delta i någon fortbildning i detta. 
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Många förskolelärare sade att om de gjorde skillnad mellan flickor och pojkar så var det på ett 
omedvetet plan. Ubysz (2007) konstaterar att den som inte kan förklara vad ett 
genusperspektiv är inte heller kan följa läroplanen för förskolan. Hon drar slutsatsen att 
genusarbete inte verkar vara ett prioriterat mål och att det inte heller tillåts styra planeringen 
av den pedagogiska verksamheten.

2.10. Sammanfattning
Jag har i denna bakgrundsdel lyft fram ett antal situationer som märkbart påverkats när 
pedagoger i förskolan varit delaktiga i någon typ av genusarbete. Jag vill i min egen studie 
undersöka hur pedagogerna på en förskola har påverkats av det genusarbete som de varit 
delaktiga i sedan 2004. Vad har pedagogerna lärt sig i olika situationer av genusarbetet? Jag 
har valt att utgå från de områden som belysts i tidigare forskning och jämställdhetsprojekt, för 
att kunna jämföra de erfarenheter som pedagogerna på den aktuella förskolan upplever att de 
fått med de erfarenheter som pedagoger vid tidigare projekt fått. Jag strävar efter att få en så 
mångfacetterad bild som möjligt av pedagogernas lärande och medvetenhet om genusfrågor. 
Jag vill även studera vad genusarbetet betytt för pedagogernas arbete med målen i läroplanen 
för förskolan. Ubysz (2007) konstaterade i en undersökning bland pedagoger i förskolan att 
läroplanens föreskrifter angående genusperspektivet på verksamheten inte nämnvärt 
behandlades vid verksamhetsplaneringen. Jag vill därför även ta reda på i hur stor 
utsträckning genusarbetet påverkat planeringen av verksamheten på den aktuella förskolan, 
där man arbetat med genusfrågor under flera år.  

3. Syfte

Vilket lärande har genusarbetet inneburit för pedagogerna vid en förskola i Norrbotten?

3.1. Frågeställningar

• Vilket lärande kring genusfrågor har genusarbetet i specifika situationer lett fram till hos 
pedagogerna? 

• Hur har detta lärande påverkat pedagogernas förhållningssätt i dessa situationer? 
• Vad upplever pedagogerna att genusarbetet har betytt för deras möjligheter att uppnå 

målen i läroplanen? 
• I hur stor utsträckning styr kunskaperna från genusarbetet pedagogernas planering av 

aktiviteter och av den dagliga verksamheten?
• Vad har genusarbetet betytt för pedagogernas medvetenhet om genusfrågor?

4. Metod och genomförande

4.1. Undersökningsgrupp
I och med att jag svarade på den undersökta förskolans förfrågan så var också min 
undersökningsgrupp bestämd till att omfatta just denna förskola. För att få en så bred bild som 
möjligt av pedagogernas lärande så bad jag alla pedagoger att svara på enkäten.
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4.1.1. Förskolan

Förskolan i min undersökning bestod av fem avdelningar med åldersblandade barngrupper, i 
åldrarna 1-6 år. Där arbetade vid tiden för min undersökning 19 personer.  Två av dessa 
arbetade i köket. Alla utom 4-5 stycken i personalstyrkan hade deltagit i genusarbetet sedan 
det startade, hösten 2004.

4.1.2. Etiska överväganden

Alla som deltog i studien garanterades anonymitet och att deras svar ej skulle kunna 
identifieras i samband med resultatredovisningen. Innan jag filmade barnen på en avdelning 
så gjordes en förfrågan till föräldrarna om jag fick filma barnen. Ingen förälder nekade till 
detta. Personal och föräldrar informerades om att all dokumentation; film, enkäter och 
intervjumateriel bara skulle användas i detta syfte och därefter destrueras. 

4.2. Forskningsinriktning
Inom forskningen används ofta begreppen grundforskning respektive tillämpad forskning 
(Starrin, 1993). Detta är beteckningar på olika forskningsinriktningar vars syfte och arbetssätt 
skiljer sig åt. Starrin  gör i sin bok följande uppdelning: grundforskning och tillämpad 
forskning. Vid grundforskning är det forskaren eller forskardisciplinen själv som ställer 
frågorna. Därefter väljes lämpliga objekt och metoder ut för det undersökande arbetet. Svaren 
på frågorna/ resultatet, förväntas öka den samlade kunskapen inom ett visst vetenskapligt 
område och intresserar främst den egna disciplinen. Vid tillämpad forskning så utgår man från 
ett praktiskt problem. En uppdragsgivare ställer en konkret fråga. Forskaren förväntas, ofta 
genom samarbete med undersökningsdeltagarna och med hjälp av olika teorier och metoder, 
bidra till en konkret lösning av problemet. Mitt arbete är därmed ett arbete inom tillämpad 
forskning.

4.2.1. Inriktningar av tillämpad forskning

Inom tillämpad forskning finns flera inriktningar. Starrin (1993) tar upp vid-sidan-om-
forskning, självförvaltande forskning och aktionsforskning. Jag skall här kort beskriva de 
olika inriktningarna med en större tonvikt på aktionsforskning eftersom jag anser att mitt 
arbete ligger närmast denna inriktning. 

Den vanligaste typen av tillämpad forskning är vid-sidan-om-forskning, skriver Starrin. En 
forskare får en förfrågan från någon användare där den senare önskar få hjälp med ett speciellt 
problem eller vill få svar på vissa frågor. Forskaren gör endast sporadiska besök i 
verksamheten och meddelar efter avslutad forskning resultatet till beställarna. De som deltagit 
får eventuellt möjlighet att ge sina synpunkter på resultatet. När man bedriver vid-sidan-om-
forskning är uppdragsgivarens roll huvudsakligen passiv.  Starrin tar även upp 
självförvaltande forskning. Här är uppdragsgivaren en grupp människor som bestämmer sig 
för att genomföra ett forskningsprojekt. De får hjälp av en forskare men det är de själva som 
har kontroll över forskningsprocessen. Forskarens roll är ej ledande utan denne ställer sig till 
förfogande för gruppens önskemål och är en deltagare bland de andra. 
Slutligen, när det gäller aktionsforskning, så utgår man i sin forskning från uppdragsgivarens 
problem. Aktionsforskaren vill med sitt arbete bidra med underlag för ett förändringsarbete, 
skriver Starrin. Att aktionsforskning handlar om att planera och genomföra en 
förändringsprocess och att därefter analysera den, anser även Rönnerman (2004) och Swedner 
(1989). Det specifika för aktionsforskningen är det nära samarbetet mellan forskaren och dem 
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som utför förändringen. Nya upptäckter kan göras med hjälp av forskarens kunskaper om 
teorier och forskningsmetoder och den aktuella undersökningsgruppens kunskaper och 
erfarenheter av den verksamhet de arbetar i. Vid aktionsforskning är det dock forskaren som i 
sista hand kontrollerar kunskapsprocessen (Starrin, 1993). Att begreppet aktionsforskning 
används av många och med varierande betydelse tas upp av Lorenz (2004). 

4.2.2. Ett exempel på aktionsforskning 

I Starrins (1993) beskrivning av  vid-sidan-om-forskning så har forskaren bara lite samarbete 
med den verksamhet som han eller hon studerar. I min studie fanns det ett omfattande 
samarbete mellan mig och den studerade verksamheten. Detta gör att jag kan utesluta mitt 
arbete från denna forskningsinriktning. Om man ser till den självförvaltande forskningen så är 
den liksom aktionsforskningen inriktad på samarbete mellan forskare och praktiker men även 
i den inriktningen har forskaren en mycket tillbakadragen roll som ej stämmer överens med 
mitt arbete. Kvar blir då aktionsforskning, där vissa bitar stämmer väl överens med mitt arbete 
medan andra bitar saknas. Mitt arbete började som ett önskemål från en förskola att få sitt 
arbete utvärderat genom någon typ av undersökning. Arbetet skedde i nära samarbete med 
den studerade verksamhetens personal. En representant från varje avdelning på förskolan och 
rektorn, hade insyn i hela forskningsprocessen.  De hade möjlighet att påverka det allmänna 
upplägget. Det är dock jag som har haft den slutgiltiga kontrollen över processen och 
produkten. Det fanns en inplanerad återkoppling av studien till förskolans personal där 
resultatet av undersökningen och de upptäckter som gjorts i samband med arbetet skulle 
presenteras för dem. De uttryckte även detta arbete delvis skulle komma att ligga till grund för 
deras fortsatta genusarbete. Det som saknas för att passa in på aktionsforskning är att jag ej 
har varit med i planeringen och genomförandet av genusarbetet. Jag kom in i en 
slutfas/analysfas där personalen ville veta hur långt de kommit med sitt arbete, hur 
verksamheten hade förändrats och hur de skulle gå vidare. Swedner (1989) nämner att man 
ibland brukar tala om aktionsforskning även när forskarens roll varit mer passiv i fråga om 
planering och genomförande. Detta sammantaget, innebär att mitt arbete kan räknas som ett 
exempel på aktionsforskning.

4.3.  Kvalitativa och kvantitativa metoder
En undersökning kan göras med kvalitativ eller kvantitativ metod. Om man vill ta reda på 
människors sätt att resonera och reagera samt förstå eller hitta handlingsmönster så skall man 
göra en kvalitativ studie (Trost, 2005). Om man däremot är intresserad av numeriska 
observationer, antalet gånger något inträffar, hur många som tycker på ett visst sätt eller hur 
vanligt något är så skall man göra en kvantitativ studie (Backman,1998). Patel och Davidsson 
(2003) tar upp att den kvalitativa metoden med sin friare struktur kan ge mer ingående svar på 
det man undersöker. Vid kvalitativ forskning fokuserar datainsamlingen på ”mjuka” data. Det 
kan ske i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. 
Jag finner att kvalitativ metod är lämpligast att använda för att syftet med min undersökning 
ska kunna uppnås.

4.4. Informationsinhämtande metoder

4.4.1. Intervjuer

Det finns olika tekniker för att samla information med hjälp av frågor. Patel & Davidsson 
(2003) tar upp att intervjufrågor kan göras med olika grad av standardisering. Låg 
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standardisering innebär att frågorna formuleras fritt allt eftersom intervjun fortlöper. Helt 
standardiserade intervjuer påminner om enkäter eftersom exakt likadana frågor ställs i samma 
ordningsföljd och därefter skrivs ner. Den kvalitativa intervjun tas upp av Trost (2005). Den 
går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner och vilka erfarenheter 
den har. Man strävar t.ex. efter att få veta hur den intervjuade uppfattar en viss företeelse. När 
man gör kvalitativa intervjuer behöver man ej ha frågeformulär med i förväg formulerade 
frågor, menar Trost. Istället ska man ha ett antal punkter med frågeområden. Vid 
intervjutillfället behöver frågorna ej gås igenom i ordningsföljd men alla bör ingå i intervjun. 

4.4.2. Enkät

Enkätundersökningen är en annan metod för att samla in information med hjälp av frågor. 
Kylén (1994) skriver att enkäter är bra framförallt när man vill nå många med samma frågor. 
Enkäter skiljer sig från intervjuer genom att den som svarar på frågorna också själv skriver 
ner sina svar på ett eller annat sätt. Enkätundersökningar kan vara frågeundersökningar med 
en kvantitativ natur. Man kan också göra en interview questionnaire, intervjuundersökning 
(Trost, 2007). Enkäten förknippas oftast med formulär som skickas per post men det finns en 
rad olika varianter och kombinationer av enkäter och intervjuer. I enkäten är frågorna helt 
standardiserade men svaren kan vara mer eller mindre strukturerade. Graden av strukturering 
gäller hur stor frihet och svarsutrymme som lämnas till den som intervjuas. Enkäter med fasta 
svarsalternativ är helt strukturerade medan enkäter med öppna svarsalternativ kan ha olika 
grad av strukturering beroende på hur frågorna är formulerade (Patel & Davidsson, 2003). 

4.4.3. Observation 

När man vill studera beteenden och skeenden i deras naturliga sammanhang så kan man 
använda sig av observationer (Patel & Davidsson, 2003). Om man ska göra 
observationsstudier är det lämpligt att utföra dem i väl avgränsade situationer (Svenning, 
2000). 

4.5. Datainsamling

4.5.1 Genomförande och tidsplan

I mitten av mars 2008 träffade jag pedagoger som representerade de olika avdelningarna och 
förskolans rektor första gången. Jag blev informerad om deras tidigare arbete och vi pratade 
om vilken inriktning mitt arbete skulle kunna ha. De ville gärna få sitt genusarbete studerat 
och få förslag på hur de skulle kunna gå vidare. Ett par veckor senare återkom jag för att 
besöka en avdelning och för att skaffa mig en fördjupad kunskap om deras genusarbete. 
Efterhand  preciserades min frågeställning till att röra pedagogernas lärande och vilka effekter 
genusarbetet fått. I mitten av april träffade jag åter hela arbetsgruppen och presenterade hur 
långt jag kommit i mitt arbete. Jag lämnade öppet för reflektioner kring frågeställnigen från 
deras sida. I början av maj träffades vi igen och då visade jag min enkät för dem och lämnade 
utrymme för eventuella förändringar av den. Inga förändringar gjordes. Jag bestämde även 
intervjutid och filmtid med berörda personer vid detta tillfälle. Min avslutande kontakt med 
personalen på förskolan togs i september 2008 då jag på en av deras planeringsdagar 
presenterade en sammanfattning av mitt arbete för hela personalen. Delar av min 
undersökning kom att ligga till grund för deras fortsatta genusarbete.
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4.5.2. Intervjuer

Den kvalitativa intervjun är lämpligast att använda när man vill ta reda på en persons 
erfarenheter och uppfattning av olika företeelser (Trost, 2005). Jag gjorde fyra kvalitativa 
intervjuer med personer som arbetade på olika avdelningar på förskolan. De hade alla 20-30 
års arbetslivserfarenhet. Dessa personer hade varit med vid våra gemensamma möten och 
hade alla arbetat på förskolan under hela eller större delen av projektettiden. Intervjuerna 
spelades in med en videokamera. Kameran användes enbart som ersättning för bandspelare så 
att jag i efterhand skulle kunna skriva ut och lätt hitta tillbaka till de olika intervjufrågorna. 
Jag hade i förväg gjort ett häfte med olika intervjupunkter utifrån mina intervjufrågor.  
Videokameran var under intervjuerna riktad mot häftet med intervjupunkter och jag bläddrade 
i detta under intervjuns gång. Intervjufrågorna (Bilaga 1) valdes ut utifrån den kunskap jag 
skaffat mig genom pedagogernas inledande beskrivning av projektet samt de kunskaper jag 
inhämtat genom att studera litteratur om tidigare genusarbeten. Jag valde själv ut situationer 
där det visat sig att genusarbete gör skillnad.

4.5.3. Enkät

Enkäten (Bilaga 2) delades ut till samtliga som arbetade på förskolan. Jag gjorde en enkät till 
all personal därför att alla skulle få chansen att uttala sig och bidra med sin uppfattning om 
vad de lärt sig genom genusarbetet. Enkäten bestod av 10 stycken rubriker som följdes av två 
till tre frågor. Det var öppna frågor och var och en fick själv formulera sina svar på ett väl 
tilltaget svarsutrymme. Således en låg grad av strukturering (Patel & Davidsson, 2003). Bland 
rubrikerna återkom de områden som tagits upp vid intervjuerna men i enkäten ville jag även ta 
reda på vad pedagogerna ansåg om sin egen genusmedvetenhet innan genusprojektet startade, 
hur de trodde att arbetet hade påverkat barnen, samt hur de skulle vilja fortsätta med 
genusarbetet. Enkäten såg jag som ett komplement till mina intervjuer. Enkäterna var 
anonyma och  samlades i en låda i förskolans personalrum.  Enkäterna hämtades på angiven 
dag och en extra uppsamling gjordes ett par dagar senare. 16 av 17 enkäter samlades in. 

4.5.4. Videoinspelning

Den barngrupp jag filmade bestod av 11 barn i åldrarna 1-6 år. Jag valde att filma en måltid 
eftersom jag visste att personalen arbetat mycket med sitt och barnens agerande under 
måltider. Då måltiden skulle filmas så valde jag att koncentrera mig mest på det bord där de 
lite äldre barnen satt. Detta för att på relativt kort tid kunna fånga så mycket som möjligt av 
barnens agerande och samspel med varandra och pedagogerna. Personalen på avdelningen 
föreslog att jag även skulle filma i hallen vid påklädning av barnen. Vilket jag gjorde. Video-
observationen av hall- och måltidssituationen såg jag som en validering av de intervjuer och 
den enkätundersökning jag gjort.

4.6. Databearbetning och analys

4.6.1. Bearbetning och analys av intervjuer

Intervjuerna spelades in på videoband. Jag skrev sedan ut dem var för sig i ett 
ordbehandlingsprogram med hjälp av det inspelade bandet. Enligt Trost (2005) kan man 
använda sig av flera olika metoder när man skriver ut kvalitativa intervjuer. Jag valde att 
skriva ner det som var viktigt i förhållande till studiens syfte. Det innebar att jag lät bli att 
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dokumentera utvalda delar av mina intervjuer i skrift. De olika punkterna i mitt häfte var till 
hjälp när jag senare skulle gå tillbaka och kontrollera svar och söka citat. När intervjuerna 
skrivits ut så samlade jag svaren från de fyra intervjuerna på respektive punkt efter varandra. 
Sedan markerade jag vilka svar som återkom i hos flera intervjupersoner. Därefter 
koncentrerade jag innehållet i dessa uttalanden. Kvale ( 1997) menar att 
meningskoncentrering är en användbar metod för intervjuanalys. På så vis kan större 
intervjutexter reduceras till mer komprimerad text. Det förekommer olika uppfattningar om 
huruvida intervjupersoner ska citeras ordagrant eller ej. Trost (2005) hävdar att man bör 
undvika ordagranna citat av integritetsskäl. Han menar att man bör snygga till citaten lite, 
omformulera dem från tal- till skriftspråk utan att därmed förvränga innehållet i dem. Det har 
jag gjort i min resultatrapportering.

4.6.2. Bearbetning och analys av enkäter

Inledningsvis läste jag alla enkätsvar. Bell (2006) menar att inläsning av samtliga enkätsvar är 
ett bra sätt att starta en enkätbearbetning för att man då får en överblick av det material man 
har samlat in. Därefter samlade jag in alla olika svar under respektive fråga i ett 
ordbehandlingsprogram. På så sätt fick jag en god överblick över svaren. Då jag redan när 
enkäten med öppna frågor konstruerades hade en kvalitativ tolkning av resultatet i åtanke så 
var en sammanställning i diagram- eller tabellform eller annan typ av kvantitativ redovisning 
inte aktuell. Jag numrerade enkäterna för att kunna referera till dessa nummer vid 
citatskrivning. Liksom vid bearbetningen av intervjusvaren så markerade jag vilka svar som 
återkom i flera enkäter. Som resultatunderlag använde jag de 12 av 17 enkäter som svarat på i 
stort sett alla frågor. Trost (2007) menar att man kan räkna med en svarsfrekvens på 50-75% 
på många enkätundersökningar. Svarsfrekvensen på min enkät var 70%. På förskolan arbetade 
vid tillfället för min enkätundersökning 17 pedagoger. Av dessa var tre vikarier. Det är 
möjligt att en eller flera av vikarierna upplevde att de inte hade tillräckliga erfarenheter av 
genusarbete för att kunna  svara på enkäten. Dessutom delades enkäten ut vid en tid på året då 
arbetsbelastningen var relativt hög, vilket kan ha lett till att ett par pedagoger inte ansåg sig ha 
tid att delta i undersökningen. Jag gjorde slutligen en kvalitativ analys och tolkning av 
resultaten.  

4.6.3. Bearbetning och analys av videofilm

Jag tittade på filmen både själv och tillsammans med personalen. Då huvudvikten av min 
undersökning ej låg på filmen och analysen av denna så spelade jag ej in det som sades när 
jag såg på filmen tillsammans med personalen. De kommentarer som personalen gav har jag 
skrivit ner i efterhand. Filmen används i validerande syfte och jag omnämner bara kort det 
den visar i resultatdelen.

5. Resultat

Syftet med min undersökning var att ta reda på följande frågeställningar:

• Vilket lärande kring genusfrågor har genusarbetet i specifika situationer lett fram till? 
• Hur har detta lärande påverkat pedagogernas förhållningssätt i dessa situationer? 
• Vad upplever pedagogerna att genusarbetet har betytt för deras möjligheter att uppnå 

målen i läroplanen? 

14



• I hur stor utsträckning styr kunskaperna från genusarbetet pedagogernas planering av 
aktiviteter och av den dagliga verksamheten?

• Vad har genusarbetet betytt för pedagogernas medvetenhet om genusfrågor?

Innan resultaten redovisas vill jag informera om att både intervjupersoner och flera av dem 
som svarade på enkäten påpekade att de generaliserade i sina svar. Givetvis var de medvetna 
om att det finns olikheter i barns sätt att vara. Pedagogerna såg barnen som individer och 
tränade dem på det just ett speciellt barn behövde. När man beskriver barngruppen ur ett 
genusperspektiv kan man dock se tydliga skillnader mellan vanliga beteenden hos pojkar 
respektive flickor samt vuxnas förhållningssätt mot barn av olika kön. 

Både vid bearbetningen av intervjuer och enkätsvar har jag varit medveten om att 
pedagogerna har svarat det de för tillfället tänkte på. De skulle mycket väl kunna instämma i 
det någon annan skrivit eller själva ha svarat något annat vid ett annat tillfälle. Att de inte tar 
upp en viss situation innebär med andra ord inte nödvändigtvis att de inte finner den viktig i 
sammanhanget. Jag har i redovisningen av resultatet på min studie strävat efter att få en så 
mångfacetterad bild som möjligt av pedagogernas lärande och medvetenhet om genusfrågor. 
Ovanstående reflektioner gör att jag har valt att inte ange exakt antal som har gett ett visst 
svar i min resultatredovisning. Det innebär också att jag ibland valt att redovisa svar som bara 
någon enstaka person har nämnt. 

Resultatet av studien redovisas under rubriker som kan härledas från enkäternas och 
intervjuernas frågor. I de fall då en fråga  berörts både i intervjuer och enkäter så redovisas 
dessa svar under samma rubrik. Resultatet av videoinspelningen redovisas under punkterna 
genusglasögon i hallen respektive genusglasögon vid måltider. Både i mina intervjuer och i 
enkäterna delade jag upp frågan om barns lek i två frågor. Då frågorna gick in i varandra 
valde jag att redovisa dem under en rubrik, genusanvändande i lek och leksaksanvändande.

Jag har gett intervjupersonerna fingerade namn: Anna, Britta, Clara, Dora. Jag har även 
numrerat enkätsvaren med pedagog 1-12 för att kunna referera till dessa nummer vid 
citatskrivning.

5.1. Genusglasögon i olika situationer på förskolan

5.1.1. Genusglasögon i hallen

Intervjusvar
När jag frågade vad intervjupersonerna hade lärt sig av genusarbetet i anslutning till på- och 
avklädnings situationen i hallen framkom några gemensamma förhållanden. Dessa togs upp i 
alla intervjuer. Det första var att de tidigare, utan att tänka på det, hade tillåtit pojkarna att 
avbryta flickornas påklädning. För att pojkarna skulle få komma ut fort och för att det skulle 
bli lite lugnare i hallen så hjälpte pedagogerna pojkarna med det som de behövde lite snabb 
hjälp med så att de sen kunde gå ut. Oftast var det hjälp med vantar eller skor som behövdes. 
Anna uttryckte detta på följande sätt under intervjun:

”När vi hjälpte en flicka så kunde pojkarna bara sträcka fram foten utan att ens säga något. Vi 
avbröt en flickans påklädning för att hjälpa pojken. Man kan fundera på vad det gav för signaler 
till flickan. Jo, att hon var mindre värd.”   Anna
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Clara beskrev sitt förändrade förhållningssätt vid påklädningssituationen så här:

” Jag känner att jag måste stålsätta mig som pedagog ibland. Det kräver lite mer av mig när de 
barnen som hela tiden pockar på uppmärksamhet måste vänta. Det kräver en betydligt större 
ansträngning än att hjälpa dem så att de kan gå ut.” Clara

De nya kunskaperna från genusarbetet ledde till att pedagogerna försöket att inte avbryta 
påklädningen när någon kom och ville ha hjälp. De sade att barnet, oftast pojken, fick vänta. 
Om det var någon som behövde hjälp på en gång så visste de varför och berättade ofta högt 
varför t.ex. nu hjälper jag honom för att han är kissnödig och inte kan vänta. Det som 
pedagogerna också upptäckte var att pojkarna inte behövde sätta ord på vad de ville ha för 
hjälp utan det räckte med att de sträckte fram en hand eller en fot mot pedagogen när de ville 
ha hjälp. Nu tränade de barnen på att uttrycka vad de ville ha hjälp med. En person nämnde att 
hon numera tänkte på att använda samma tonfall till både pojkar och flickor. En annan att 
flickor fick träna mer på att vänta förut. Nu fick alla träna på det. 

Enkätsvar
Många svar som jag fick i enkäterna angående vad pedagogerna lärt sig om hallsituationen 
var väldigt lika de svar som jag fick av intervjupersonerna. Det som togs upp var: att inte 
avbryta när man klädde på någon, att träna barnen på att vänta på sin tur och att låta pojkar 
och flickor sätta ord på vad de vill ha hjälp med. Dessutom nämnde några att det var viktigt 
att ta tillvara tillfället för fördjupad kontakt vid av/påklädningen genom att samtala mer med 
pojkarna respektive stärka flickornas jag-uppfattning. Pedagog 3 beskrev föjande lärande: 

”Jag har lärt mig att samtala mer med pojkarna och att uppmuntra dem till att säga vad de vill ha 
hjälp med så att de får träna sig på att uttrycka sig.” Pedagog  3

Videoinspelning
På videofilmen hjälpte pedagogerna barnen vid påklädningen. Oftast fick ett barn i taget hjälp. 
De som var lite äldre turades om med att få hjälp, de klarade mycket av påklädningen själva. 
Jag så inga framsträckta händer eller fötter som ordlöst krävde hjälp under min inspelning i 
hallen. 

5.1.2. Genusglasögon vid måltider

Intervjusvar
Under alla intervjuer togs måltidssituationen upp. Här fanns gemensamma lärdomar. På flera 
avdelningar hade de i början av genusarbetet själva dokumenterat måltider genom att filma 
dem och sedan diskutera filmen tillsammans.  Det som alla upptäckte var att pojkar blev 
servade av flickor och pedagoger under måltider. Pojkar behövde sällan formulera sina 
önskemål i ord utan pekade eller lät. Detta sätt att uttrycka sig tolkades av flickor, varpå de 
skickade det som pojken ville ha. Clara beskrev hur situationen såg ut tidigare och hur de 
arbetar nu på följande sätt: 

” Flickorna såg och servade pojkarna innan de knappt hade öppnat munnen utan bara tittade lite 
sådär. Vi tränar dem jättemycket på att be trevligt om mat och skicka mat och att det inte är 
flickorna som servar pojkarna.” Clara

Dora gav följande exempel: 
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”Det kan fortfarande hända att det sitter en pojke vid ett hörn av bordet och säger mjölken, och en 
flicka reser sig upp och går runt bordet med mjölken. Det ser man inte en pojke göra. Vi försöker 
påminna om att de måste säga till den som sitter närmast det de vill ha att  skicka det.” Dora

I början av arbetet hade de flesta avdelningarna en period med pojk- flickbord för att bryta 
service beteendet hos flickorna och för att pojkarna skulle få träna sig på att uttrycka vad de 
ville ha. När pojkarna väl fick träna på att uttrycka vad de ville ha så blev de duktigare på det. 
Att det var ett beteende som var svårt att bryta märktes under en av intervjuerna. Där tog 
pedagogen upp att det kunde hända att barnen föll tillbaka i gamla mönster igen, speciellt 
efter en tids ledighet. Det pedagogerna också lade märke till var att tidigare kunde pojkar 
avbryta ett pågående samtal genom att t.ex. rycka i armen och säga du, du, du… Då avbröt 
den vuxne samtalet och vände sig till pojken. Nuförtiden håller de istället upp handen som ett 
stopp-vänta-tecken. Den som vill avbryta får vänta tills samtalet är avslutat. Bella 
kommenterade resultatet av deras arbete så här:

”Pojkarna blev mer hänsynsfulla och lyssnade på varandra. De kunde hjälpa flickorna också.” 
Britta

En av pedagogerna nämnde i intervjun  att endel pojkar kunde ta för sig väldigt mycket mat. 
Nu tränade de alla på att känna efter hur mycket de orkade äta. Pojkar tränades även på att 
visa omtanke genom att tänka på att maten ska räcka till alla. Lärdomen av genusarbetet var, 
konstaterades i en av intervjuerna, att flickorna behövde få träna på ta för sig lite mer samt att 
man som pedagog behövde stå tillbaka och inte serva barnen vid måltider. 

Enkätsvar
Även enkätsvaren tog upp att pojkarna blev servade förut av både flickor och pedagoger. 
Likaså svarar flera personer i enkäten att pojkarna nuförtiden fick träna på att be om saker 
med mer än ett ljud eller ett ord. De fick lära sig att skicka mat på ett trevligt sätt till varandra 
och uppmuntrades även att hjälpa varandra vid matbordet. Någon tog i enkäten, liksom i 
intervjuerna, upp att pojkar behövde träna på att maten skulle räcka till alla. Flera enkätsvar 
handlade om att flickor behöver en annan träning i matsituationen. Det flickor behövde träna 
på var att våga ta för sig av maten, att ta plats, att tänka på sig själva och att göra sin röst hörd. 
Pedagog 1 uttryckte sig på detta sätt om flickornas roll vid måltider:

”Låt flickorna tänka på sig själva och inte vara servicepersonal.” Pedagog 1

Videoinspelning
Vid måltiden satt de äldre barnen vid ett eget bord tillsammans med en pedagog. Den dagen 
serverades det soppa och eftersom den var varm så serverade pedagogen soppa till alla 
barnen. Barnen satt och samtalade om vad de gjort under utevistelsen. Både pojkar och flickor 
tog deltog i samtalet. Samtalet avbröts ibland av att ett barn bad ett annat att skicka t.ex. 
brödet.

5.1.3. Genusglasögon vid samlingar

Intervjusvar
Insikterna från samlingar med hela eller delar av barngruppen varierade. Tre av fyra tog upp 
att de lärt sig att bli medvetna genusskillnader i fråga om barnens talutrymme. De märkte att 
pojkarna gärna dominerade talutrymmet men de försökte lyfta fram flickorna så att de kunde 
ta mer plats. Flickorna gavs medvetet fler frågor än tidigare och deras förslag lyftes fram för 
att jämna ut skillnaden. Pedagogerna var nu noga med att man inte fick avbryta utan att 
barnen fick vänta på sin tur. På en av avdelningarna hade man kontrollerat taltidsfördelningen 
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vid några tillfällen men ej funnit någon större skillnad. Pedagogen från den avdelningen 
upplevde att samlingarna var det som hade påverkats minst av genusarbetet. Under en annan 
av intervjuerna berättades det att de ibland hade samlingar bara med flickor eller pojkar. Vid 
sådana tillfällen kunde man märka att endel tystlåtna flickor vågade prata mycket mer. Under 
projektets gång tog Clara till sig innehållet i följande undersökning:

”Jag läste om en undersökning där pojkar och flickor fick lika mycket taltid. Pojkarna protesterade 
för att de upplevde det som att det bara var flickorna som pratade.” Clara

Anna uppmärksammade efter genusarbetet följande saker: 

”Man är mer uppmärksam på att pojkarna inte ska få ta det mesta av talutrymmet och att låta 
flickorna prata till punkt och att fråga dem också. Vi tänker också på att flickor och pojkar får 
könsneutrala följdfrågor.” Anna 

Enkätsvar
Även enkätsvaren handlade om att ge lika mycket uppmärksamhet och taltid till pojkar och 
flickor. Att inte avbryta en flicka för att tillrättavisa en pojke utan att vara noga med att lyssna 
färdigt på flickorna. Pedagogerna uttryckte att flickor och pojkar behövde träna på olika saker 
i samlingen. Pojkar uppmuntrades till att visa hänsyn, empati och vänta på sin tur samt att 
beskriva saker. Flickor uppmuntrades till att ta för sig av taltid och uppmärksamhet och att tro 
på sig själva. Flickor gavs även möjligheten att välja först i valsituationer. Enkätsvaret som 
pedagog 2 gav visade på en ökad medvetenhet om könsmönster och taltid:

”Jag har lärt mig att vara medveten om vem som pratar mest och vad man pratar om mest.” 
Pedagog  2

Pedagog 8 upplevde sig ha blivit tydligare i sin roll som pedagog:

”Jag har lärt mig att vara mer tydlig med att se och höra alla, att se individen.” Pedagog  8

5.1.4. Genusglasögon och språkbruk

Intervjusvar
Tre saker som gällde genus och språkbruk togs upp i alla intervjuer. Det ena var att 
pedagogerna samtalade mer med pojkarna nu än tidigare. De förklarade mer varför de gjorde 
på ett visst sätt och använde ett mer nyanserat språk. Tidigare fick pojkarna kortare svar t.ex. 
Nej, gör inte så. Så här uttryckte Dora sin ökade medvetenhet:

”Man nyanserade mer till flickorna förut. Till pojkarna använde man raka ord istället för att 
använda meningar. Det blev jag medveten om.” Dora

Det andra gällde hur man uppmärksammade nya kläder hos barnen. Tidigare pratade men om 
kläder som söta, gulliga, coola och tuffa. Nu betonade man funktionen och personen bakom 
kläderna och kunde bemöta både flickor och pojkar på samma sätt. Anna beskrev den 
förändring som skett på följande sätt:

”Vi uppmärksammar inte längre flickor genom att kommentera vilka kläder de har eller hur de ser 
ut i håret. Det är klart att vi uppmärksammar dem men nu pratar vi om hur en ny tröja känns, om 
den är skön att ha på sig eller om barnet har valt den själv. Från början blev flickorna besvikna att 
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vi inte kommenterade hur fina de var men sedan vande de sig och nu kan de tom förekomma oss 
och berätta om sina nya kläder., att de har en varm tröja som de känner sig bra i. De gör vad vi 
förväntar oss att de ska göra... ”Anna

Det tredje som togs upp var att det som en följd av genusarbetet satts upp listor med flickord 
och pojkord. De var uppsatta som en påminnelse om vilka ord/sidor pojkar respektive flickor 
behövde förstärka och de återfanns på olika platser i förskolan nära den plats där de kunde 
användas. Listorna påminde om att betona de mjukare sidorna/värdena hos pojkar och att 
samtala med dem om känslor. Hos flickorna handlade det mer om att förstärka individen, 
jaget och att träna mod. Listans ord för pojkar var: Hur känns det?, Mjukt, Varmt, Skönt, 
Smidig/Smyga, Försiktig/Visa hänsyn, Viska, vara Snäll/Hjälpsam och att använda 
beskrivande ord- adjektiv (lätt/tung). Listans ord för flickor var: Modig, Stark, Stor, 
Lång/Kort, Har du valt detta själv (t.ex. kläder), Mjuka, Sköna, Varma, Tuffa, Snabb och 
Ärlig/Kamratlig. Alla de intervjuade personerna talade om en ökad medvetenhet i ordval och 
språkbruk. Clara beskrev en ökad medvetenhet av sitt språkbruk.

”Tidigare benämnde vi pojkar som t.ex. starka, tuffa och duktiga. Med flickor pratade man mer om 
kläder och yttre saker eller om känslor. Det har jag blivit mycket mer medveten om nu.” Clara

Enkätsvar
Även i enkätsvaren fann jag att medvetenheten i språkbruk ökat. Pedagogerna hade blivit mer 
medvetna om att de behövde samtala/föra mer dialog med pojkarna och de undvek medvetet 
nyansskillnader i tonfallet gentemot pojkar respektive flickor. I flera enkäter kunde jag läsa att 
personalen använde orden från listorna och betonade mjuka ord och känslor med pojkar och 
individen ”du” istället för gruppen ”vi” med flickor. En pedagog nämnde i enkäten att 
han/hon individanpassade om t.ex. en pojke behövde förstärkning av flickorden. Pedagog 2 
gav exempel på hur språket kunde variera gentemot flickor respektive pojkar:

”Till flickor kan man säga att de ska hoppa högt, kasta långt och springa snabbt. Till pojkar kan 
man istället säga att de ska smyga på tå, prata tyst och bygga lågt.”  Pedagog  2

Pedagog 12 tog upp direkt respektive indirekt tilltal:

”Vi talade ofta indirekt till flickor förut, benämnde med ord som söt, fin , gullig… Till pojkarna 
talade vi mer direkt och kommenterade hur starka de var och vad duktiga de var som kunde så 
mycket.” Pedagog 12

5.1.5. Genusglasögon i barns lek och leksaksanvändande

Intervjusvar
I intervjuerna talades det bl.a. om skillnader och likheter i barns val av plats att leka på. Det 
nämndes att pojkarna gärna drog sig bort från de vuxna när de lekte. Flickorna höll sig gärna i 
närheten av de vuxna. Genusarbetet gjorde pedagogerna medvetna om dessa skillnader och 
som en följd av detta försökte de nu hålla sig närmre pojkarna. De upplevde det som viktigt 
att vara nära för att få insyn i pojkarnas lek. Tidigare släppte de oftare iväg killarna till 
lekhallen så att de fick springa av sig men nu upplevde man en jämnare könsfördelning där. 
En avdelning släppte dit flickorna oftare än pojkarna för att ge flickorna mer utrymme och 
pojkarna mer närhet. Anna kommenterade pedagogernas förändring i arbetssättet så här:

”Pojkarna drar sig gärna bort från oss vuxna. Då gör vi punktinsatser och följer efter men efter en 
stund drar de vidare igen. Det är märkligt. Det visste jag inte tidigare.” Anna
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Genusarbetet ledde inte till några större ommöbleringar. Förflyttningar av material så att 
könen blev mer blandade i respektive rum hade dock gjorts på flera avdelningar. Man försökte 
ha material som bilar, byggklossar, böcker och dockor tillgängliga för alla och inte 
koncentrerade till en viss plats/rum. Den traditionella dockvrån hade tagits bort eller 
kompletterats med leksaker som passade till båda könen. En avdelning hade även funderat på 
att hitta en alternativ, mer könsneutral benämning på dockvrån. Samtliga pedagoger nämnde 
att genusarbetet har påverkat deras val av leksaker vid nyinköp. De sökte nu efter mer 
könsneutrala leksaker t.ex. olika typer av bygg- konstruktionsmaterial. Britta uttryckte detta 
på följande sätt:

”Jag tänker mer på det när jag bläddrar i inköpskataloger. Att leksakerna ska passa både pojkar och 
flickor, neutrala saker.”  Britta

Två av pedagogerna upplevde att barnen på deras avdelningar lekte ganska könsblandat. 
Dessa avdelningar arbetade även aktivt med att uppmuntra barnen att prova 
könsöverskridande roller i leken. Dora berättade om hur de arbetade för att undvika stereotypa 
könsroller:

”Vi uppmuntrar när de i leken väljer att t.ex. en flicka är morfar och en pojke är lillasyster. Då 
säger vi ser ni vad bra det är att man kan prova att vara vem man vill i leken. De är jättebra på att 
leka så här och det tror jag att vi har påverkat.”  Dora

Enkätsvar
I enkäterna nämndes liksom i intervjuerna att pojkarna gärna drog sig bort från vuxna när de 
lekte. Pedagogerna hade genom genusarbetet blivit mer medvetna om detta och försökte vara 
mer närvarande även vid pojkars lek. Det framkom också att de nu hade inrett rummen så att 
de tilltalade både flickor och pojkar och att de nu använde konstruktionsmaterial som ett sätt 
att få barnen att leka mer tillsammans. De berörde att det var viktigt att båda könen fick 
tillfälle att prova på olika material och leksaker. De upplevde att flickorna behövde träning i 
att göra egna val oberoende av kompisar. Enkätsvaren tog även upp att genusarbetet hade lett 
till en ökad medvetenhet om hur barn leker och var de leker. Den ökade medvetenheten gällde 
även skillnader i leksakers utseende/utformning beroende på vilket kön de är riktade till. 
Pedagogens betydelse för vad flickor respektive pojkar lekte med togs upp av pedagog 3: 

” Flickor kan bygga lika mycket som pojkar och pojkar kan leka med dockor och lekköket om vi 
uppmuntrar dem. Det är viktigt att vi är genuint intresserade.”  Pedagog  3

Pedagog 8 uppmärksammade hur man kunde uppmuntra barnen att våga pröva 
könsöverskridande roller: 

”Nu frågar jag om en pojke är mamma eller pappa i leken och tvärtom. Jag tar inte för givet att han 
har en pojkroll eller att hon har en flickroll i leken.” Pedagog  8

5.2. Genusarbete och målen i läroplanen för förskolan

5.2.1. Genusmedvetenhet

Enkätsvar
I enkäten frågade jag pedagogerna om deras genusmedvetenhet innan projektet. Det visade sig 
att de flesta upplevde att de var ganska omedvetna om genusfrågor innan genusarbetet började 
på förskolan. Nästan alla personer uttryckte att det de lärt sig genom genusarbetet hade lett 
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till att de blivit mer medvetna om hur deras eget förhållningssätt påverkade barnen. Ett 
exempel på förändrat förhållningssätt återfanns i svaren hos pedagog 12. Där kunde man läsa 
följande: 

”Arbetet har gett mig en ökad medvetenhet kring genusfrågor och ett medvetet arbetssätt.” 
Pedagog 12 

På enkät frågan var pedagogerna upplevde att de stod i sitt genusarbete idag jämfört med 
andra förskolor upplevde de flesta att de kommit ganska långt i arbetet på just deras förskola.

5.2.2. Genusarbete utifrån målen i läroplanen 

På frågan om hur genusarbetet hade ökat barnens möjligheter att utveckla sina förmågor och 
intressen oberoende av kön, vilket är ett av målen i läroplanen,  framkom att de försökte 
arbeta medvetet för att uppnå detta mål. Pedagogerna uttryckte att de uppmuntrade och 
uppmärksammade barnens alla sidor och att de därmed stärkte dem som individer. Barnen 
ansågs ha bredare valmöjligheter. En pedagog trodde att det blivit lättare för barnen att prova 
på olika aktiviteter, både flickaktiga och pojkaktiga. De upplevde även att de hade starkare 
flickor och mjukare pojkar än tidigare. Pedagog 5 kommenterades genusarbetet så här:

”Alla ska ha samma förutsättningar oavsett kön. Det är min skyldighet som pedagog.” Pedagog  5

5.2.3. Pedagogers tankar om barnens syn på manligt och kvinnligt

Enkätsvar
Jag frågade pedagogerna hur de uppfattade att genusarbetet hade påverkat barnens syn på 
kvinnligt och manligt. Med andra ord, vad pedagogernas lärande fått för konsekvenser för 
barnen och barnens syn på manligt och kvinnligt. De konstaterade att de höll på med ett 
långsiktigt arbete. De såg det som en viktig uppgift var att vidga barnens erfarenhetsvärld. 
Många av barnen kom från hem med andra erfarenheter av kvinnligt och manligt. 
Pedagogerna upplevde även att media och samhället stod för en annan bild av kvinnligt och 
manligt än den de ville visa. De ville genom sitt arbete visa att det inte var konstigt att kvinnor 
och män gjorde något könsöverskridande. Pedagog 1 skrev så här om denna fråga:

”Jag hoppas att kön inte ska vara ett hinder vid deras val av lekar och andra sysselsättningar.” 
Pedagog 1

5.2.4. Genusperspektiv och planering 

Intervjusvar
När jag frågade hur mycket pedagogernas insikter av genusarbetet påverkade deras planering 
av verksamheten sade de att det fanns med mer eller mindre i alla aktiviteter som gjordes. 
Ibland kunde det vara svårt att veta om det var genusarbetet eller gruppens behov som styrde. 
Dora kommenterade hur genusarbetet styrde planeringen så här:

”Man är medveten om det själv och vi pratar om det men det styr inte våra aktiviteter.” Dora

Det som de konkret nämnde var att de under en period hade haft pojk- flickrytmik med 
femåringarna. Då hade de planerat aktiviteter för att stärka olika sidor hos flickor respektive 
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pojkar. Under två av intervjuerna gavs också exempel på hur pedagoger tog tillvara och 
utvecklade pågående aktiviteter med hjälp av sina genuskunskaper. 

Enkätsvar
Många enkätsvar kommenterade frågan i vilken utsträckning genusarbetet påverkade deras 
planering av verksamheten. Pedagogerna upplevde  inte att genusperspektivet styrde valet av 
aktiviteter men det fanns ofta med i utformandet av aktiviteten. Det påverkade vilka barn de 
valde att utföra olika aktiviteter med och hur de utfördes t.ex. vilka de uppmuntrade till att 
leda leken. Pedagog 3 gav följande svar på frågan:

”Jag försöker ha genusglasögonen på när jag planerar och framför allt när jag reflekterar kring 
olika aktiviteter/projekt vi genomfört för att lära mer.” Pedagog  3

Pedagog 12 gav följande kommentar:

”Jag tänkte till en extra gång för att undvika att cementera könsroller.” Pedagog  12

5.2.5. Genus glöms bort

Enkätsvar
Under intervjuerna nämndes att pedagogerna ibland kom på sig själva när de sade något som 
de inte skulle ha sagt. De upplevde dock att det skett en utveckling eftersom de nu 
hörde/tänkte själva att det blev fel och de hoppades att antalet felsägningar med tiden skulle 
minska. I enkäten fanns en fråga som gällde pedagogernas uppfattning om när det var lätt att 
glömma bort genusperspektivet. Flera personer skrev att det var lätt att glömma bort 
genusperspektivet och allt de hade lärt sig under stress. När antalet pedagoger av olika 
anledningar inte var tillräckligt var det lätt att falla in i gamla mönster. En enkät tog upp att 
det även kunde ske när man var arg eller upprörd i barngruppen.  Ett par pedagoger upplevde 
att de ibland kunde falla tillbaka i gamla mönster vid samtal med föräldrar. Pedagog 2
kommenterade den ökade medvetenheten vid felsägningar så här:

”Under resans gång har man bitit sig i tungan så den är full av ärr!” Pedagog  2

5.3. Pedagogernas lärande och förhållningssätt

Enkätsvar
Genusarbetet hade enligt enkätsvaren betytt mycket för pedagogerna på den aktuella 
förskolan. Pedagogerna beskrev att arbetet lett till en ökad medvetenhet kring genusfrågor, 
t.ex. hur de pratade med och bemötte flickor och pojkar. Flera pedagoger beskrev också att de 
genom genusarbetet fått syn på sitt eget förhållningssätt och hur det kunde påverka flickor och 
pojkar. En person  skrev att den som en följd av arbetet nu reflekterade kritiskt över sitt 
förhållningssätt tillsammans med sina kollegor. Pedagog 3 uttryckte sig på följande sätt: 

”Jag har fått mycket större kunskap om hur barn skapar sin könstillhörighet och hur viktigt vuxnas 
förhållningssätt är för jämställdhet.” Pedagog  3

Nästan alla enkätsvar tog upp att de ville fortsätta med genusarbetet i framtiden. De upplevde 
att arbetet behövde hållas levande genom fortsatt bokläsande, föreläsningar och fortsatta 
diskussioner. Pedagogerna upplevde att det fanns mycket kvar att lära.
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6. Diskussion 

6.1. Reliabilitet och validitet
Den traditionella tolkningen av begreppet reliabilitet är att mätningen är stabil och inte utsatts 
för slumpinflytande. Alla frågor skall ställas på exakt samma sätt under likadana 
omständigheter. Man menar att en undersökning skall kunna upprepas med samma resultat 
vid en senare tidpunkt. Att uttala sig om validitet och reliabilitet härstammar från kvantitativ 
metodologi. Vid kvalitativa undersökningar är det svårare att uttala sig om detta. 
Trovärdigheten är ett av de största problemen med kvalitativa studier, menar Trost (1994). 
Chansen att någon skall utföra exakt samma undersökning med exakt samma resultat är 
försvinnande liten. Vi får hela tiden nya erfarenheter, vi minns olika saker och vår 
föreställningsvärld förändras (Trost). Min undersökning av pedagogernas lärande kring 
genusfrågor bygger på intervjuer och enkäter med öppna frågor utan svarsalternativ. Det är 
inte troligt att någon skulle kunna upprepa den och få exakt samma svar. Flera av 
intervjupersonerna sade att de säkert skulle komma på fler eller andra saker när intervjun var 
slut. När det inte går att få ett mått på reliabiliteten får man försäkra sig om en undersöknings 
tillförlitlighet på andra sätt. Ett sätt att göra detta är att ”lagra” verkligheten på bandspelare 
eller film. Då kan man försäkra sig om att man har uppfattat allt korrekt (Patel & Davidsson, 
2003). Eftersom jag spelade in alla intervjuer så hade jag möjligheten att uppfatta och skriva 
ner allt som sades i intervjuerna. Jag kunde dessutom gå tillbaka och kontrollera citat i 
samband med resultatskrivningen. Mitt metodval, att göra  intervjuer, en enkätundersökning 
och en videoinspelning såg jag som ett sätt att öka studiens trovärdighet.

Med en undersöknings validitet menar man att undersökningen mäter det vi vill att den skall 
mäta. Det rör sig om att ställa frågor till rätt personer, att formulera och ställa frågorna på rätt 
sätt. Men också att välja undersökningsmetoder som kan ge svar på våra frågor och som 
täcker vår frågeställning. (Svenning, 2003). Jag gjorde kvalitativa intervjuer för att få 
fördjupade kunskaper om pedagogernas lärande. Den kunskapen kompletterades med svar 
från enkäter för att fånga hela personalens lärande. För att få en bild av hur arbetet såg ut i 
verkligheten så filmade jag två av de områden jag samlat information kring. Jag anser att de 
metoder jag använde mig av i undersökningen gav svar på mina frågor och frågeställningar.

Om jag hade haft tid och gjort enkäterna först så hade svaren i dessa kunnat leda mig vidare 
till en fördjupning under intervjuerna. Jag är medveten om att intervjupersonerna troligen har 
svarat detsamma i enkäten och att vissa överensstämmelser i resultatet beror på detta.

Intervju- och enkätfrågor är kopplade till mitt syfte och jag har undersökt det jag hade för 
avsikt att undersöka.

6.2. Resultatdiskussion
Syftet med min studie var att ta reda på vilket lärande kring genusfrågor som genusarbetet 
hade lett fram samt hur detta lärande hade påverkat pedagogernas förhållningssätt i deras 
arbete. I bakgrundsdelen av mitt arbete har jag redovisat ett antal situationer/områden som 
märkbart påverkats när pedagoger i förskolan deltagit delaktiga i någon typ av genusprojekt. 
Jag ville i min studie ta reda på vilket lärande genusarbetet  inneburit för pedagogerna på den 
aktuella förskolan. Jag valde att utgå från de områden som redan belysts i forskningen för att 
kunna jämföra de erfarenheter som pedagogerna på den här förskolan upplevde att de gjort 
med erfarenheter från tidigare projekt. Jag ville även ta reda på vad genusarbetet betytt för 
pedagogernas möjligheter att arbeta mot målen i läroplanen för förskolan. Ubysz (2007) 
konstaterade i en undersökning bland pedagoger i förskolan att läroplanens föreskrifter 
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angående genusperspektivet på verksamheten inte nämnvärt behandlades vid 
verksamhetsplaneringen. Jag ville därför även ta reda på i hur stor utsträckning genusarbetet 
påverkade planeringen av verksamheten på denna förskola, där man arbetat med genusfrågor 
under flera år.  Mina frågeställningar var följande: 

• Vilket lärande kring genusfrågor har genusarbetet i specifika situationer lett fram till hos 
pedagogerna? 

• Hur har detta lärande påverkat pedagogernas förhållningssätt i dessa situationer? 
• Vad upplever pedagogerna att genusarbetet har betytt för deras möjligheter att uppnå 

målen i läroplanen? 
• I hur stor utsträckning styr kunskaperna från genusarbetet pedagogernas planering av 

aktiviteter och av den dagliga verksamheten?
• Vad har genusarbetet betytt för pedagogernas medvetenhet om genusfrågor?

Jag kommer nu att föra en diskussion kring resultatet knutet till varje situation (hallen, 
måltider, samlingar, språk, lek och leksaksanvändande) och jämföra dessa med resultaten från 
tidigare undersökningar samt koppla samman dem med de bakomliggande teorier kring genus 
som jag beskrivit i bakgrundsdelen. Därefter kommer jag att föra en diskussion kring hur 
pedagogerna upplevde att de arbetade utifrån styrdokumenten och i hur stor utsträckning 
genusarbetet påverkade deras planering av verksamheten. Slutligen tar jag upp vad 
genusarbetet betytt för pedagogernas lärande och förhållningssätt.

6.2.1. Genusglasögon i olika situationer

Pedagogerna på förskolan hade med hjälp av observationer och filminspelningar 
dokumenterat hallsituationen vid påklädningen av barnen. I mina intervjuer och i 
enkätundersökningen tog pedagogerna upp att de sett att de tidigare hjälpte pojkarna mer än 
flickorna med påklädningen innan de skulle gå ut. De tillät dessutom ofta pojkarna att avbryta 
dem när de höll på att hjälpa någon annan. De upptäckte även att pojkarna inte behövde sätta 
ord på sina önskemål om hjälp utan att de ofta bara räckte fram t.ex. en hand när de ville ha 
hjälp med vanten. Liknande upptäckter gjorde även de pedagoger som deltog i Berges (2001) 
undersökning och de som ingick i projektet för jämställdhet i Fagersta (jamstalldskola.se). I 
Fagerstaprojektet såg man dessutom att flickorna fick be om hjälp fler gånger än pojkarna 
innan de fick hjälp. Pedagogerna på förskolan där jag gjorde min studie hade genom sitt 
genusarbete lärt sig att se verksamheten med nya ögon och de hade förändrat sitt 
förhållningssätt så att de skulle behandla flickor och pojkar mer jämlikt. De avbröt inte längre 
påklädningen när någon kom och ville ha hjälp när de var upptagna. De försökte även sätta 
ord på varför de agerade på ett visst sätt om det hände att de avbröt påklädningen av ett barn, 
t.ex. Nu måste jag hjälpa Kalle först för han behöver gå och kissa. Vad kan det då ligga för 
tankar bakom dessa handlingsmönster? Hirdmans (1988) genussystem kan fungera som en 
modell för att kunna urskilja mönster i hur kön tolkas och värderas. I bakgrundsdelen 
beskriver jag de två principer som hon utgår ifrån. Den andra principen handlar om hierarki 
och syftar på att mannens genus har högre status i samhället än kvinnligt genus. Rithander 
(1991) beskriver att det i förskolans miljö i hög grad är pojkarna som har huvudroller och 
flickorna som har biroller. Hon skriver vidare att pojkar kräver uppmärksamhet medan 
flickorna i högre grad förväntas vänta på sin tur. Jag tycker mig se en tydlig koppling mellan 
pedagogernas tidigare beteende och Hirdmans princip om hierarki. Öhman (1999) tar upp att 
flickor och pojkar prövar olika sätt att handla och att de utifrån de reaktioner de får från 
omgivningen lär sig vad som är lämpligt och tillåtet beteende. Detta anser jag, tyder på att 
omgivningens reaktioner (i detta fall pedagogerna på förskolan) spelar en avgörande roll för 
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hur barnen uppfattar sig själva. Det är därför mycket viktigt med kunskaper i genusarbete för 
att ge barnen en likvärdig bild av sig själva och sitt människovärde som flickor respektive 
pojkar. Videoinspelningen bekräftade att pedagogerna inte längre avbröts av barn som ville ha 
hjälp. Den stund jag filmade verksamheten i hallen var dock för kort för att kunna göra några 
slutsatser angående förlängd samtalstid med pojkar. 

Måltidssituationen togs upp i både intervjuer och enkäter. Svaren berättade om hur flickor och 
pedagoger tidigare hade servat pojkar vid måltider. Pojkarna hade dessutom ofta blivit 
servade utan att ha behövt sätta ord på sina önskemål. Ibland hade de bara pekat eller stött 
fram ett ljud. Utöver detta beteende hade pedagogerna också lagt märke till att pojkarna gärna 
tog för sig för mycket mat medan flickorna tog lite. Pojkarna hade också en tendens att vilja 
avbryta pågående samtal. Genusarbetet hjälpte pedagogerna att få syn på sitt och barnens 
beteende. De lärdomar de gjorde av detta ledde i sin tur till förändringar av verksamheten. De 
flesta avdelningarna inledde förändringsarbetet med en period med pojk- respektive flickbord. 
På detta sätt fick flickorna hjälp att bryta sitt service beteende och pojkarna fick träna sig på 
att uttrycka sina önskemål med ord. Den videoinspelning jag gjorde visade på hur 
pedagogerna hade lyckats med sitt arbete. Både pojkar och flickor uttryckte med ord vad de 
vill ha för något och de skickade mat och dryck till varandra vid bordet. Både Berge (2001) 
och Wahlström (2003) beskriver i stort sett samma upptäckter från de projekt de varit med i. 
Wahlström skriver om att pojkarna övade sig på att inneha huvudrollen och att de behövde få 
sina behov tillfredsställda omedelbart. Jag gör åter, liksom vid exemplet från hallen, 
kopplingen till Hirdmans (1988) princip om hierarki som tar upp att manligt genus har högre 
status än kvinnligt genus. Rithanders (1991) beskrivning av hur pojkar är vana att ha 
huvudrollen i förskolan stämmer väl även i detta exempel. 

Man kan vid situationen i hallen och vid måltiderna se att personalen nu medvetet tränar 
pojkarna språk mer än innan genusarbetet. Genom genusarbetet har de även lärt sig att pojkar 
behöver mer träning i att känna samhörighet, prata känslor etc. Pedagogerna  för numera 
samtal och dialoger med pojkarna som stärker deras känsla av samhörighet och ger dem mer 
språkträning. Flickorna tränas i att ta för sig och våga ta plats. Pojkarna tränas i att visa 
hänsyn, inte bara se till sig själva som individer utan att tänka på andra (räcker maten till alla).

Pedagogernas erfarenheter från samlingar varierade beroende på hur samlingarna såg ut på 
respektive avdelning. Flera pedagoger nämnde att de inte längre hade traditionella samlingar 
utan istället flera möten med färre barn under dagen. De flesta kommentarer gällde skillnader 
i pojkars och flickors taltid. Genusarbetet hade gjort pedagogerna medvetna om 
genusskillnader i fråga om barnens talutrymme. De upptäckte att pojkarna ofta dominerade 
talutrymmet och efter det försökte de medvetet lyfta fram flickorna så att de också kom till 
tals lika mycket som pojkarna. En av pedagogerna sade under intervjun att de ibland hade 
samlingar med bara flickor eller pojkar. Då märkte hon att även en del tystlåtna flickor vågade 
prata mer. Att pojkarna får mer uppmärksamhet stämmer överens med det Månsson (2000) 
lade märke till i sin undersökning. Även hon såg att det ofta var några pojkar som dominerade 
de vuxenledda samlingarna. Dessa fick mest utrymme och uppmärksamhet. Månsson 
upptäckte att gruppstorleken och graden av vuxenledning påverkade hur stor uppmärksamhet 
pojkarna fick. Det är intressant i det här sammanhanget att se att man på en av avdelningarna 
hade mätt taltiden och funnit att det inte var någon större skillnad mellan flickors och pojkars 
talutrymme. Det skulle kunna bero på barngruppssammansättningen, att de hade en grupp 
starka tjejer som tog för sig. Det skulle också kunna ses som en effekt av att man redan innan 
genusarbetet började arbeta med att ge båda könen lika mycket taltid. När det gäller att se 
vilka bakomliggande tankar som kan finnas till att pedagogerna accepterar en dominans av 
pojkar när det gäller talutrymmet så återkommer jag till Hirdmans (1988) princip om hierarki 

25



och mannens/pojkens företräde framför kvinnan/flickan och det Rithander (1991) skriver  om 
att pojkar har huvudrollen och flickor biroller i förskolan. Naturligtvis finns det, anser jag, 
undantag från detta men om man ska studera genusskillnader så måste man studera fenomen 
på gruppnivå och ej på individnivå. Förskolan där jag gjorde min studie arbetade aktivt med 
att fördela taltiden rättvist vid de samlingar de hade. Dessutom arbetade flera avdelningar 
redan med mindre grupper istället för stora vuxenledda samlingar. Utifrån Månssons (2000) 
undersökning så är det just vid de små samlingarna som båda könen ges chansen att delta på 
lika villkor.

Genusarbetet lärde pedagogerna hur deras sätt att tala med barnen påverkade dem. En ökad 
språklig medvetenhet växte fram. Pedagogerna slutade att uppmärksamma kläder på ett 
traditionellt sätt som söta eller coola. Nu betonade de funktionen och personen bakom 
kläderna och kunde därmed bemöta flickor och pojkar på samma sätt. En annan sak som 
förändrades var att pedagogerna började samtala mer med pojkarna än tidigare. De var även 
noga med att använda ett nyanserat språk för att på så sätt stimulera pojkarnas 
språkutveckling. Det här ser jag som ett tydligt exempel på att även pojkar blir förlorare om 
pedagoger inte görs medvetna om det ojämlika sättet att bemöta flickor respektive pojkar som 
pågår på många förskolor. Som en följd av genusarbetet hade pedagogerna även satt upp listor 
med flickord och pojkord. Listorna påminde om att vid samtal med pojkar prata om känslor 
och skapa samhörighet och visa hänsyn med pojkar. I samtal med flickor försökte man stärka 
individen. Detta sätt att samtala med pojkar respektive flickor ger dem möjligheter att stärka 
sidor som de inte tränar så mycket i vanliga fall (John & von Sabljar, 2003; Larsson, 2004). I 
projektet i Fagersta (jamstalldskola.se) upplevde man att pojkarna som ofta tränas i att leka i 
större grupper och att inordna sig i hierarkier behövde träna sig på att samspela i mindre 
grupper. De behövde träna på att känna samhörighet och att samtala om känslor. Flickorna 
behövde träna självständighet och att göra självständiga val. Detta gjordes i könsuppdelade 
grupper. Målet med det kompensatoriska arbetet var att ge barnen chansen att vidga sina 
förmågor genom att i nya situationer ges chansen att pröva och träna dem. Det handlar hela 
tiden om att tillföra  - inte ta ifrån. Jag kan dock uppleva att det finns en motsättning mellan 
att å ena sidan vilja bemöta alla på liknande sätt medan man å andra sidan vill arbeta i pojk- 
respektive flickgrupper för att stärka det respektive grupp behöver stärkas i. Pedagoger 
förväntas ge barnen en uppfattning om att gränserna mellan manligt/pojkaktigt respektive 
kvinnligt/flickaktigt inte är så hårt dragna medan man samtidigt har könsuppdelade grupper 
med olika aktiviteter. Man skulle kunna tolka det som att barnen ges dubbla budskap. 

Pedagogernas syn på barnens lek och leksaksanvändande förändrades efter genusarbetet. De 
lade märke till saker som de inte sett tidigare. En sak som pedagogerna kommenterade i både 
intervjuer och enkäter var att de börjat se att pojkarna gärna drog sig bort från de vuxna när de 
lekte. Kunskapen om detta ledde till att pedagogerna nu försökte hålla sig närmre pojkarnas 
lek. De nya genuskunskaperna ledde till att pedagogerna såg över fördelningen av material i 
förskolans olika rum samt benämningen av olika rum. Man sökte efter en mer könsneutral 
benämning av dockvrån. Deras nyinköp av material påverkades också. När de skulle köpa in 
nytt material så försökte de hitta könsneutrala leksaker som bygg- och konstruktionsmaterial. 
Även pedagogerna i Fagersta (jamstalldskola.se) upptäckte könstypiska skillnader i flickors 
och pojkars lek. De märkte också att traditionella namn som dockvrån och byggrummet 
förstärkte traditionella könsmönster. Det var glädjande att höra två av pedagogerna berätta om 
hur de på sina avdelningar arbetade aktivt med att uppmuntra barnen att prova 
könsöverskridande roller i leken. Detta för att undvika stereotypa könsroller. De stereotypa 
könsrollerna går att koppla till Hirdmans (1988) genuskontrakt som handlar om 
föreställningar om vad som är passande för män respektive kvinnor. Det är vi vuxna som 
påverkar barnen i deras utforskande i leken. De lär sig utifrån den respons de får, vad som är 
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lämpligt och tillåtet och vad som ej är det. Exemplet på hur pedagogerna uppmuntrar 
könsöverskridande roller gör att barnens valmöjligheter i leken ökar och att könsrollerna blir 
mindre stereotypa. 

Det är att få syn på och förändra skillnader i bemötandet av flickor och pojkar i olika 
situationer som utgör pedagogernas lärande av genusarbetet.

6.2.2. Genusarbete och målen i läroplanen för förskolan 

Pedagogerna på förskolan upplevde att de varit ganska omedvetna om genusfrågor innan 
genusarbetet startade. Detta stämmer väl överens med den bild av bristande genuskunskap 
som ges i delbetänkändet ”Den könade förskolan” (SOU 2004). Även förskolelärarna som 
deltog i undersökning av Ubysz (2007) tyckte sig ha alltför lite kunskap om genusarbete i 
förskolan. Ubysz konstaterade vidare att den som inte har kunskaper om vad ett 
genusperspektiv är inte heller kan följa läroplanen för förskolan. Det var glädjande att se att 
pedagogerna i min undersökning vid undersökningstillfället ansåg sig ha gått från att ha varit 
ganska omedvetna om genusfrågor till att de upplevde att de kommit ganska långt i sin 
medvetenhet och i sitt genusarbete. 

Hur tyckte då pedagogerna att de levde upp till de mål som står i läroplanen för förskolan 
angående genusarbete? I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) anges 
vilka värden som ska genomsyra förskoleverksamheten när det gäller jämställdhet. Där står 
det bland annat att rättvisa och jämställdhet skall synliggöras i verksamheten,  samt att:

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller.” (Utbildningsdepartementet, 
1998, s. 4)

”Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Utbildningadepartementet, 1998, s. 4)

Av svaren i enkäterna så framgick det att pedagogerna försökte arbeta så att barnen kunde 
upptäcka och utveckla sina förmågor oberoende av kön. De försökte uppmärksamma och 
uppmuntra barnens alla sidor. De ansåg sig ge barnen bredare valmöjligheter än tidigare och 
att det blivit lättare för barnen att prova på olika aktiviteter, både pojkaktiga och flickaktiga. 
Pedagogerna skrev även att de upplevde att de fått mjukare pojkar och starkare flickor än 
tidigare. Av pedagogernas svar på mina frågor och av de konkreta exempel på vad de lärt sig 
av sitt genusarbete så kan jag se ett medvetet genusarbete mot läroplanens mål. Att de 
arbetade för att motverka traditionella könsmönster kom även fram då de uttryckte att de 
arbetade för att vidga barens erfarenhetsvärld av vad som var manligt respektive kvinnligt. 
Pedagogerna upplevde att de stod för en annan bild av dessa roller än den som barnen erbjöds 
av media, i samhället och i många fall även i hemmet.

Något som förvånade mig var att genusarbetet inte styrde planeringen av verksamheten i 
någon större utsträckning på förskolan. Pedagogerna menade dock att det fanns med mer eller 
mindra i alla aktiviteter som gjordes. Det upplevde att det ibland var svårt att veta om det var 
genusarbetet eller gruppens behov som styrde. Under två av intervjuerna så gavs exempel på 
hur pedagoger utvecklade en pågående aktivitet med hjälp av sina genuskunskaper. Man kan 
ställa sig frågan om genusperspektivet måste vara det som styr eller om det inte är bättre att 
det, som pedagogerna skriver, finns med i de aktiviteter som pågår. Till sist var jag nyfiken på 
hur djupt pedagogerna upplevde att deras nya kunskaper var förankrade, om det fanns 
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tillfällen då dessa kunskaper glömdes bort. Både i intervjuer och i enkätsvar så framkom det 
att pedagogerna ibland kom på sig själva med att säga eller göra något de inte skulle ha sagt 
eller gjort. De påpekade dock att de hoppades att antalet felsägningar skulle minska. Detta 
tycker jag tyder på en medvetenhet som de inte skulle ha haft utan genusarbetet. Flera 
personer skrev dessutom att det var lätt att gå tillbaka till gamla mönster och glömma det de 
lärt under stress eller om man var upprörd. Jag tycker att det enkätsvaret är mycket talande där 
pedagogen talar om att tungan har blivit full av ärr under genusarbetet.
 

6.2.3. Pedagogernas lärande och förhållningssätt

På frågan om vad genusarbetet betytt för pedagogerna så framkom att de upplevde att arbetet 
varit mycket betydelsefullt. De hade blivit medvetna om sitt eget förhållningssätt och hur det i 
sin tur påverkade barnen i förskolan. Pedagogerna upplevde att de hade fått upp ögonen för 
samhällets syn på jämställdhet. De jobbade nu mer medvetet och reflekterade tillsammans 
kring sina erfarenheter. Att det är viktigt att reflektera tillsammans över egna tankar och 
handlingar vid genusarbete, menar även Henkel (2006). Det rådde ingen tvekan om att arbetet 
hade satt djupa spår i deltagarna och att de upplevde det som mycket meningsfullt. Nästan alla 
enkätsvar tog upp att de ville fortsätta genusarbetet i framtiden.

Pedagogerna tolkade frågan om sitt lärande som vad det resulterat i för förändrat 
förhållningssätt. Det skulle också kunna betyda att det var det förändrade förhållningssättet 
som upplevdes som aktuellt och att de teorier som kan användas vid genusforskning fallit i 
glömska eller i vissa fall aldrig aktualiserats. De kopplingar jag gjort här i diskussionsdelen 
mellan bakomliggande teorier och det förändrade förhållningssätt genusarbetet lett till hos 
pedagogerna i specifika situationer tycker jag är värda att lyfta fram. Att vara förankrad i 
teorin är betydelsefullt när man ska förstå varför man handlar på ett visst sätt. Ännu viktigare 
blir detta när man skall förklara sitt handlande för andra, t.ex. när pedagoger ska förklara det 
arbete som pågår för föräldrar till barnen i förskolan. 

6.3. Yrkesrelevans
”Det finns grund för att anta att vuxnas medverkan i barnens könssocialisering ofta är osynlig 
för såväl barn som vuxna” , skriver Månsson ( 2000, s.203). Jag har genom min studie fått syn 
på en del av den osynliga könssocialiseringen och hoppas genom detta arbete kunna sprida 
kunskapen så att andra kan få göra liknande upptäckter. Då kan vi tillsammans verka för ett 
mer jämlikt bemötande av pojkar och flickor i förskolan. Genuskontrakt är föränderliga, 
skriver Hirdman (1988) och min förhoppning är att ett medvetet arbete mot läroplanens mål 
för genusarbete ska leda till att vi kan skriva om genuskontrakten så att de blir mindre 
stereotypa. Jag har med denna studie kunnat tillägna mig kunskaper som jag kommer att ha 
stor nytta av i mitt framtida arbete inom förskolan och skolan.

6.4. Förslag till fortsatt forskning
När jag arbetat med min studie har jag flera gånger ställt mig frågan vad som händer när 
barnen från den här förskolan börjar på 6-årsverksamheten. Märker pedagogerna där något av 
det mångåriga arbete som genomförts på förskolan med dessa barn? Vad händer med barnen 
och deras syn på vad som är tillåtet och inte tillåtet, när en liten barngrupp blandas med barn 
från andra förskolor som ej arbetet lika aktivt med genusfrågor? Det finns många intressanta 
frågor som gäller just den röda tråden mellan genusarbetet i förskolan och 6-årsverksamheten. 
En förutsättning för att kunna undersöka det vidare är förstås att man startar med en förskola 
som arbetat aktivt med genusfrågor under en längre tid.  En annan intressant infallsvinkel vore 
att göra en jämförande studie mellan två förskolor; en som har arbetet med genusfrågor och en 
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som inte har det. Att där göra barnintervjuer och jämföra barnens syn på manligt och kvinnligt 
skulle utgöra en intressant studie. Jag valde att i min studie ta upp många typiska situationer 
för att få en bred bild av pedagogernas lärande i genusfrågor. Ett annat val hade varit att 
avgränsa med färre specifika situationer och att gå djupare in på dessa. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor om genusarbetet på er förskola 

1. Allmänt språkbruk gentemot flickor resp. pojkar (vid välkomnandet på morgonen, 
skötbordet, samlingen, lek m.m.) 
Vad lärde du dig om detta av genusarbetet? Vad fick det för konsekvenser?

2. Avklädning /påklädning
Vad lärde du dig om detta av genusarbetet? Vad fick det för konsekvenser?

3. Måltider
Vad lärde du dig om detta av genusarbetet? Vad fick det för konsekvenser?

4. Samlingar
Vad lärde du dig om detta av genusarbetet? Vad fick det för konsekvenser?

5. Barns val av lekar och plats att leka på 
Vad lärde du dig om detta av genusarbetet? Vad fick det för konsekvenser?

6. Förskolans leksaksutbud och barnens leksaksanvändande 
Vad lärde du dig om detta av genusarbetet? Vad fick det för konsekvenser?

7. Analysmetoder
Hur utförde ni era observationer som låg till grund för ert genusarbete?

8. Genusperspektiv på planering av aktiviteter
Vad, av det du lärt dig om genus, har du med dig när du planerar och genomför nya 
aktiviteter/projekt? Hur mycket styr det du lärt dig din planering och dina val av aktiviteter?

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2

Enkätfrågor om genusarbetet på er förskola 

1. Allmänt intryck av genusarbetet på förskolan
a. Vad har genusarbetet betytt för dig som pedagog?
b. Hur långt upplever du att ni har kommit med ert arbete idag om du jämför er med andra 

förskolor?
c. Vad, av det du lärt dig om genus, har du med dig när du planerar och genomför nya 

aktiviteter/projekt? Hur mycket styr det du lärt dig din planering och dina val av 
aktiviteter? 

2. Allmänt språkbruk gentemot flickor resp. pojkar (vid välkomnandet på morgonen, 
skötbordet, samlingen, lek m.m.) 
a. Hur medveten var du om genusskillnader i språkbruk innan genusarbetet startade?
b. Nämn något som du har lärt dig genom genusarbetet (om språkbruk gentemot flickor resp. 

pojkar). 

3. Avklädning /påklädning
a. Hur medveten var du om genusskillnader vid på - och avklädning innan genusarbetet 

startade? 
b. Nämn något som du har lärt dig genom genusarbetet (om avklädning/påklädning).

4. Måltider
a. Hur medveten var du om genusskillnader i samband med måltider innan ni började med 

ert genusarbete? 
b. Nämn något som du har lärt dig genom genusarbetet (om måltider).

5. Samlingar
a. Hur medveten var du om genusskillnader vid samlingar innan ni började med ert 

genusarbete? 
b. Nämn något som du har lärt dig genom genusarbetet (om samlingar).

6. Barns val av lekar och plats att leka på 
a. Hur medveten var du om genusskillnader i barns val av lekar och plats att leka på innan ni 

började med ert genusarbete? Vad hade du för tankar om betydelsen av rummens 
utformning för barns val av lekar och plats att leka på innan ni började med ert 
genusarbete?

b. Nämn något som du har lärt dig genom genusarbetet (om barns val av lekar och plats att 
leka på).
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7. Förskolans leksaksutbud och barnens leksaksanvändande 
a. Vad var dina tankar kring barns leksaker och leksaksanvändande och genus innan ert 

genusarbete startade?
b. Nämn något som du har lärt dig genom genusarbetet (om barns leksaker och 

leksaksanvändande). 

8. Framtiden
a. Finns det situationer då det fortfarande är lätt att glömma bort genusperspektivet (då man 

kan ”komma på” sig själv)? I så fall vilka? 
b. Har du behov av ny kunskap för att komma vidare med genusarbetet? Vilket område 

skulle du i så fall vilja fördjupa dig mer i?

9. Till sist…
a. På vilket sätt har ert genusarbete ökat barnens möjligheter att utveckla sina förmågor och 

intressen oberoende av kön?
b. På vilket sätt upplever du att ert genusarbete påverkar barnens syn på kvinnligt och 

manligt? 

10. Möjlighet till övriga reflektioner kring ert genusarbete

Tack för din medverkan!
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