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Syftet med detta arbete är att ta reda på vilken betydelse jämställdhet i förskolan har, samt att
ta reda på vad som hände efter att projektet ”Vi är alla medaktörer” från Växjös Universitet,
avslutades. För att få reda på detta har jag intervjuat förskolelärare från tre av de medverkande
förskolorna  i  projektet.  Jag  har  även  läst  och  utgått  från  rapporten  ”Vi  är  alla
medaktörer”(2005).
Utifrån  det  jag  läst  i  rapporten  har  jag  dessutom  läst  och  kopplat  ihop  teorier  om  genus,
jämställdhet,  styrdokument  och  övriga  lagar  och  förordningstexter.  Jag  har  dessutom  tagit
reda på vad regeringens jämställdhetsdelegation anser om jämställdhet i förskolan.
Det resultat  jag har  fått fram är att efter att projektet ”Vi är alla medaktörer” avslutades har
man  ökat  förståelsen  och  projektet  har  bidragit  till  att  förskolorna  numera  jobbar  mer  med
jämställdhetsfrågor  och  frågor  kring  genus.  Jag  har  även  fått  fram  hur  viktigt  det  är  med
jämställdhet  i  förskolan  och  vad  det  kan  betyda  för  barnens  uppväxt  och  samhällets
utveckling, samt betydelsen av våra egna föreställningar och förhållningssätt.
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1 Inledning.

1.1 Bakgrund.

Jämställdhet är ett område som jag anser har en viktig del i förskolans dagliga verksamhet.
Växjö  universitet  startade  hösten  2004 ett  projekt  med  fokus  på  jämställdhet  i  förskolan.
Projektet avslutades 2005. I detta arbete behandlas rapporten från projektet. Från det att  jag
började  min  utbildning  på  Växjö  universitet  kan  jag  se  ett  mönster  av  att  vissa  facktermer
ständig  återkommer.  Till  exempel  jämställdhet,  identitet,  demokrati  med  flera.  Under
universitetstiden har jag fått ändra inställning till vad orden verkligen betyder. I varje kurs har
vi kommit i kontakt med en ny definition av orden. Detta har lett till att vi som studenter har
fått en mångfacetterad bild av ordens innebörd. Många av orden som vi har kommit i kontakt
med under utbildningen har fått sina  förklaringar och vi har förstått dem. Dock anser  jag att
ordet  jämställdhet  varit  svårtolkat  och  inte  så  ofta  berörts.  Vad  betyder  egentligen  ordet
jämställdhet? I dagens samhälle pågår det ständigt en debatt om att alla skall bemötas på lika
villkor. Sker detta i förskolan?
Lpfö:98 säger bland annat följande:

• ”En viktig uppgift  för verksamheten är att grundlägga och  förankra de värden som
vårt  samhällsliv  vilar  på.  Människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet  och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med
svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen”.
Lpfö:98, Sidan 7.

Jämställdhetsdelegationen  (2006),  som  jag  har  skrivit  om  i  mitt  arbete,  har  varit  i  kontakt
med  olika  lärosäten  och  där  har  man  funnit  att  de  blivande  pedagogerna  inte  anser  sig  ha
tillräckliga kunskaper i frågor om jämställdhet och genus för att nå upp till de angivna målen
i styrdokumenten.
Det  är  viktigt  att  jag  som  pedagog  kan  vara  ett  gott  föredöme.  Inom  förskolan  formar  vi
dagens  barn  till  framtidens  vuxna  och  om  jag  som  pedagog  inte  förstår  jämställd
hetsbegreppets  innebörd,  kan  vi  då  kräva  att  barnen  skall  veta  det?  Detta  har  fått  mig
intresserad  av  vad  det  innebär  att  tänka  och  jobba  jämställt.  Därför  skriver  jag  mitt
examensarbete  i  lärarutbildningen  med  inriktning  på  jämställdhet,  för  att  jag  som
utexaminerad  förskollärare  skall kunna arbeta  i  förskoleverksamheten utan att  jag  hindras  i
min  yrkesutövning  på  grund  av  könsrelaterade  tankar  och  därmed  hindrar  barnen  i  deras
utveckling.

1.2 Syfte.

Jag  kommer  i  detta  arbete  bland  annat  att  titta  närmare  på  hur  förskolorna  som  ingick  i
projektet  arbetade  och  vad  projektet  bidrog  med  i  frågan  om  hur  man  kan  arbeta  med
jämställdhet. Jag vill att andra som läser mitt examensarbete skall få inspiration till att arbeta
med frågor om jämställdhet.

1.3 Frågeställningar.
Hur upplevde pedagogerna sin medverkan i projektet?
Vilken betydelse har projektet haft?
Vad hände efter det att projektet ”Vi är alla medaktörer” avslutades?
Hur kan politiker agera för att uppnå förändring?
Vad har förändrats?
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1.4 Avgränsningar.

Det finns många idéer om vad jämställdhet kan innebära. Det kan handla om jämställdhet från
ett vuxenperspektiv,  vad stereotypa könsroller  är, hur barnen påverkas, bemöts barnen olika
beroende på deras kön,  leksaker, kläder, färger till barnen, samhället, föräldrarna med mera?
Jag kommer att förhålla mig till projektet ”Vi är alla medaktörer”, en rapport från Kronobergs
län  om  jämställdhet  i  förskolan,  där  jag  har  tittat  närmare  på  tre  av  de  medverkande
förskolorna.  Dessutom  tittar  jag  närmare  på  vad  regeringens  jämställdhetsdelegation  har
skrivit i frågan, teori om genusperspektivet samt gällande lagstiftning.

1.5. Ordförklaringar.
I examensarbetet kommer orden  jämställdhet och  jämlikhet att behandlas och  figurera  i hög
grad.  Därför  följer  nedan  utdrag  från  nationalencyklopedins uppslagsverk  som  beskriver
orden jämställdhet och jämlikhet.

• ”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.  Denna  artikel  fokuserar  på  tre
väsentliga  jämställdhetsområden:  för  det  första  arbetsmarknad,  utbildning  och
försörjning,  för  det  andra  familj  och  föräldraskap  samt  för  det  tredje  makt  och
inflytande.  (För  området  könsrelaterat  våld,  se  kvinnomisshandel.)  Perspektivet  är
svenskt, men rymmer även internationella utblickar.
Jämställdhet  är  närbesläktat  med  jämlikhet.  Medan  jämlikhet  rör  alla  människors
lika värde är  jämställdhet  förbehållet  förhållandet mellan könen. Det  svenska ordet
jämställdhet  i den nu aktuella betydelsen etablerades  i  samband med att  frågan om
lagstiftning  mot  könsdiskriminering  initierades  politiskt  i  början  av  1970talet.  År
1979 antogs Sveriges första jämställdhetslag, som sedan dess reviderats fyra gånger
(1992, 1994, 1998 och 2000). Se vidare jämställdhetslagen.

Förklarningen för ordet jämlikhet lyder från Nationalencyklopedin på följande sätt.

”Jämlikhet,  alla  individers lika värde. I politiska sammanhang avser termen ibland
även  individernas  lika  inflytande  och  lika  sociala  förhållanden.  Jämlikhet  kan
motiveras  från  olika  utgångspunkter:  religion,  naturrättsliga  föreställningar  om
samhällsfördrag mellan jämlika människor, liberalism, socialism och demokrati. Den
franska  revolutionens  slagord  1789,  "frihet,  jämlikhet  och  broderskap",  fick  stark
opinionseffekt. Jämlikheten är svår att omsätta i praktiken och har därför i växlande
grad  förverkligats  i  olika  religiösa,  juridiska  och  politiska  system.  I  liberalismens
jämlikhet  ingår  individens  rätt  till  egen och  fri  utveckling,  i  socialismens allas  lika
möjligheter  och  rätt  till  del  av  materiella  och  kulturella  värden.  Politiskt  är
jämlikhetens viktigaste manifestation den allmänna och lika rösträtten”.
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2 Metod.

I mitt examensarbete är min utgångspunkt Växjö universitets projekt Härnsten (2005). Jag har
utifrån projektets rapport utformat en del av mina frågeställningar.
För att jag skall få svar på dessa har jag genomfört kvalitativa intervjuer med tre pedagoger på
tre  förskolor  som  ingick  i  projektet.  Förutom  kvalitativa  intervjuer  har  jag  i  mitt
examensarbete använt mig av litteraturstudier.

2.1 För och nackdelar med kvalitativa intervjuer.

Jag har använt mig av en, enligt Bryman, semistrukturerad intervjuform. Detta arbetssätt ger
fördelar  för  mig  som  intervjuare  genom  att  jag  kan  vara  flexibel  och  snappa  upp  andra
intressanta  aspekter  som  intervjupersonen  säger,  vilket  kan  leda  till  kompletterande  frågor
eller  fördjupningsfrågor.  Jag  har  gjort  en  intervjuguide  som  jag  i  förväg  har  skickat  till
intervjupersonerna,  för att de skulle kunna tänka igenom de svar de vill lämna samt att de är
uppdaterade på området de skall intervjuas om.
I  mina  intervjuer  har  jag  använt  mig  av  en  bandspelare.  Bryman  skriver  i  sin  bok
Samhällsvetenskapliga metoder (2002) att det är bra om man använder sig av en bandspelare
så att ingen viktig information går förlorad. Enligt Bryman är det stor risk att detta händer om
man  bara  för  vanliga  anteckningar.  När  det  gäller  nackdelarna  med  intervjuer,  ansikte  mot
ansikte,  kan  språket  spela  en  avgörande  roll  menar  Bryman.  I  intervjun  måste  man  ”kunna
varandras  språk”  för  att  få  ut  det  mesta  möjliga.  Skall  man  genomföra  en  intervju  på plats
kostar  det  både  tid  och  pengar,  vilket  man  hade  kunnat  slippa  om  man  till  exempel  hade
genomfört  en  telefonintervju.  Att  vara  objektiv  är  lättare  i  en  intervju  som  genomförs  via
telefon  än  om  den  genomförs  i  den  direkta  verksamheten,  dock  kan  det  vara  en  fördel  att
befinna  sig  i  den  miljön  som  frågorna  relaterar  till.  En  annan  nackdel  med  intervjuer  är  att
både intervjuaren och intervjupersonen kan bli nervösa, och på grund av detta får man inte ut
de väsentligheter som man kanske hade önskat. Dock anser jag att nackdelarna inte överväger
fördelarna med en personlig  intervju och därför har  jag att använt mig av  intervjuer med en
semi  strukturerad  intervjuguide  eftersom  jag  kan  komplettera  med  frågor  som  relaterar  till
min undersökning.

2.2 Etiskt ställningstagande.

Jag  har  i  min  studie  genomfört  tre  stycken  intervjuer  med  tre  förskollärare  vid  tre  olika
förskolor där de har gett sitt godkännande att  jag använder  förskolornas namn  i arbetet.  Jag
har även informerat dem om det som Bryman (2002) lyfter fram i tre punkter i sin bok.
Informationskravet: de vill säga att jag som intervjuare har upplyst deltagarna om syftet med
undersökningen och att det naturligtvis är frivilligt att medverka.
Samtyckeskravet:  det  vill  säga  att  deltagarna  har  fått  rätten  att  själva  bestämma  om  sin
medverkan.
Konfidentialitetskravet: som innebär att man försäkrar deltagarna om att de uppgifter de anger
i undersökningen kommer att behandlas med konfidentialitet.
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3.Teoretiska utgångspunkter.

3.1.Vad är genus?

Jag har  i mitt examensarbete valt att citera en del från Yvonne Hirdman,  som är professor  i
historia vid Stockholms universitet. Hirdman har bland annat bedrivit genusinriktad forskning
och  är  särskilt  känd  för  att  ha  lanserat  begreppet  genussystemet.  Enligt Wikipedia,  den  fria
encyklopedin, (2007) anses hon som en av Sveriges ledande genusforskare.
Ordet genus kommer från det latinska språket och betyder slag, stort, släkte, kön.
Hirdman skriver  i Genus om det  stabilas  föränderliga  former (2001) att  fram  till 1980talet
användes ordet genus inom språkläran för att understryka att substantiv är av olika slag  det
är han, hon, det.
Hirdman skriver vidare att man gjorde en översättning från Engelskans ”gender” som betyder
både slag/sort som genus men även som kön, i till exempel det täcka könet. (Med detta menas
kvinnan).
Vidare betonar Hirdman att man behövde ett ord som kunde täcka in det feministiska credot
(kvinnliga normen) att bakom de fasta formerna av kvinnor och män finner man att det döljer
sig  prägling,  fostran  tvång  och  underordning.  Man  behövde  ett  ord  som  kunde  belysa
relationen  och  den  så  ständigt  förändrande  formeringen  av  han/hon  relationen,  att  kunna
belysa kvinnornas underordning samt att förstå mäns och kvinnors delaktighet.

Könsrollsbegreppet förlorade under mitten av 80  talet sitt värde. Enligt Hirdman beror detta
på  en  övermättnad  som  Johan  Asplund  talar  om  i  sin  bok Om  mättnadsprocesser  (1967).
Feministiska  teoretiker  som  till  exempel  Harriet  Holter  och  Rita  Liljeström  använder
begreppet  könsroll  på  ett  sätt  som  ligger  nära  genusteorin.  Det  handlar  om  både  män  och
kvinnor och sociala processer. Men det var  inte bara Holter och Liljeström som använde sig
av begreppet. Under 60 talet fick ordet en hög status inom den reformistiska familjepolitiken.

Vidare skriver Hirdman att begreppet genus är väsentligt för att man skall kunna tala om hur
man  har  talat och  talar  om  kön,  kunna  förstå och  diskutera  utsträcktheten  av  begreppet,  att
genus inte bara är könsbetingat. Även tankar om manligt och kvinnligt genomsyrar begreppet.
Hirdman vill visa på ett mönster där kvinnan är den som är den undertryckta och den som är
den  sämre  av  människorna.  För  att  åskådliggöra  detta  har  hon  valt  ut  en  del  texter  som
beskriver detta, bland annat dessa:

• ”Känner  du  någon  mänsklig  verksamhet,  där  ej  det  manliga  släktet  har  alla  dessa
egenskaper i högre grad än det kvinnliga?”
Platon 427347 f.Kr. Hirdman (2001), sidan 19.

• ”Då  lät Herren Gud en  tung  sömn falla på mannen, och när han hade  somnat,  tog
han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en
kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till mannen. Då
sade mannen: Ja, denna är nu ben av minna ben och kött av mitt kött. Hon skall heta
maninna, ty av man är hon tagen.”
Bibeln, första moseboken 2:15 enligt version 1917 års översättning.
Hirdman (2001), sidan 20.

• ”Inte ett enda ögonblick  i  sitt  liv  får de känna sig utan  tygel. De bör vänjas vid att
utan knot få avbryta sig mitt i sina lekar och få sysselsätta sig med annat./.../ Av detta
ständiga  tvång  uppstår  en  foglighet,  som  kvinnorna  behöver  hela  livet  igenom,
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eftersom  de  aldrig  upphör  att  vara  underkastade  antingen  en  bestämd  man  eller
också männens omdömen och eftersom det aldrig är tillåtet för dem att sätta sig över
dessa omdömen./.../ Kvinnor är skapade  för att bereda väg  för männen och  till  och
med för att stå ut med orättfärdigheter från dem. Man kan aldrig få unga pojkar att
acceptera  sådana  villkor,  deras  innersta  känslor  skulle  revoltera  mot  orättvisor;
naturen har inte utrustat dem för att stå ut med dem”.
Jean Jacques Rousseau 1712  1778. Hirdman (2001), sidan 21.

Flera röster och tankar har hörts under vår tvåtusenåriga historia. Detta var ett litet axplock av
alla  de  filosofer,  skribenter,  författare  och  vetenskapsmän  som  Hirdman  tar  upp  i  sin  bok.
Trots att det är texter som är från olika tider finner man att de alla talar om en och samma sak.
Om könen, eller mer precist om könet. De talar om vad en kvinna är, vad en kvinna kan göra,
vad kvinna bör göra, vad en kvinna inte bör göra osv. Vidare tar man även upp vad mannens
plats är och vad mannen har att göra på jorden. Hirdman skriver att detta är röster som visar
på ett dominant tänkande som man finner väl belagt i kvinno och genushistorien.

3.1.1 Hedlin.

Teorier  från  Maria  Hedlins  bok Lilla  genushäftet  om  genus  och  skolans  jämställdhetsmål.
(2004) I Hedlins texter förekommer referenser till andra forskare. I detta material finns Hedlin
refererad på sidorna 9 till 20.

Man kan ju då fråga sig vad det är för skillnader emellan genus och kön. Maria Hedlin skriver
i Lilla genushäftet om genus och skolans jämställdhetsmål (2004) att genus  innebär att man
syftar på de  föreställningar  som  vi  har angående män/manligt och kvinnor/kvinnligt. Det är
dessa föreställningar som vi har, som leder till konsekvenser och leder till en könsordning, en
genusstruktur. Hedlin skriver att genus är ett vetenskapligt begrepp som förutsätter att man är
införstådd med betydelsen av  den  vetenskapliga  genusforskningen  som  ligger  till  grund  för
ordet genus. Thomas Wetterberg, författare till Vill man ha jämställdhet (2002), skriver att en
genusförståelse är som att ta på sig nya glasögon. Wetterberg menar:

• ”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”.
Wetterberg i Hedlin (2004), sidan 1.

Wetterberg menar med citatet ovan att när man skaffar sig en  förståelse  för genusstrukturen
kan  man  inte  bara  lägga  till  den  på  den  tidigare  kunskapen  man  besitter,  utan  det  krävs  att
man ser omvärlden och förstår den på ett nytt sätt.
Maria Hedlin skriver vidare i Lilla genushäftet om genus och skolans jämställdhetsmål (2004)
att en vanlig missuppfattning är att Sverige redan är ett land som är jämställt, att kvinnor och
män behandlas och bemöts lika.
Som lärare eller pedagoger ställs det krav på att undervisningen skall ha ett genusperspektiv.
Hedlin  skriver  att  ett  genusperspektiv  måste  komma  från  en  genusvetenskaplig  kunskap.
Därefter  kan  vi  sätta  ett  genusperspektiv  på  vår  omgivning.  Inom  forskningen  är  ordet
perspektiv  en  vanlig  förekommande  term.  Hedlin  ställer  sig  frågan  vad  ett  perspektiv
egentligen är och vad det innebär att studera något utifrån ett visst perspektiv.
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Hedlin  menar  att  det  är  omöjligt  för  en  vetenskaplig  studie  att  täcka  hela  det  studerade
området  och  att  man  får  rikta  in  sig  på  olika  fokus,  till  exempel  att  man  studerar  ett  barns
sociala bakgrund, etniska ursprung, kön, leksaker med mera.

3.1.2 Tre olika sätt att förstå kön.

I Lilla genushäftet om genus och skolans  jämställdhetsmål  (2004)  skriver Maria Hedlin om
tre olika sätt att förstå kön. Hon benämner dem följande:

1. Traditionellt olikhetstänkande.
2. Likhetstänkande.
3. Genustänkande.

I  det  första  sättet  att  förstå  könen  skriver  Hedlin  att  det  traditionella  olikhetstänkandet
representeras av tankar där man ser på män och kvinnor som två olika väsen. Hedlin skriver
vidare att de skillnader man såg ansågs vara naturliga, samt att det för hundra år sedan ansågs
vara helt naturligt att se på kön på detta vis. Detta synsätt motiverade en rangordning mellan
könen. Genom detta finns risken att man bortser från att män och kvinnor  lever under olika
villkor.

Om det traditionella olikhetstänkandet var fungerande för hundra år sedan, kan man i dag se
en förändring under de senaste decennierna genom att en annan könsförståelse har vuxit fram.
Likhetstänkande, som Hedlin har valt att kalla det andra sättet för, för att förstå kön innebär
det att man inte sätter någon värdering eller betydelse på könet. Inte heller här finner man att
hänsyn tas till att det finns olika villkor för män och kvinnor. De som argumenterar med detta
synsätt  hävdar  att  den  rådande könsfördelningen  gäller  på grund  av  att  flickor  och  kvinnor
inte tar för sig. Det är dags att fickorna tar mer plats i skolan och att kvinnor på arbetsplatsen
slår  näven  i  bordet.  Hedlin  refererar  till  författaren  E  Magnusson  (1998)  som  menar  att  de
flickor  och  kvinnor  som  agerar  på  detta  sätt  skulle,  enligt  likhetstänkandet,  ses  som
okvinnliga.

Det  tredje  och  sista  sättet  att  förstå  kön  med  benämner  Hedlin  som  genustänkande.  Hedlin
menar  att  det  är  här  man  ser  på  könet  i  ett  större  sammanhang.  Ordet  kön  kommer  från
engelskans gender och har en betydelse som syftar på de sociala och kulturella föreställningar
som kan kopplas till det biologiska könet. Med ordet genus kommer även olika föreställningar
om vad som hör ihop med genus. Dessa föreställningar används som kategoriseringsprinciper
i olika sammanhang, bland annat när vi klär oss, vilka leksaker vi köper till barnen och vilka
yrken vi väljer. Hedlin refererar till Granerud (2001) där det anges:

• ”våra  uppfattningar  om  genus  skapas  och  återskapas  ständigt  i  hur  vi  tänker  och
pratar om oss själva och andra samt i våra dagliga beteenden”.
Granerud i Hedlin (2004), sidan 9.

Hedlin skriver vidare att det som är utmärkande för genusbegreppet är att det är rationellt och
att det innehåller ett maktförhållande. Kvinnligheten och manligheten definieras i förhållande
till  varandra  och  man  kan  inte  förstå  betydelsen  av  kvinna/kvinnlighet  förrän  man  förstår
man/manlighet  och  vice  versa.  Maktförhållandet  som  inryms  i  genusperspektivet  inger  en
förståelse för att kvinnligt genus och manligt genus inte har samma status i samhället.
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3.1.3 Från kvinnovetenskap till genusvetenskap.

Hedlin (2004) skriver att genusforskningen handlar om frågor rörande kön som sätts in  i ett
socialt och kulturellt sammanhang. Forskningen om genus undersöker hur våra föreställningar
om manligt och kvinnligt kan skapa olika möjligheter och hinder.
Hedlin  hävdar  att, för  att  man  skall  förstå  genusforskningen,  måste  man  veta  hur  det  hela
började.  Bakgrunden  till  forskningen  är  att  det  på 1960  talet  blev  uppmärksammat  att  den
forskning som bedrevs hade blivit androcentrisk (manscentrerad) och att man uteslöt kvinnor
och  kvinnliga  erfarenheter.  Det  var  vanligt  att  man  hade  studerat  hur  män  reagerar  i  olika
sammanhang eller hur männens villkor hade varit under vissa epoker. Man sa sig ha studerat
hur människor reagerade eller hur människors villkor hade varit, detta trots att förhållandena
för kvinnor hade varit annorlunda. På 1960talet växte det fram grupper som intresserade sig
för kvinnliga villkor. Detta var forskare som oftast var kvinnor som gjorde en kompletterande
forskning till den allt mer manscentrerade forskningen. Under 1960 talet fick även de Svenska
universiteten en kvinnovetenskaplig forskning.
Hedlin (2004) skriver vidare att efter hand som forskningen gick framåt kom man fram till att
det  inte  räckte  med  kompletteringsforskning  när  det  gällde  könsstudier.  Man  lämnade  även
det enkla sätt att se på kön som könsrollsteorin hade inneburit. Könsrollsteorin kommer från
forskningen under 1950 talet. I dag anser forskarna att könsrollsbegreppet döljer mer än vad
det  förklarar.  Enligt  rollteorin  kan  olika  roller  lätt  påverkas  och  förändras.  Teorin  om
rollbegreppen jämförs även ofta med attityder och kräver inte heller någon maktanalys.
I  dagens  samhälle  är  forskarna  överens  om  att  mäns  och  kvinnors  villkor  i  dag  är  nära
relaterade  till  varandra  och  Hedlin  menar  att  det  är  nödvändigt  att  ha  en  förståelse  för
samhällets könsstruktur. Hedlin  skriver  vidare att  alla  forskare  i dag  är överens om att med
den rådande könsstrukturen är det kvinnorna som förlorar mest. Det handlar  inte om att det
bara är några maktlystna män som sitter på makten, skriver Hedlin. Skulle fallet varit så hade
det inte varit några större svårigheter att skapa jämställdhet i samhället. Enligt Hedlin (2004)
handlar det  istället om att vi  i dag är så invanda med den rådande maktstrukturen och därför
upprätthålls och bevaras den av både män och kvinnor.

3.2 Genus och genusifiering.

Hedlin  refererar  till Sveriges  första professor  i genusvetenskap, BrittMarie Thurén. Thurén
menar  att  begrepp  som  genus  är  viktiga  på  grund  av  att  de  markerar  något  annat  än  kön.
Thurén menar vidare att vi även analyserar de idéer och föreställningar som kopplas ihop med
det vi kallar kön. Begreppet genus bidrar även till en förståelse för att det gäller hela samhället
och det mänskliga  livet. Enligt Hedlin (2004) menar Thurén att vi genusifierar, det vill  säga
att vi kodar sådant som är manligt och kvinnligt. Exempel på detta är arbetsuppgifter, platser,
egenskaper, färger med mera. Men vad som genusifieras kan skiljas sig från kultur till kultur.
Genusforskarna använder begreppen kön och genus synonymt. Vissa anser att det inte går att
skilja  biologiskt  kön  och  genus  åt  på  ett  enkelt  sätt.  Även  det  biologiska  könet  begrundas
utifrån sociala och kulturella föreställningar. Andra forskare menar att huvudsaken är att man
inte har en förenklad syn och omedveten syn på kön, utan att man kan relatera det till det man
studerar, att man problematiserar kvinnor och mäns olika villkor och att man har klart för sig
hur samhällets genussystem ser ut. Hedlin (2004) tar även upp att det är viktigt att poängtera
att genusforskare  inte  förnekar en  biologisk skillnad mellan män och kvinnor,  men det  som
genusforskningen  studerar  är  förhållandena  av  social  och  kulturell  karaktär.  Inom
genusforskningen  är  forskarna  medvetna  om  att  det  inte  bara  är  kön  som  är  den  enda
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strukturerande ordningen  i  genusanalysen  utan  medger  att  man  även  försöker  föra  in  klass,
etnicitet och sexualitet i genusanalysen.

3.2.1 Genussystemet, två grundläggande principer.

Hedlin (2004) påpekar att genus handlar om våra föreställningar om män och kvinnor. Dock
handlar genus inte bara om våra föreställningar utan de handlar även om makt och värdering.
Som Hedlin har skrivit tidigare finner man även en viss status beroende på könet. Detta anser
även  Yvonne  Hirdman,  som  Hedlin  refererar  till.  Hirdman  talar  om  två  grundläggande
principer.

1. Isärhållande
2. Hierarki

Hirdman menar med den första teorin, isärhållande, att man syftar på det synsätt som åligger
det  manliga  och  det  kvinnliga  könet.  Att  man  ser  män  och  kvinnor  som  två  skilda  ting.
Mannen ses som  normen och kvinnan  blir då den avvikande, den underordnade vilket även
Hedlin  skriver. Hirdman anser att den gällande könsstrukturen  i genussystemet är den  mest
grundläggande  ordningen  i  samhället.  Hirdman  anser  att  andra  ordningar  som  till  exempel
sociala, politiska och ekonomiska kommer i andra hand.
Hedlin  (2004)  skriver  att  Hirdman  menar  att  det  finns  kulturella  överenskommelser  och
föreställningar där det anges vilket som är manligt respektive kvinnligt. Vem som skall utföra
sysslan,  hur  relationen  skall  vara  mellan  mannen  och  kvinnan  med  mera.  Detta  kallar
Hirdman  för  ett  genuskontrakt  och  hon  menar  att  dessa  kontrakt  förs  vidare  via
socialisationsprocessen  från  den  ena  genrationen  till  den  andra.  För  att  på  ett  tydligt  sätt
synliggöra  var  Hirdman  menar  med  sin  teori  om  isärhållande  lämnas  följande  exempel.  Ett
par har fått ett barn. Den första frågan som ställs till de nyblivna föräldrarna är om det blev en
pojke  eller  flicka.  Från  den  stund  som  man  har  könsbestämt  barnet  kommer  barnet  att
behandlas  därefter.  Till  en  flicka  talar  vi  ofta  med  en  ljus  röst och  man  använder  också  ett
barnsligare  språk.  En  pojke  benämns  som  stark,  tuff  med  mera  oavsett  vilken  hans  fysik
egentligen är.
Den  andra  kategorin  i  uppdelningen  som  Hirdman  nämner  inom  genussystemet  är  hierarki.
Med detta menar Hirdman att de områden som räknas som manliga har en högre status. Detta
till skillnad från de kvinnliga områdena som har en låg status. Det är tydligt att det är mannen
som är den överordnade.
Barnen  lär sig snabbt att  inse vad som är manligt och kvinnligt men barnen  lär sig även att
förknippa att det manliga har en större status. Det är inte bara i verkligheten som männen har
en överlägsenhet. Även i böckernas värld är det oftast prinsessor som sitter inspärrade  i torn
och väntar på den manlige befriaren.
Språkforskare  har  funnit  att  man  bedömer en  text olika om det visar  sig att  texten kommer
från  en  kvinna  eller  från  en  man.  Även  en  specifik  handling  förstås  och  förklaras  olika
beroende på om det var en flicka eller en pojke som gjorde det.
Hedlin (2004) refererar till Språkforskaren Tor G. Hultman som skriver  i artikeln Språk och
kön i skolan (1990) om ”den dubbla dolda läroplanen”. Han menar att det finns i den formella
läroplanen  en  mängd  olika  fina  ord  om  hur  undervisningen  skall  bedrivas.  Hultman  menar
dock  att  det  även  finns  den  dolda  läroplanen  det  vill  säga  det  som  gäller  i  praktiken.  Han
menar att det är här som andra regler framträder än vad som gäller i den formella läroplanen.
Den  dolda  läroplanen  tillämpas olika  för pojkar  och  flickor.  För  flickorna  gäller den  dolda
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läroplanen fullt ut och om man bryter mot den straffas man. Hultman menar att om det skulle
vara en pojke som bryter mot reglerna i den dolda läroplanen är det oftast riskfritt.
Det finns forskare som menar att lärarna har svårt att ta konflikter med flickor. Detta leder till
att  flickorna  kan  komma  undan  med  att  till  exempel  sitta  inne  med  ytterkläder  på  medan
pojkarna får tillsägelser.

1995  beskrev  Sociologen  och  ungdomsforskaren  Mats  Trondman,  enligt  Hedlin  (2004)  att
pojkarna från samhällets arbetarklass sågs som framtidens förlorare då framtidens jobb skulle
kräva en hög utbildning. Trondman menade att pojkarna fostrades in i en ”machokultur” där
det ingick att man skulle ta lätt på utbildning och till och med förakta den.
2003  gjorde  forskare  en  undersökning  i  Jokkmokks  kommun  beträffande  de  stora
betygsskillnaderna  mellan  kommunens  pojkar  och  flickor.  Det  visade  sig  att  flickorna
planerade för framtiden och att vara utbildad hörde till en av de sakerna. Flickorna fann även
stöd både  från skolan och  från  föräldrarna. Pojkarna skilde sig  från  flickorna och  istället  för
att planera  för det kommande  livet, som flickorna gjorde,  lever pojkarna  i nuet och bryr sig
inte om skolan. Pojkarna fick inte mycket uppmärksamhet från föräldrarna för att kunna ändra
sitt beteende. Det var inte manligt att vara bra i skolan. Hedlin (2004).

Hedlin  (2004)  redovisar en  mängd olika  fall som har presenterats, där det beskrivs hur kön
bedöms  och  bemöts  olika.  1976  skrev  poeten  Göran  Palm  en  dikt  som  heter Mannen  har
ordet. Dikten visar på hur samma saker kan betyda olika beroende på om det gäller en kvinna
eller en man.

• ”Pratar du på så talar jag till punkt.
Är du manhaftig är jag bestämd.
Är du listig är jag intelligent.
Är du gnatig är jag envis.
Jag jobbar övertid för barnens skull.
Du jobbar inte alls för barnens skull.
Har du städmani är jag ordentlig.
Är du liknöjd är jag lugn.
Är du lustig har jag humor.
Är du sällskapssjuk är jag social.
En riktig sällskapsbroder !”
Göran Palm i Hedlin (2004), sidan 13.

3.2.2 Könsmaktordningen och relativ underordning.

Ordet  genussystem  används  för  att  förklara  samhällets  rådande  könsstruktur  men  vissa
forskare kritiserar begreppet. Forskarna menar att könsmaktordning är ett tydligare begrepp.
En forskare som använder ordet könsmaktordning är Hanne Haavind, (1985, 1992) som är en
norsk  forskare,  och  har  studerat  vad  som  händer  i  parförhållanden.  Många  förknippar  nog
jämställdhet  med  arbetslivet  och  politiken.  Men  det  är  så  som  Ingegärd  Wernersson  (före
detta  skolminister)  påpekade  i  utlåtandet  till  den  nya  lärarutbildningen,  att  den  gällande
könstrukturen genomsyrar allt i samhället. I SOU (1999:63) skriver man:

• ”Att  män  och  kvinnor  ska  ha  samma  rättigheter  och  skyldigheter  innefattar  även
hemmet och familjen.”
SOU (1999:63) i Hedlin (2004), sidan 15.
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Haavind menar att vi i dagens moderna samhälle har en uttalad jämställdhet, dock är kvinnor
fortfarande  det  underordnade  könet.  Haavind  menar  att  om  man  i  dag  jämför  männen  och
kvinnorna finner man att kvinnan fortfarande har en sämre position och litet inflytande. Detta
trots  att  de  gamla  lagarna  har  försvunnit  och  att  allt  fler  i  dag  anser  sig  tänka  i
jämställdhetsbanor. Haavind i Hedlin (2004).
Haavind har studerat olika par och hon kan där se tydligt att det är könsspecifika mönster som
upprepas. En kvinna i dag kan göra vad hon vill och utbilda sig till vad hon vill bara så länge
hon håller sig under de män som hon står närmast. Detta är vad Haavind kallar den relativa
underordningen. En kvinna kan i dag tjäna mycket pengar men inte mer än mannen, kvinnan
kan  utbilda  sig  till  underläkare  om  mannen  är  överläkare.  Dock  skulle  det  inte  kunna  vara
tvärt om. Detta blir en paradox i förhållande till den officiella jämställdhetsnormen som anger
att man inte styrs av gamla könsstrukturer. En kvinna som i dag är tydligt underdominerad ses
inte som positivt inte heller en allt för dominant man. Haavind menar att de gamla stereotypa
könsrollerna inte längre är gångbara hos de moderna människorna. Dock är det inte heller så
att en öppen protest mot de gamla könsmönstren är välkommen utan man  får hitta en subtil
väg  i  mönstret.  Skulle  det  vara  så  att  kvinnan  har  skaffat  sig  en  högre  position  än  mannen
måste detta framstå som kvinnans eget val, en slump eller ett praktiskt arrangemang, menar
Haavind.  I  den  moderna  vardagen  menar  Haavind  att  män  och  kvinnor  har  ett  gemensamt
projekt  som  går  ut  på  att  hans  dominans  och  hennes  anpassning  måste  framstå  som  något
självvalt. Dagens par  hävdar att det blir  bäst  för  alla  att göra  som  man gör. Man kan  ta ett
exempel  på  två  par  där  kvinnorna  är  gravida  under  studietiden.  I  det  ena  paret  kommer
kvinnan att vara den som  blir  mammaledig eftersom  hon  hinner  bli  färdig  med sina  studier
innan barnet kommer. Det är då viktigt att mannen inte behöver avbryta sin utbildning. I det
andra paret resonerar man att kvinnan skall vara föräldraledig för att mannen har avslutat sin
utbildning och då är det viktigt att han kommer ut på arbetsmarknaden. Att det just är kvinnan
som är hemma har inget att göra med att hon just är kvinna.
En  forskare som håller  med Haavind,  är Roman  (1999). Han  menar att det  finns en osynlig
maktridå mellan könen. Detta innebär att kvinnan tycker att det är legitimt att hennes intressen
underordnas av mannen. Roman i Hedlin (2004).

3.2.3 Samhällets könsstruktur.

Hedlin (2004)  skriver vidare att en av ”vardagsuppfattningarna” som folk har är  att Sverige
redan  skulle  vara ett  jämställt  land. Tittar man på vad  jämställdhet skulle  innebära kan man
sammanfatta det rent teoretiskt med att jämställdhet handlar om att män och kvinnor skall ha
lika villkor och inte missgynnas i samhället. Hedlin ställer upp en lista i Lilla genushäftet om
genus och skolans  jämställdhetsmål (2004)  som beskriver  hur  makt och status  skulle kunna
vara fördelade i samhället.

1. ”Män har mer makt och det manliga har högre status. Kvinnor är den underordnade
gruppen.

2. Kvinnor har mer makt och det kvinnliga har högre status. Män är den underordnade
gruppen.

3. Makt och status är jämt fördelade mellan män och kvinnor.
4. Män har mer makt och status inom vissa områden. Kvinnor har mer makt och status

inom andra. Dessa olika områden värderas likvärdigt och således jämnar det ut sig.
Makten är då jämt fördelat mellan kvinnor och män”.
Hedlin (2004), sidan 4.
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Vissa anser att det tredje ovanstående alternativet stämmer  in på Sverige  i dag. Detta skulle
alltså innebära att det råder jämlikhet mellan könen. En annan uppfattning som Hedlin tar upp
är  att  det  fjärde  alternativet  skulle  stämma  enlig  vissa.  Detta  skulle  innebära  att  män  och
kvinnor  har  olika  områden  där  man  har  högre  status  och  makt.  Detta  leder  till  att
jämställdheten jämnar ut sig i slutänden.
Hedlin  (2004)  skriver  vidare  att  ingen  av  dessa  teorier  får  något  stöd  av  den  aktuella
forskningen som har kommit fram till att det fortfarande är det första alternativet som gäller
för Sveriges ”jämställdhet”.
Forskare  har  studerat  jämställdhet  och  har  fokuserat  på  punkter  som  det  politiska,  den
ekonomiska  sfären,  familjesfären och  media/kultur. Detta har bidragit  till  att det  i dag  finns
gott om forskning kring jämställdhet. 1998 tog man fram en gedigen utredning, Ty makten är
din  –  myten  om  det  rationella  arbetslivet  och  det  jämställda  Sverige (SOU  1998:6)  som
granskade hur det stod till med jämställdheten kring den ekonomiska makten och hur resurser
är fördelade mellan män och kvinnor. Rapporten rymmer en vetenskaplig översikt och gör en
sammanfattning av den forskning som finns. Utredningen visar att Sverige inte alls inte är så
jämställt som vi vill tro. Utredningen visar på en svårnådd karriär för kvinnor medan männen
ofta får befordringar. Även när man tittade på löneskillnaderna så  fann man att kvinnor  inte
fick samma lön som männen.
I  utredningen  framgår  att  det  i  dag  finns  forskning  som  skulle  kunna  bidra  till  en  ökad
jämställdhet mellan männen och kvinnorna.
Att förenta nationerna 1995 utsåg Sverige till det bästa  landet  inom  jämställdhet berodde på
hur det såg ut på andra håll i världen. Hedlin skriver att det verkar lite konstigt att om vi nu är
så bra på  jämställdhet, varför  fick vi då den kritik som förenta nationerna gav Sverige 2001
för den bristande jämställdhet som rådde inom arbetslivet?

3.2.3.1 Jämställdhet kommer inte av sig själv!

Som  Hedlin  (2004)  påpekar  är  det  en  vanlig  uppfattning  att  Sverige  redan  är  ett  relativt
jämställt  land  och  att  den  sista  biten  kommer  av  sig  själv  så  småningom.  Detta  anser  inte
genusforskarna utan man ser en struktur, en ordning som ligger  inbyggd i vårt samhälle som
hela tiden motverkar jämställdhet.
Även om många är medvetna om att kvinnor i dag är diskriminerade och underordnade är det
inte många som vet att maktstrukturen upprätthåller den rådande situationen.
Dagens  samhälle  är  anpassat  efter  att  det  är  mannen  som  skall  vara  normen  och  det  är
mannens intresse som tas till vara. Detta är av stor vikt då kvinnorna inte får någon plats, och
inte  riktigt  passar  in.  De  värderingar  som  en  kvinna  står  för  får  inte  samma  status  som
männens  värderingar.  Detta  återspeglar  sig  i  hela  samhället  allt  från  arbetsmarknaden,
lönesystem, socialpolitik och organisationsliv till skolverksamheten.

• ”Detta innebär således att vi aldrig kan få riktig jämställdhet så länge som mannen
står som norm för det mänskliga.”
Hedlin (2004), sidan 17.

Jämställdhet  handlar  om  lika  villkor  och  detta  leder  i  sin  tur  till  ett  ifrågasättande  av  den
manliga normen. Enligt Bjerrum Nielsen i Hedlin (2004) måste vi vara ”könssensitiva” på så
sätt att vi kan se till den unika individen, men att vi även kan förstå när kön som en kategori är
relevant. Uppfattningen att det inte skulle spela någon större roll att männen dominerar inom
vissa yrken och områden stöter man ibland på. En del menar på att det finns områden som är
dominerande av kvinnor, så det hela  jämnar ut sig. De som resonerar så har  inte  förstått att
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genusstrukturen  genomsyrar  hela  samhället,  menar  Hedlin.  Vidare  skriver  hon  att  även  om
vissa områden är dominerade av män och vissa av kvinnor, ändrar det inte det faktum att det
är männen som har makten i dagens samhälle. Det är viktigt att man förstår att genussystemet
bärs upp av våra förväntningar som vi för vidare  till nästa generation, detta både av kvinnor
och av män.
Det  har  förekommit  vissa  studier  inom  till  exempel  förskolan,  som  visar  på  att  även  om
personalen är kvinnor är det pojkarna som ges utrymme och det är flickorna som uppmuntras
till att vara hjälpfröknar.
Skulle det finnas en man i förskolan eller på andra kvinnodominerande yrken kan detta leda
till  en  speciell  position  och  utmärkelser.  Hade  en  kvinna  gjort  samma  sak  hade  det  inte
uppmärksammats på samma sätt.
Hedlin  skriver  att  den,  som  tror  att  det  är  lätt  att  bemöta  flickor  och  pojkar  lika,  inte  är
medvetna om att våra föreställningar om vad vi finner som manligt och kvinnligt grundläggs
tidigt i vår barndom. Dessa föreställningar påverkar oss i våra handlingar och tankar, även om
vi inte tänker på det menar, Melin i Hedlin (2004).

Hedlin skriver att det är viktigt att vi kommer ihåg att målet med jämställdhetsarbete i skolan
är  att  vi  skall  ge  pojkar  och  flickor  en  ökad  förståelse  och  kunskap  till  att  få  en  utökad
repertoar och färre begräsningar. Målet är att öppna upp för pojkar och flickor att man kan gör
det man vill, att  inget är tjejigt eller att det  inte passar dem. Om vi  låter barnen  fortsätta att
fostras som  idag kommer vi att underordna  flickornas  självkänsla på grund av att vi har  lärt
dem att sätta andras känslor  före deras egna. Om bara pojkarna och  inte  flickorna  får  leva  i
nuet och leva upp till ett machoideal kommer vi på sikt att underminera pojkarnas livschanser.
Hedlin  menar  vidare  att  det  är  viktigt  att  målet  med  jämställdhet  i  skolan  är  att  alla  elever
skall få utvecklas som de individer de är. I den forskning som har skett tills i dag finner man
att detta inte sker. Det är det vi måste ha som utgångspunkt och vara medvetna om vad som är
utgångspunkten och vad som är målet.

3.2.4 Motstånd.

Hedlin  refererar  till  Jeffner  (1998),  Lundgren  (2000)  och  Lundgren  &  Sörensdotter  (2004)
som menar att i arbetet med jämställdhet kan man stöta på motstånd. Dagens elever kan hävda
att andra generationer eller andra i andra länder inte lever jämställt, men att de själva gör det.
Även om det förekommer ojämnställdhet så beror det på de val som man har gjort.
Siv Fahlgren är genusforskare och har funnit att jämställdhetsfrågan väcker starka känslor och
att den finner mer motstånd än sympatier. Man hävdar att frågan är irrelevant, att så är det inte
i min familj, med mera.
Någon student kan hävda att den bristande  jämställdheten är  för de äldre och att de unga är
jämställda, detta i motsats till en annan som säger att jämställdhet är allt för extremt, även om
vi inte är jämställda är det så här vi vill ha det.
Ett annat motstånd man kan möta, menar Fahlgren, är att frågan om  jämställdhet är uttjatat.
Vissa vill hävda att de kan allting om jämställdhet medan andra hävdar att genusteorin är allt
för  svår  och  man  kan  inte  ta  till  sig  texterna.  Fahlgren  har  även  mött  motstånd  som  verbal
tystnad  och  förvrängning  av  genusforskarnas  teorier.  Fahlgren  menar  att  dessa  frågor  om
jämställdhet är viktiga för alla som läser till lärare. Hon menar att alla måste läsa på och börja
därifrån. Jämställdheten måste byggas på kunskap. Många skyller på varandra och menar att
man måste börja med jämställdhet tidigare och någon annanstans, men enligt Fahlgren måste
man börja med sig själv, där man själv befinner sig.
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• ”Att  bli  medveten om  könsstrukturen  (genussystemet/könsmaktordningen)  och  att  ta
till  sig  av  all  den  kunskap  som  finns  inom  forskningen  i  dag,  det  är  att  ta  ett
nödvändigt första steg.”
Hedlin (2004), sidan 20.

3.3 Jämställdhet i skolan.

Det är inte bara i samhället i stort som vi stävar efter att få jämställdhet. Även i skolans värld
är det något vi stävar efter. Om vi använder Rönnbloms analysteorier (1997) om vad makt är,
och placerar in de tre nivåerna i skolan, ser dessa nivåer ut på följande sätt.
Den  första nivån  handlar om hur  man  får  jämställdhet genom att bara vara närvarande. Till
exempel är en klass eller en elevgrupp jämställd om den utgörs av hälften pojkar och hälften
flickor. Att närvaron kan vara makt är något man kan få höra genom att det är kvinnorna som
fostrar och tar hand om barnen. Enligt denna första modell skulle man då kunna påverka vad
man tycker är viktig och föra över detta på barnen. Alltså är närvaro makt, enligt Rönnblom.
Hedlin skriver att om man tittar på det förenklade resonemanget skulle detta innebär att:

• ”…de  svarta  slavkvinnorna,  som  tog  hand  om  den  vita  slavägarens  barn,  därmed
hade  en  mycket  stor  makt  i  det  nordamerikanska  slavsamhället  under  1700  och
1800 talet.”
Hedlin (2004), sidan 7.

Rönnbloms andra nivå handlar om att man skall påverka dagordningen och vad som skall tas
upp. Sätter vi in detta i ett jämställdhetsperspektiv i skolan finner vi att det inte längre räcker
att vara närvarande, det som Rönnblom presenterade  i den första teorin. På detta område har
man  gjort  en  del  forskning  där  man  har  tittat  på  hur  eleverna  påverkar  undervisningens
innehåll. Med forskningens hjälp har man funnit att pojkar och flickor prioriterar olika saker
både  då  det  gäller  innehållet  eller  alternativa  undervisningsformer.  Även  om  flickor  och
pojkar tycker olika är det i de flesta fall så att man följer pojkarnas förslag på uppläggningen
av undervisningen.

För  att  man  skall  nå  jämställdhet  enligt  den  tredje  teorin  gäller  det  att  man  har  ett  delat
inflytande över det som utgör normen. Det de gör, som har makten, anses som det normala.
Här finner man jämställdhet då kvinnor och män har lika  inflytande över normen. Hedlin tar
upp  ett  exempel  om  en  lärobok  i  historia  som  skall  visa  på  ett  tvåkönat  perspektiv.  Boken
lyfter  fram  kvinnorna  och  kvinnors  insatser  på  ett  sätt  som  tidigare  har  varit  förbehållet
männen. Hedlin skriver vidare att författarna inte lyckas helt och hållet. I boken finner man att
på vissa ställen kommer den manliga normen fram. I bokens register finner man bland annat
ord  som  kvinnoarbete,  medan  ordet  mansarbete  saknas.  Kvinnosyn  finns  med,  men  inte
manssyn,  kvinnlig  rösträtt  beskrivs  men  inte  manlig  rösträtt  utan  denna  beskrivs  bara  som
rösträtt.
Skollagen  tar  upp  jämställdhet,  men  Hedlin  (2004)  menar  att  om  man  skall  förstå  vad
skollagen menar med jämställdhet, behöver man granska den proposition som ligger till grund
för  lagen. Jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män  inom  utbildningsområdet
(Prop.1994/95:164), Här beskrivs  jämställdhet som att det handlar om ett tolkningsföreträde
och lika inflytande över vad det är som skall utgöra den aktiva normen.
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3.3.1 Genusperspektiv och lärarens arbete.

När  man  jobbar  som  lärare  eller  pedagog  ligger  genusperspektivet  och  jämställdhet  nära
varandra. Hedlin (2004) beskriver skillnaderna mellan orden jämlikhet och jämställdhet.
Jämlikhet är när det finns lika villkor för alla, till exempel mellan funktionshindrade och icke
funktionshindrade. Men man talar även om jämlikhet när det gäller social bakgrund.
Ordet jämställdhet fokuserar på lika villkor mellan män och kvinnor, sådant som är relaterat
till könet.
För lärare finns det olika styrdokument att förhålla sig till, främst skollagen och den gällande
läroplanen, och i dessa framgår lärarens uppdrag att verka för jämställdhet mellan könen. Det
står angivet i skollagen och läroplanerna att

• ”… skolan  ska  ge  flickor  och  pojkar  likvärdiga  villkor  och  förutsättningar  att
upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential”.
Skollagen i Hedlin (2004), sidan 2.

Hedlin skriver vidare att skall man som lärare upprätthålla lika villkor för flickor och pojkar
krävs det att man som lärare har och känner till det rådande könsmönstret. Som lärare bör man
även ha en förståelse för vad könstillhörigheten har för betydelse för lärandet. Hedlin skriver
vidare  att  man  i Jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män  inom  utbildningsområdet
(Prop.1994/95:164) säger att det är viktigt att en lärare har förståelse för att pojkar och flickor
inte  är  några  enhetliga  grupper.  Vidare  skrivs  det  i  propositionen  att  det  kan  finnas  stora
skillnader emellan manligt och kvinnligt. Dock skriver man att man inte kan komma ifrån den
generella  könsstrukturen  som  ger  pojkar  och  män  en  högre  status  än  flickor  och  kvinnor.
Detta leder i sin tur till att lärare inte kan hålla sig könsneutrala. Vidare i propositionen anger
man att det är viktigt för en lärare att ha kunskap om vad som anses vara manligt och vad som
är  kvinnligt  samt  hur  dessa  uppfattningar  kan  påverka  olika  situationer,  att  man  skall
ifrågasätta och bryta traditioner när det gäller den manliga normen.

Hedlin (2004)  lyfter  fram från betänkandet  till den nya  lärarutbildningen (SOU 1999:63) att
en genusteori är nödvändig  i den nya  lärarutbildningen. Lärare måste ha en annan  förståelse
för genusteorin än vardagskunskapen. En  lärare måste veta vad genusteorin  innebär både då
det  gäller  skolan  och  det  vardagliga  samhället.  Hedlin  anger  att  lärare  måste  kunna  mer  än
detta för att kunna distansera sig från invanda mönster, för att kunna analysera och förstå, och
i  sin  tur  bidra  till  elevernas  ökade  förståelse  angående  genus.  Vidare  framhålls  tre  begrepp
som anses vara viktiga för en förståelse av samhällets könsstruktur och genusbegrepp: makt,
social  överordning  samt  social  underordning.  Det  kan  finnas  en  risk  att  man  som  lärare
motarbetar skolans jämställdhetsmål om man tittar på kön och könsskillnader utan att sätta in
dessa i ett större sammanhang.

3.3.2 Jämställdhet, en fråga om demokrati.

Att man skall behandla alla lika är något som många ställer sig bakom, skriver Hedlin. I den
offentliga debatten om jämställdhet hör man ofta att det skall vara lika lön för lika arbete, eller
att  man  behandlar  alla  lika.  Dem  som  säger  detta  brukar  mena  att  de  behandlar  alla  lika.
Enligt  Hedlin  skapar  detta  resonemang  två  problem.  Det  första  problemet  är  att  den  som
använder detta utryck inte har en aning om hur svårt det är att behandla kvinnor och män lika.
Hon  menar att vi är  så  invanda  i  våra  mönster om  vad som är  manligt  respektive kvinnligt.
Dessa ramar bidrar  till att vi agerar automatiskt. Det andra problemet som Hedlin tar upp är
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att det kanske inte är en jämställdhetsåtgärd att behandla alla lika. Hedlin menar att vi måste
förstå att kvinnor och mäns villkor i dagens samhälle inte är lika. All den kraft som vi lägger
på  att  prata  om  att  behandla  alla  lika  kan  bidra  till  ett  omedvetet  och  könsblint
förhållningssätt. Ett exempel som Hedlin tar upp lyder:

• ”Här på företaget är jämställdhet en självklar sak. På vårt företag behandlar vi alla
likadant,  vi  gör  ingen  skillnad  på  män  och  kvinnor,  och  till  jul  får  alla  en  slips  i
julklapp.”
Hedlin (2004), sidan 6.

Hedlin  skriver  efter  detta  exempel  att  om  man  vill  nå  jämställdhet  krävs  det  att  man  har
eftertanke, kunskap och analys.
Jämställdhet  har  många  olika  dimensioner  som  alla  berör  livet.  Jämställdhet  hör  ihop  med
demokrati men den hör även starkt ihop med makt. Det kan handla om att man skall ha något
att säga till om, hur resurser skall fördelas med mera. Hedlin hänvisar till Rönnblom, (1997)
som har fastställt tre olika definitioner på maktbegreppet.

1:Öppen makt.
Med den öppna makten menas att man bara har en ytlig och naiv syn på makten. Med detta
synsätt så menar man att kvinnor som utgör hälften av väljarna även skall ha hälften av den
politiska makten. Rönnblom menar att makten är enkel, öppen och endimensionell. De som är
närvarande  har  makten och de  som  inte väljer att vara  med,  tycker att  allt  är  bra  eller  så är
man inte intresserad. För att demokrati skall uppnås, krävs att alla har lika rätt att delta i den
politiska  debatten.  Både  män  och  kvinnor  skall  genom  eget  val  kunna  välja  att  vara
närvarande.

2:Makt över dagordningen.
Rönnblom presenterar den andra maktnivån som han benämner makt över dagordningen. Här
får man en annan syn på makten. I den första nivån tog Rönnblom upp att det är både mäns
och  kvinnors  rättighet  att  vara  med  i  politiken.  Här  skriver  han  att  man  måste  fokusera  på
vilken  möjlighet  som  kvinnor  kan  ha  att  påverka  politiken.  Rönnblom  skriver  vidare  att
politiken  är  av  tradition  en  arena  för  männen.  Därför  är  det  männen  som  har  makten  att
bestämma vad som skall tas upp på dagordningen, det är även männens intresse som styr vilka
saker som skall tas upp. Kvinnor och män har olika erfarenheter av livet beroende på hur man
blivit uppfostrad. Genom detta synsätt, menar Rönnblom, är makt att kunna bestämma vilka
frågor som är  intressanta att ta upp och vilka som inte är intressanta och som därigenom blir
bortprioriterade.

3:Tolkningsföreträde och sanningsmonopol.
Det  tredje  tolkningssättet  som  Rönnblom  beskriver  kallar  han tolkningsföreträde  och
sanningsmonopol. I  denna  modell  fokuseras  på  de  dolda  och  underliggande  regler  och  de
normer  som  finns  i  samhället.  Rönnblom  skriver  att  vad  som  är  allmänintresse,  kunskap,
sanning och normalt beteende inte alltid är självklart. Han menar att vad som är normalt och
vad som är allmänintresse utgörs av de maktordningar som finns i vårt samhälle. En av dessa
maktstrukturer  är  könsordningen,  vilken  Rönnblom  beskriver  som  den  starkaste  makten  att
bestämma vad som är normalt. I vårt samhälle är det männen som anger vad som skall vara
normalt, detta medan kvinnor betraktas som något avvikande.
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Rönnblom skriver att det finns många infallsvinklar som beskriver en kvinnas underordning.
Språket är ett sådant exempel på att det är mannen som är den normala människan. Vidare står
det skrivet i grammatiken att de feminina formerna är markerade, vilket innebär att man måste
anstränga sig lite extra. Exempelvis tar Rönnblom upp hur man talar om att det är en kvinnlig
läkare eller att det är en lärarinna. Även när det skrivs  litteratur så finner man skillnad. När
det  är  en  man  som  har  skrivit  en  bok  anses  det  att  det  är  litteratur  som  antas  innehålla
allmänmänskliga erfarenheter som är intressanta både för kvinnor och för män. När en kvinna
har skrivit en bok kallar man denna för kvinnolitteratur, och här antar man att de är skrivna ur
ett perspektiv som bygger på kvinnliga erfarenheter, och som inte antas vara  lika intressanta
för män. Enligt detta tredje synsätt som Rönnblom presenterar erhålles makten om man är en
man. Detta på grund av att en man är den som bestämmer vad som är normalt, intressant och
att ha tolkningsföreträde, det är att ha makt. Rönnblom i Hedlin (2004).

3.3.2.1 Jämställdhet, en fråga om demokrati och värdegrund.

Kajsa Svaleryd är utbildad  förskollärare och  har  arbetat aktivt  inom detta område  i elva år,
men har de  sista  fyra åren arbetat som konsult  för  förskolor och skolor som vill arbeta med
jämställdhet. Svaleryd skriver i sin bok Genuspedagogik (2002) att när hennes förskola skulle
börja med jämställdhet trodde hon att man på förskolan bemötte barnen på lika villkor. Men
vid  observation  av  verksamheten  insåg  hon  att  det  fanns  skillnader  mellan  hur  man
behandlade  pojkar  och  flickor.  Detta  har  många  upplevt  när  jämställdhetsarbeten  har  dragit
igång,  menar  både  Svaleryd  och  rapporten  från  jämställdhetsdelegationen.  (Rapporten  från
jämställdhetsdelegationen behandlas särskilt på sidan 29  i detta arbete) I dag  leder Svaleryd
ett projekt som heter ”Jämrum” och som handlar om jämställdhetsfrågor.
Svaleryd menar att jämställdhet ytterst är en fråga om demokrati och värdegrund.

• ”För vad vore en demokrati om inte alla människor tillskrevs lika värde?”
Svaleryd (2002), sidan 8.

Svaleryd vill  att man skall arbeta med att bekräfta barnens  identiteter som pojke eller  flicka
men att man samtidigt ger barnen förutsättningar att gå utanför de traditionella könsmönstren.
Enligt  Svaleryd  handlar  arbetet  om  en  genusmedvetenhet,  att  arbeta  pedagogiskt  och  med
jämställdhet som målsättning samt arbeta på bred front enligt följande fyra punkter:

• ”Att  som  pedagog  bli  medveten  om  hur  de  egna  könsnormerna  och  värderingarna
påverkar  undervisningen,  valet  av  innehåll  samt  bemötandet  av  eleverna.  Denna
instinkt  är grunden  för  en  förändring.  Lärarrollen  och dess  innehåll  måste  ställas  i
fokus.”

• ”Att synliggöra och granska de bilder och föreställningar var och en som arbetar på
skolan har av vad som är mannligt och kvinnligt. Föreställningarna som vi tillägnar
oss under vår uppväxt kanske inte alltid stämmer överens med de uttalade målen och
riktlinjerna för jämställdhet i  läroplanerna. På varje skola måste man därför arbeta
aktivt  med  att  enas  kring  definitioner  om  vad  man  menar  med  kön,  könsroller  och
genusstrukturer.  Varje  skolas  mål  för  jämställdhetsarbetet  behöver  förhandlas  och
definieras. En värdegemenskap måste byggas.”

• ”Att synliggöra, problematisera och utveckla elevernas föreställningar och könsmyter,
så att  flickor och pojkar genom en ökad  självinsikt kan välja  sin  framtid utifrån sin
vilja och sina personliga intressen.”
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• ”Att  finna  metoder  och  arbetsmaterial  för  att  inom  den  ordinarie  undervisningen
skapa villkor för att ge flickor och pojkar samma möjligheter till utveckling, kunskap,
social  kompetens,  glädje  och  utmaning,  utan  att  hämmas  av  traditionella
könsmönster.”
Svaleryd (2002), sidan 8  9.

Svaleryd  menar  på  att  det  inte  finns  några  färdiga  modeller  för  hur  ett  jämställdhetsarbete
skall  genomföras  utan  det  beror  på  hur  barngruppen  ser  ut  och  vilka  föreställningar
pedagogerna  själva  har  om  barnen.  Svaleryd  anser  att  det  i  dag  finns  mycket  kunskap  om
jämställdhet men att kunskap  inte är allt. Hon menar att vi utgör alla en bricka  i det dagliga
”könsdramat”.  Svaleryd  skriver  vidare  att,  grundläggande  för  ett  jämställdhetsarbete  är  att
man stärker barnens självkänsla och först när barnen känner sig trygga i sig själva, vågar de
vara gränsöverskridande.

3.3.2.2 Jämställdhet kontra jämlikhet.

Jämställdheten innebär för människorna att de är fria och kan utveckla sin personlighet och att
fatta olika beslut utan att hindras av strikta genusroller. Jämställdhet handlar även om att män
och kvinnor skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

• ”Det handlar också om de  vuxnas  förmåga att överföra och praktisera värdiga och
bärande  demokratiska  idéer  och  handlingsmönster  som  förändrar  traditionella
könspositioner.”
Svaleryd (2002), sidan 36.

Jämlikhet är  ett begrepp som  menar att  alla människor har  lika värde oavsett kön,  etnicitet,
religion eller social tillhörighet.
Svaleryd  menar  att  om  det  skall  vara  meningsfullt  att  arbeta  med  jämställdhet,  och  att
jämställdheten  inte bara  skall  bli kriterier att nå upp  till,  måste ojämställdheten  synliggöras.
Men det kan vara svårt att se vad som är ojämställdhet, menar Svaleryd. Att beskriva sin skola
kan vara problematiskt. Svaleryd har varit ute i skolorna och bett lärarna att beskriva sin skola
och alla har antytt att den är jämställd, men när skildringen av eleverna kommer på tal, anges
de med de traditionella könsmönstren. Flickor är snälla och lydiga medan pojkarna är stökiga
och busiga. Pedagogerna anger att alla behandlas lika, dock tillägger man att det fungerar bäst
i grupparbeten med en blandad grupp  för att det skall hända något (flickornas  förtjänst) och
inte  bara bli en  massa prat  (pojkarnas  förtjänst). Att  synliggöra ojämställdheten på skolorna
handlar om att komma bakom fraserna och se de omedvetna och osynliga  förhållandena. På
en del skolor innebär arbetet om jämställdhet något enstaka tema eller någon föreläsning, men
enligt Svaleryd skall det vara en fråga som genomsyrar hela verksamheten.

3.3.2.3 Hinder och möjligheter.

Svaleryd  (2002)  tar  upp  att  det  kan  finns  hinder  för  att  arbeta  med  jämställdhet.  En
vardagsuppfattning många har är att Sverige redan är ett  jämställt  land, enligt FN. Ett annat
hinder är uppfattningen att män och kvinnor är väldigt olika. Enligt Svaleryd är uppfattningen
om att de båda biologiska könen är varandras motpoler, en av grunderna för att det är svårt att
tala  om  jämställdhet.  Det  finns  skillnader,  och  det  kan  man  inte  göra  mycket  åt.  Svaleryd
menar att vi måste lära oss att förstå och acceptera olikheterna mellan könen. En annan fälla
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som Svaleryd skriver om är att man vid diskussioner om jämställdhet gärna håller det på det
privata planet och man kan då lätt köra fast. Jämställdhetsfrågan är en fråga som berör både
män och kvinnor men har under den senaste tiden ansetts vara en kvinnofråga.

• ”Pedagogen behöver förstå att hon/han är delaktig i en ständigt pågående process av
identitetsskapande bland barn och ungdomar. Pedagoger har makt och möjlighet att
inverka, påverka och omforma barns och ungas identiteter i det dagliga pedagogiska
arbetet.”
Svaleryd (2002), sidan 42.

För att ett arbete i  jämställdhet skall bli  framgångsrikt behöver arbetslaget enas om de olika
facktermerna  och  vad  de  står  för.  När  man  är  överens  om  detta  kan  man  börja  dra  upp
riktlinjer  för  arbetet. En pedagog  får  möta barnen efter deras egna  förutsättningar och detta
innebär  att  barnen  kan  skapa  identitet  bortom  de  givna  föreställningarna  om  sitt  egna  kön.
Kajsa har i sin bok tagit med en del av läroplanen för förskolan som säger att:

• ”I  pedagogens  uppdrag  enligt  läroplanen  ingår  att  motverka  traditionella
könsmönster  och  möjliggöra  för  elever  att  utveckla  sina  intressen  och  förmågor
oavsett kön.”
Svaleryd (2002), sidan 44.

Svaleryd menar att om man tar tillvara på den möjlighet kan en del av de begräsningar som
finns  för  pojkar  och  flickor  försvinna.  Hon  beskriver  i  sin  bok  att  hon  brukar  förklara
jämställdheten som ett  isberg där vi bara ser toppen. På toppen finns olika saker som vi kan
mäta, till exempel pojkar och flickors betyg, tidfördelning och hur  läromedlen är utformade.
Men i den del av isberget vi inte ser ligger normer, förhållningssätt och attityder.
Vidare skriver Svaleryd betydelsen av att barnen får känna bekräftelse. Hon menar att om ett
barn har självförtroende genererar detta att man våga stå upp för sin sak och för sin åsikt. Får
man  uppmuntran  och  bekräftelse  växer  vi  som  människor och  vi  tror  på oss  själva och  vår
motivation ökar. Svaleryd menar även att om barnen blir positivt bemötta får man en harmoni
och trygghet  i gruppen och barnen behöver  inte hela tiden söka bekräftelse  för att bli sedda.
Barn och elever som känner sig trygga har större möjlighet att känna empati, tolerans och att
vara generösa. Först när man är trygg i sig själv då vågar man ge av sig själv.

3.3.3 Blåmärken och rosa rosetter.

Svaleryd skriver i Genuspedagogik (2002) att det finns tydliga mönster i beteendet hos pojkar
och  flickor.  Det  finns  många  rapporter  som  visar  på  hur  killar  skall  busa,  klättra  och  få
blåmärken också vidare medan  flickorna skall  leka med dockor, ha rosa rosetter, pyssla och
göra annat som tillskrivs flickor. Svaleryd menar dock att det inte är alla barn som passar in i
dessa  mönster.  Vidare  skriver  hon  att  det  utgör  ett  problem  för  barnen  när  de  väljer  efter
sociala stereotyper, då det leder till en begränsning av barnens erfarenheter och lärande.
Vidare skriver Svaleryd om hur hon vid en observation av en frukost såg hur pojkarna bara sa,
skicka, och flickorna skickade. När det var flickornas tur att be om något lindade man in det i
en hel mening. Vidare var det en pojke som sa skicka och en av flickorna läste av hans tallrik
och  konstaterade  att  han  ville  ha  sylten.  Svaleryd  menar  att  pojkarnas  språk  ofta  innehåller
känslor, men att det lindas in i liknelser av upplevda aktiviteter.
Pojkar får mer hjälp i skolan och vissa vuxna beskriver hur de upplever att pojkar har bråttom,
så man hjälper dem först. Förutom att det upplevs som om pojkarna har bråttom och inte kan
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vänta  är  även  rörelseaktivitet  något  som  tillskrivs  pojkarna.  Det  är  tillåtet  för  pojkarna  att
gunga på stolen, springa eller gå omkring i klassrummet, medan flickorna möter kravet att de
skall sitta stilla. Pojkarna får även mer och snabbare hjälp av pedagogerna, skriver Svaleryd,
och  i och med detta bekräftar pedagogerna könsmakten att flickorna  inte är  lika viktiga och
därmed kommer  i  andra  hand.  Därmed  menar  Svaleryd  att  genuskontraktet  vidhålls  och  att
män och pojkar har mer makt än flickor och kvinnor.
Man kan ju då fråga sig om det verkligen är så farligt om flickorna får höra att de är söta och
att pojkarna får höra att de är så starka. Men enligt Svaleryd så kan varje person göra någon
skillnad. Hon menar att varje gång vi frånsäger vår makt att påverka lämnar vi fältet för övrig
påverkan öppet vilket kan påverka barnen. Vidare skriver Svaleryd (2002) om att jämställdhet
är en kunskapsfråga och att kunskapen  får oss att se de könsmönster som vi möter dagligen
men även upprätthåller.
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4. Lagar och policydokument.

4.1 Ny lag, Barn och elevskyddslagen.

Från  och  med  den  1  april  2006  finns  det  en  lag  som  förbjuder  diskriminering  och  annan
kränkande  behandling. Lagen kräver även  att  skolorna skall  jobba aktivt  med att  förebygga
diskrimineringen och kränkande behandling av elever och barn. Nedan följer ett sammandrag
från den nya lagtexten.

Lagen  innehåller  ett  förbud mot direkt diskriminering,  indirekt diskriminering,
instruktioner om att diskriminera och trakasserier om det har samband med kön,
etnisk  tillhörighet,  religion  eller  annan  trosuppfattning,  sexuell  läggning  eller
funktionshinder.
Detta  innebär  att  ett  barn  eller  en  elev  som  har  blivit  utsatta  för  sexuella
trakasserier kan anmäla detta.
Förutom jämställdhetsombudsmannen, (JämO), är det ombudsmannen mot
etnisk diskriminering, (DO), ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning, (HomO) och även handikappsombudsmannen, (HO) som skall
se till att den nya lagen efterföljs. Även skolverket skall se till att lagen efterföljs
när det gäller till exempel mobbning. Skolverket skall inrätta ett så kallat Barn
och elevombud för  likabehandling. I den nya lagen skrivs det att skolorna skall
upprätta  en  likabehandlingsplan  som  skall  syfta  till  att  främja  elevernas  och
barnens lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning
med mera. Planen skall innehålla planerade åtgärder samt skall uppdateras varje
år.
Skolorna blir även skyldiga till att utreda trakasserier. Skulle man inte göra detta
kan skolan bli skadeståndsskyldig.
Barn  och  elevskyddslagen  gäller  all  verksamhet  som  omfattas  av  skollagen,
kommunal  vuxenutbildning  och  vuxenutbildning  för  utvecklingsstörda.  Lagen
skall även gälla för Svenskundervisning för invandrare och skolbarnomsorgen.
Se hela lagtexten på Jämo:s hemsida.

4.2 Läroplanen för förskolan.

Från  och  med den  första  augusti  1998  har  förskolan  en  egen  läroplan.  Den utgör  ett  första
underlag till en samlad grund för samhällets utbildningssystem för barn och ungdom. Sedan
den  första  januari  1998  är  skolverket  tillsynsmyndighet  för  förskolan  och  även  för  övrig
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
Förskolans  läroplan utgår  från en ansvarsfördelning där  staten ansvarar  för de övergripande
riktlinjerna och kommunen ansvarar  för genomförandet. Utbildningssystemet kommer  i och
med förskolans läroplan att bestå av tre olika läroplaner. En läroplan för förskolan (Lpfö:98),
en  läroplan  för  den  obligatoriska  skolan,  förskoleklassen  och  fritidshemmet  (Lpo:94)  samt
läroplanen  för  de  frivilliga  skolformerna  (Lpf:94).  Tanken  med  utbildningssystemets
läroplaner  är  att  de  skall  länka  in  i  varandra  och  utgå  från  en  gemensam  syn  på  kunskap,
utveckling och lärande.
Det första man läser i läroplanen under grundläggande värden är att:

• ”Förskolan vilar  på  demokratins  grund.  Därför  skall  dess  verksamhet  utformas  i
överrännsstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.”
Lpfö:98, sidan 7.
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Bara ett par rader längre ner finner man texten:

• ”En viktig  uppgift  för  verksamheten  är att  grundlägga  och  förankra  de  värden  som
vårt  samhällsliv  vilar  på.  Människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet  och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med
svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.”
Lpfö:98, sidan 7.

Vidare  i  läroplanen skrivs det om det etiska synsätt som skall prägla verksamheten. Att man
skall visa hänsyn till andra människor. Att det skall vara rättvist och jämställt, är bara några
av  sakerna  som  förskolan  skall  jobba  mot.  Läroplanen  påpekar  även  vikten  av  förebilder  i
förskolan  för att barnen skall  få en  förståelse och respekt för de skyldigheter och rättigheter
som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Förskolan skall  jobba  för  att barnen utvecklar en social  handlingsberedskap så att det  tidigt
hos  barnen  grundläggs  solidaritet och  tolerans.  Förskolan  skall  verka  för  att  stärka  barnens
medkänsla  och  empati  om  andra  människors  situation.  Även  öppenhet  och  respekt  för
människors olika uppfattningar och levnadssätt. I läroplanen för förskolan skriver man att:

• ”Den växande  rörligheten  över  nationsgränserna  skapar  en  kulturell  mångfald  i
förskolan,  som ger barnen  möjligheter  att  grundlägga  respekt och aktning  för  varje
människa oavsett bakgrund.”
Lpfö:98, sidan 7.

Personalen  i  förskolan  skall  vara  verksam  under  de  värderingar  som  läroplanen  fastställer
samt att ta avstånd ifrån det som strider mot dessa värden.

• ”Vuxnas sätt  att  bemöta  flickor  och  pojkar  liksom  de  krav  och  förväntningar  som
ställs  på  dem  bidrar  till  att  forma  flickors  och  pojkars  uppfattning  om  vad  som  är
kvinnligt  och  manligt.  Förskolan  skall  motverka  traditionella  könsmönster  och
könsroller. Flickor och pojkar skall  i  förskolan ha samma möjligheter att pröva och
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”
Lpfö:98, sidan 8.

Barnen skall ses som en viktig och aktiv del i utvecklingen och utformningen i verksamheten
tillsammans med pedagogerna. Barnen skall få erfara den tillfredsställelse det ger när man gör
framsteg, övervinner svårigheter eller att få uppleva att man är en tillgång i gruppen.
I  läroplanen  för förskolan har man angivit vissa mål under normer och värden där det bland
annat anges att:

• ”… förståelse  för  att  alla  människor  har  lika  värde  oberoende  av  kön,  social  eller
etnisk bakgrund och

• sin  förmåga  att  upptäcka,  reflektera  över  och  ta  ställning  till  olika  etiska  dilemman
och livsfrågor i vardagen,”
Lpfö:98, sidan 11.
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I förskolans läroplan finns även riktlinjer för dem som arbetar i förskolan.

• ”… visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i
förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att
visa solidaritet och

• stimulera  barnens  samspel  och  hjälpa  dem  att  bearbeta  konflikter  samt  reda  ut
missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
Lpfö:98, sidan 11.

• …göra  barnen  uppmärksamma  på  att  människor  kan  ha  olika  attityder  och
värderingar som styr deras synpunkter och handlande,”
Lpfö:98, sidan 12.

I avsnittet för utveckling och lärande i läroplanen skriver man bland annat om hur miljön skall
vara utformad. Verksamheten  skall  bidra  till att barnen utvecklar  en kreativitet,  erövrar nya
erfarenheter,  kunskaper  med  mera.  Vidare  skriver  man  att  förskolan  skall  sträva  mot  att
barnen:

• ”… känner delaktighet  i  sin  egen  kultur  och  utvecklar  känsla  och  respekt  för  andra
kulturer,

• utvecklar  sin  förmåga  att  lyssna,  berätta,  reflekterar  och  ge  uttryck  för  sina
uppfattningar,
Lpfö:98, sidan 12.

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,”
Lpfö:98, sidan 13.

4.2.1 Gällande bestämmelser.

De  allmänna  bestämmelserna  för  förskolans  verksamhet  finner  man  sedan  1998  i  Lpfö:98,
läroplan  för  förskolan,  vilken bygger på skollagen och slår  fast  att  förskolans uppdrag  skall
präglas av grundläggande demokratiska värderingar.

• ”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt
egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten.”
Lpfö:98, sidan 7.

Ett annat viktigt syfte med förskolans  jämställdhetsarbete är att det skall bidra  till  att pojkar
och  flickor  kan  välja  och  styra  sin  framtid  utifrån  kunskap,  erfarenhet  och  intresse.  I
läroplanen, under stycket Saklighet och allsidighet, talar man om hur:

• ”Vuxnas sätt  att  bemöta  flickor  och  pojkar  liksom  de  krav  och  förväntningar  som
ställs  på  dem  bidrar  till  att  forma  flickors  och  pojkars  uppfattning  om  vad  som  är
kvinnligt  och  manligt.  Förskolan  skall  motverka  traditionella  könsmönster  och
könsroller. Flickor och pojkar skall  i  förskolan ha samma möjligheter att pröva och
utveckla  förmågor  och  intressen  utan  begränsningar  utifrån  stereotypa  könsroller.”
Lpfö:98, sidan 8.
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4.2.2 Förskolans roll i det livslånga lärandet.

Läroplanen för förskolan är den första för förskolan och har nu på grund av det blivit en del i
samhällets samlade utbildningssysten för barn och ungdomar.
Förskolan  skall  arbeta  mot  det  enskilda  barnets  välbefinnande,  trygghet,  utveckling  och
lärande.  Förskolans  läroplan  innehåller  ett  pedagogiskt  syfte,  vilket  bidrar  till  att  förskolan
utgör  det  första  steget  i  ett  barns  utbildningsgång.  Förskolan  skall  arbeta  tillsammans  med
föräldrarna  för  att  verka  för  att  varje  barn,  flicka  som  pojke,  skall  få  utvecklas  efter  sina
förutsättningar.
I  skriften Utbildning  för  kunskap  och  jämlikhet  regeringens  utvecklingsplan  för
kvalitetsarbetet  i  förskola,  skola  och  vuxenutbildning (Skr.2001/02:188)  lyfter  regeringen
fram förskolans roll för barnets livslånga lärande.

• ”Hos det lilla barnet finns redan lusten att lära och utvecklas. Förskolan skall därför
erbjuda  alla  barn  en  grund  för  att  växa  som  människa,  för  lärande  och
språkutveckling  och  ge  barnen  förmågan  att  samverka  med  andra.  På  så  sätt  kan
förskolan  ge  barnet  en  god  grund  för  deras  fortsatta  skolgång  och  det  livslånga
lärandet. Det är därför viktigt att förskolan är en trygg, rolig, utvecklande och lärorik
verksamhet för alla barn – oavsett kön och bakgrund.”
Utbildningsdepartementet  (20030814),  beslut  vid  regeringssammanträde  Jämställd
hetsdelegationen för förskolan.

4.3 Jämställdhetslagen.

Jämställdhetslagen är utfärdad den 23/5 1991. Denna  lag  berör  inte alls  barnens  rättigheter.
Detta är paragrafer som behandlar jämställdhetsfrågor för män och kvinnor i arbetslivet.
Man skriver  hur  arbetsgivaren skall upprätthålla  en  jämställdhetspolicy. Vilka åtgärder man
kan vidta om man anser att man har blivit diskriminerad och så vidare.
I jämställdhetslagen skriver man även hur man skall upprätthålla och kontrollera att företagen
följer lagarna. Staten har tillsatt en jämställdhetsnämnd och en jämställdhetsombudsman. Men
ingen stans tas det upp om barnens del i jämställdheten.

4.4 Skollagen.

Skollagen utfärdades år 1985 av utbildningsdepartementet och kulturdepartementet. Skollagen
anger  i  den  första  paragrafen  i  det  första  kapitlet  att  det  anordnas  utbildning  för  barn  och
ungdomar  i  form  av  förskoleklass,  grundskola,  gymnasieskola  och  vissa  motsvarande
skolformer  som  särskola,  specialskola  och  sameskola.  Vidare  skriver  man  att  det  är  dessa
skolor  som  utgör  det  offentliga  skolväsendet  för  barn  och  ungdom.  Det  anordnas  även
skolgång för dem som på grund av till exempel sjukdom inte kan delta inom skolarbetet i den
offentliga sektorn.
Det  allmänna  anordnar  även  pedagogisk  verksamhet  så  som  förskoleverksamhet  och
skolbarnomsorg.
För  förskoleverksamhet  och  skolbarnomsorg  gäller  endast  paragraf  2  i  kapitel  1  och  hela
kapitel 2 a, samt paragrafer 5 och 11 i kapitel 15.
Nedan finns en sammanställning av de paragrafer som man kan härleda till  jämställdhet och
jämlikhet samt värdegrunden och som gäller för förskolan.
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Man skriver att alla barn skall ha rätt till skolgång oberoende av kön, geografisk hemort eller
sociala och ekonomiska  skäl. Man skriver även att utbildningen  skall  vara  likvärdig oavsett
var den anordnas.
Utbildningen  skall  ge  barnen  kunskaper  och  med  samarbete  med  hemmet  skall  barnen
utvecklas till ansvarsfulla medmänniskor. I utbildningen skall även hänsyn tas till elever med
behov av särskilt stöd.
Utbildningen som anordnas skall bygga på den demokratiska värdegrunden och barn skall lära
sig  aktning  till  andra  medmänniskor  och  förstå  allas  lika  värde,  samt  en  aktning  till  vår
gemensamma  miljö.  Utbildningen  skall  förebygga  kränkande  behandlig  och  diskriminering
och den skall även arbeta för ökad jämställdhet mellan könen.
För de barn som inte kan delta i grundskolan och gymnasieskolan finns det särskolan.
Skollagen tar även upp att de vuxna som jobbar  inom skolväsendet skall främja jämställdhet
mellan könen. Man skall även motverka kränkande behandling
Varje  kommun  ansvarar  för  att  barnen  i  kommunen  skall  erbjudas  barnomsorgsplats.  Man
skriver  i paragraf 3  i kapitel 2 a att  förskoleverksamhetens uppgift är  att man  med hjälp av
pedagogisk verksamhet erbjuder barnen fostran och omsorg. Förskoleverksamheten skall utgå
från varje barns behov. Skulle något barn behöva extra stöd i sin utveckling skall det ges den
speciella omsorg som barnet behöver.
Skollagen  skriver  att  barn  med  psykiska,  fysiska  eller  andra  funktionshinder  som  behöver
särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats på förskola eller fritidshem.
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5 Behovet av jämställdhetsdelegationen.

I regeringsbeslutet om jämställdhetsdelegationen skriver man följande.

• ”För att  bryta  rådande  ojämlika  strukturer  mellan  könen  och  åstadkomma  förän
dringar måste jämställdhetsarbetet starta redan i förskolan.”
Utbildningsdepartementet  (20030814), beslut  vid  regeringssammanträde:  jämställd
hetsdelegation för förskolan.

Man menar att det är av stor vikt att förskolans verksamhet utformas efter barnens kreativitet
och nyfikenhet, vilket ingår i tanken ”det livslånga lärandet”.
Det  skrivs  vidare  att  förskolan  skall  arbeta  med  frågor  om  jämställdhet,  men  under  den  tid
som förskolan har haft sin egen läroplan har jämställdhetsprojekt främst inriktats på grund och
gymnasieskolan.  Det  är  därför  viktigt  att  de  kommunala  politikerna  ser  till  att
jämställdhetsprojekt kommer in även i förskolan.
Man  skriver  vidare  i  regeringsbeslutet  att  det  inte  bara  är  i  förskolan  som  barnen  blir
påverkade av könsroller och könsstereotyper.  Även  i  hemmet blir  man påverkad och det är
därför av stor vikt att ett gott samarbete upprättas med föräldrarna. För att pedagogerna skall
kunna  motverka  stereotypa  könsuppfattningar  som  barnen  kan  få  från  massmedia  behöver
pedagogerna de pedagogiska verktyg som  i dag  finns  för  att  aktivt arbeta med  jämställdhet.
För  att  man  skall  kunna  arbeta  med  jämställdhet  behöver  man  pedagoger  som  kan
genusperspektivet. Det är dock inte i alla lärarutbildningar samt barn och fritidsprogrammen
detta  uppmärksammas. Det är även  många  förskolor och kommuner där  jämställdheten  inte
har  fått  någon  status  och  har  kommit  i  gång.  Därför  behöver  det  tillsättas  en
jämställdhetsdelegation.

5.1 Jämställdhetsdelegationens rapport.

Jämställdhetsdelegationen lämnade den 27 juni 2006 över sin rapport till regeringen.

5.1.1 Den könade förskolan.

Enligt  jämställdhetsdelegationen  har  förskolan  alltid  skapat  en  debatt  om  jämställdhet  i
samhället. Man menar på att om inte förskolan hade funnits, skulle inte kvinnorna ha kommit
ut  på  arbetsmarknaden  och  så  vidare.  Man  anger  i  delegationens  rapport  att  förskolan  på
senare tid har gått från att ha varit av stor betydelse för kvinnorna i samhället till att fokusera
på den pedagogiska verksamheten förskolan bedriver.
Man skriver vidare att det är åtta år sedan förskolan fick sin första läroplan, Lpfö: 98, och man
har  kunnat  konstatera  att  precis  som  skolan  har  man  inte  uppnått  målen  och  kriterierna  för
jämställdhet. Innan förskolan fick sin läroplan har det funnits arbetsplaner för förskolan, men
ingen av dem ställde något krav på jämställdhet.
1987  kom  ett  program  för  förskolan  som  tydliggjorde  förskolans  uppgifter  och  den  peda
gogiska verksamhetens mål.
Att förskolan och skolan inte har levt upp till de utsatta målen i läroplanerna för jämställdhet
innebär  att  man  inte  har  motverkat  de  traditionella  könsmönster  som  man  i  dag  ser.  Som
jämställdhetsdelegationen skrev i sin delrapport Den könade förskolan (2004) är det inte alltid
vid  ett  besök  som  det  syns  i  en  förskola  om  man  följer  läroplanen  för  arbetet  med
jämställdhet.  Barnen  och  pedagogerna  samt  föräldrarna  är  nöjda.  Jämställdhetsdelegationen
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har dock funnit att förskolan ofta kopierar samhällets modell och lever efter den. Men det är
som delegationen skriver, bara  för att man har  trivsel  i  förskolan  betyder det  inte att den är
jämställd. Man skriver vidare att det kan vara svårt att upptäcka den avspeglingen som man
har  kopierat,  på  grund  av  att  man  lever  mitt  i  den,  och  från  barnen  kommer  det  sällan
protester, utan de hittar egna spelregler som man lever efter.

5.1.2 Det anses vara skillnad på flickor och pojkar.

Enligt  det  mönster  som  jämställdhetsdelegationen  har  observerat  talar  man  olika  till  pojkar
och flickor. Ett exempel hämtat från jämställdhetsdelegationens rapport sidan 59. Pedagogen
kommer  från  en  situation  som  hon  upplevde  som  ovanligt  stökig,  det  är  då  vanligt
förekommande att man uttalar  följande ”pojkar är så stökiga”, men var situationen verkligen
så? Var  det  inte  bara  några  eller  någon  som  var  stökig,  varför  lägger  man  skulden  på  hela
pojkgruppen?
Ett annat exempel som jämställdhetsdelegationen tar upp är att Olle står och knuffar och retar
Maria. Pedagogen  som kommer  till  situationen och avslutar densamma med att  förklara  för
Maria att ”det är så här pojkar är, de brukar busa med  flickor de tycker om”. I och med att
pedagogen resonerade på det sättet legitimerade hon Olles beteende samt dessutom frigjorde
hon Olle från ansvar.
Den  största  generaliseringen  gällande  pojkar  och  flickor  kommer  ifrån  personalens
förväntningar på respektive kön. Det är vanligt att man ser pojkarna som stökiga och bråkiga,
högljudda och  framförallt otåliga. En pedagog  som delegationen  hade  träffat använde ordet
”pojkpanik”. Pedagogen menade att det gäller att  ligga ett steg före pojkarna hela tiden och
det är bland annat därför som pojkarna få hänga sina galonkläder längst fram för att de skall
kunna komma ut först och inte bli otåliga och därmed ställa till problem.
Under den tid som jämställdhetsdelegationen hade till sitt förfogande har ingen pedagog varit
i närheten av att använda något liknande ord för flickorna. Pedagogernas förväntningar på hur
flickor skall vara kan sammanfattas med ett par ord. ”Flickor ska vara tysta, lugna och följa de
regler som finns.” Flickorna förväntas även att hjälpa andra i sin omgivning och delegationen
har sett ett mönster på att pedagogerna vänder sig till flickorna när man tillexempel skall ha
reda på vems sockan är.
Barnen  vet  vilka  regler  och  normer  som  gäller  för  respektive  kön  och  man  är  inte  sen  att
befästa  dem.  Skillnaderna  mellan  pojkar  och  flickor  är  något  som  barnen  märker  relativt
tidigt. Jämställdhetsdelegationen har intervjuat ett par barn i frågan om hur pojkar och flickor
är.

• ”Flickor  skall  vara  fina,  snygga  och  så  där.  Dom  kan  färglägga  fint  i  sitt  hår  och
måla sina fingrar med nagellack (Flicka, 4,5 år).”

• ”Killar och tjejer kan inte spela  fotboll  tillsammans för att killar är mycket starkare
än tjejer …det är omöjligt (Pojke, 5 år ).”

• ”Pojkar slåss ibland så att  flickorna gråter. Jag  tror att pojkarna tycker mer om att
skoja och busa.  Pappor  busar  gärna med  sina barn och  stökar  ner  (Flicka,  6  år).”
Jämställdhetsdelegationen (2006), sidan 61.
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5.1.3 Pojkar anses vara viktigare.

Hur vi pedagoger bemöter barnen påverkar barnens aktiva deltagande. När en personal visar
hur  ett  barn  är  viktigt,  eller  det  som  barnet  säger  är  viktig,  tror  barnen  på  detta och  agerar
utifrån det och även tvärt om, skriver man i delegationens rapport. Med detta som grund kan
man  förstå  vilken  betydelse  som  de  vuxnas  agerande  har  under  till  exempel  en  morgon
samling. Man skriver  i  jämställdhetsdelegationens rapport att pedagoger påstår att om pojkar
avbryter  och  dominerar  samlingar,  kan  detta  kopplas  till  pedagogens  eget  handlande.  Ett
exempel från en förskola visar att pedagogen vid flera tillfällen med hög och tydlig röst följde
upp det pojkarna säger, medan man mot flickorna bara gav en stillsam nick eller viskade fram
sitt  svar.  Pojkarna  tar över  och  är  dominerande  då  det  är  helt  vuxenleda  aktiviteter,  medan
flickorna tar för sig och är mer dominerande när det är delvis vuxenleda aktiviteter.
I läroplanen för förskolan står det att personalen skall följande:

• ”… verka för  att  flickor  och  pojkar  får  lika  stort  inflytande  över  och  utrymme  i
verksamheten.”
Jämställdhetsdelegationen (2006), sidan 63.

Hur ser det ut i verkligheten? Får alla vara med att bestämma?
Jämställdhetsdelegationen kom i kontakt med pedagoger som menade på att det var pojkarnas
intresse  som  styr  verksamheten  medan  flickorna  sitter  tysta  och  snälla.  Även  på  en  annan
förskola där man  följde upp årets aktiviteter såg man att det var pojkarnas  förslag som hade
genomförts medan flickornas förslag fick stå tillbaka.
På en förskola i Katrineholm fick man se ett tydligt mönster under en av morgonsamlingarna.
Det hela började med att några ville gå och dricka för att de var törstiga, detta resulterade i att
alla snart skulle dricka. Barnen gick iväg och drack medan pedagogen satt kvar. Efter en stund
uppmärksammades det att av dem som hade kommit  tillbaka till mattan var det bara pojkar.
Detta berodde på att pojkarna hade  trängt  sig  före och därför blivit klara  först, detta medan
flickorna  stod  och  väntade  på  sin  tur.  En  annan  aspekt  är  då  det  gäller  skillnader  på  hur
pedagoger  samtalar  med  barnen.  Till  pojkarna  är  det  många  kommandon,  medan  det  till
flickorna är ett mer kultiverat språk med större ordförråd. Samtalen med flickorna liknar mer
konversationer.

5.1.4 Miljön och materialet är också pedagoger.

Jämställdhetsdelegationen refererar till Elisabeth Nordlin–Hultman, som är barnpsykolog och
är  verksam  vid  lärarhögskolan  i  Stockholm.  Hon  menar  att  det  finns  fler  faktorer  som
påverkar barnen än bara pedagogerna. Enligt Nordlin–Hultman spelar leksakerna, miljön och
litteraturen en avgörande  roll  som  förmedlar både möjligheter och hinder  för barnen. Enligt
Nordlin–Hultman  sker  allt  i  förskolan  reglerat  till  tid  och  rum.  Det  finns  vanligtvis  ett
program  som  man  skall  följa  och  var  man  skall  vara.  Det  finns  även  ett  system  för  hur
lokalerna är utformade och vilka aktiviteter som är inplanerade där.
Detta  skapar,  menar  Nordlin–Hultman,  en  reglering  för  barnen  om  vad  som  är  möjligt  och
inte. Barnen i förskolan förväntas ofta leka med leksaker som är typiska för deras kön. Pojkar
skall  leka  med  bilar, verktyg och andra  yrkesredskap, detta medan  flickorna skall  leka  med
babydockor,  hushållsredskap  och  sådant  som  har  med  omsorg  att  göra.  Denna  tydliga
uppdelning,  menar  Nordlin–Hultman,  att  man  kan  se  bara  man  tittar  på  färgerna  i  en
leksaksbutik. På den ena sidan hänger pojkleksakerna som ofta har en blå färg i bakgrunden.
På  andra  sidan  med  rosa  bakgrund  hänger  flickleksakerna.  Även  i  barnlitteraturen
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förekommer det sådana här skillnader. I en förskolan granskade man sina barnböcker och fann
att enbart 30% av alla barnböckerna hade en kvinnlig huvudperson

5.1.5 Att vara pojke, är att ta avstånd från det som förknippas med flickor.

Barnen  definierar  redan  tidigt  olika  saker  som  flickigt  eller  pojkaktigt.  På  en  förskola  i
Katrineholm skulle de yngsta sova middag och man brukar då sova ute i sina vagnar. Där fick
personalen se att det inte duger med vad som helst.

• ”Inför en vila råkade en pojke på knappt  tre år får en rosa kudde. Han protesterade
och  ville  absolut  inte  ha  den.  När  pedagogen  försökte  förklara  att  den  var  precis
likadan som de andra menade han att den inte alls var det. När pedagogen gått ut och
kommit tillbaka upptäckte hon att pojken på eget initiativ bytt ut sin rosa kudde mot en
blå.”
Jämställdhetsdelegationen (2006), sidan 68.

Materialen  och  platserna  benämns  på  olika  sätt.  Om  man  ändrade  namnet  på  till  exempel
dockvrån till hemvrån eller hemhörnan skulle man få fler pojkar som leker där.
Att vara ”pojkflicka” är mer accepterat än att vara en pojke  som skulle  leka med saker som
förknippades men flickor. Pojken skulle då bli en ”flickpojk” vilket inte är ett vanligt uttryck
och inte hellre något positivt. Pojkarna riskerar att bli kallade fjollor eller flickor. Detta menar
delegationen  är  en  förstärkning  av  det  mönster  som  de  har  sett  att  det  pojkaktiga  värderas
högre än det flickorna ägnar sig åt.
Dock menar  jämställdhetsdelegationen att det ibland inte bara är barnen som resonerar på så
vis. Även föräldrarna anser att en pojke inte skall leka med flicksaker. Dem blir rädda att man
bryter mot vad jämställdhetsdelegationen benämner som maskulinitetsidealen. Men det ligger
dock  mer  bakom  resonemanget  att  en  pojke  inte  skall  vara  flickaktig.  Feminina  pojkar
förknippas med homosexualitet,  varför många  föräldrar  är oroliga  för  att deras son skall  bli
homosexuell om de ägnar sig åt sådant som är flickigt.

5.1.6 Flickor skall göras om.

Genom  olika  jämställdhetsprojekt  och  diskussioner  om  jämställdhet  mellan  barnen  har
pedagogerna  börjat  inse  sitt  skilda  förhållningssätt  till  pojkar  respektive  flickor.
Jämställdhetsdelegationen  anger  att  även  om  man  har  börjat  förändra  sitt  förhållningssätt,
betyder det inte att särbehandlingen mellan könen upphör.
Jämställdhetsdelegationen tar vidare upp som exempel att när barnen provar på och utvecklar
nya intressen, ser man särbehandlingen mellan könen.
Att  det  är  flickorna  som  skall  ta  för  sig  mer  och  leva  ut  mer  är  något  man  i  delegationens
rapport stöter på vid flera tillfällen. Detta gäller även då barnen skall utveckla nya intressen.
Flickorna skall vara med och det skall göras på samma sätt och med samma villkor som när
pojkarna  utövar  det.  Pojkarna  ges  inte  samma  uppmuntran  och  behandling.
Jämställdhetsdelegationen skriver att även om man arbetar med en genusmedvetenhet kan det
vara lätt att komma i den fällan där det manliga värderas högre än det kvinnliga. Det finns en
tendens att nedvärdera det som anses vara det typiska ”flickiga”, både när det är pojkar och
flickor som provar på och utvecklar nya intressen
Jämställdhetsdelegationen anger som exempel att flera förskolor som delegationen har varit  i
kontakt med, stundtals har sett rosa kläder på en flicka som ett misslyckande. Skall flickorna
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frigöra  sig  från  de  rådande  könsmönstren  får  man  inte  välja  sådant  som  anses  vara  typiskt
”flickigt”. Detta innebär att den rosa färgen hamnar  långt  in i skamvrån, det anses att färgen
signalerar  något  dåligt  samt  att  det  inte  kan  vara  jämställt.  Det  anges  i
jämställdhetsdelegationens  rapport  att  det  anses  vara  mer  provocerande  att  en  flicka  väljer
könsbundna saker, än att en pojke gör det.
Jämställdhetsdelegationen skriver vidare att det är många  forskare som har uppmärksammat
att det manliga värderas högre. Dock anger  jämställdhetsdelegationens rapport att det är  inte
bara är  forskarna  som  har uppmärksammat detta, även  barnen  har  anammat  att det manliga
värderas högre. Vid en förskola frågade man barngruppen om det var bäst att vara pojke eller
flicka.
Alla pojkarna svarade att det är bäst att vara pojkar. Detta var kanske inte är så märkvärdigt,
men det var dock inte bara pojkarna som svarade, att det är bäst att vara pojke. Även flickorna
ansåg att det var bäst att vara pojke.

5.1.7 Jämställdhetsarbeten i förskolor.

Det  finns  vissa  jämställdhetsprojekt  som  ofta  kommer  på  tal  när  man  börjar  prata  om
jämställdhetsprojekt  i  förskolan.  Tittmyrans  och  Bjöntomtens  projekt  är  det  många  som
associerar till, men även till det Elfte steget som kommer från Helsingborg och Vidgade Vyer
från  Jämtlans  län.  Det  finns  en  hel  del  jämställdhetsprojekt  som  har  dragit  igång,  menar
jämställdhetsdelegationen.  Att  det  har  uppkommit  flera  projekt  kan  var  en  följd  av  att
jämställdhetsdelegationen  har  fått  anslag  att  dela  ut  till  förskolor  som  vill  arbeta  med
jämställdhet.

5.1.7.1 Observation och dokumentation.

Förskolorna  som  jämställdhetsdelegationen  har  finansierat  har  arbetat  med  att  observera
verksamheten  för  att  se  vilka  könsskillnader  som  finns  på  förskolan.  Vidare  skrivs  det  i
rapporten Jämställdhet i förskolan (2006) att man även har använt observationer för att se vad
de vidtagna åtgärderna har resulterat i.
Jämställdhetsdelegationen skriver att  förskolorna  har använt  sig av dokumentationer  när det
gäller  att  se  vilket  förhållningssätt  som  personalen  har  till  barnen  i  olika  situationer.  I
rapporten från jämställdhetsdelegationen skriver man om vikten av att ett arbetslag känner till
sitt förhållningssätt till barnen. Det är  först när man vet hur man  förhåller sig som man kan
arbeta med att förändra det och i sin tur kunna arbeta jämställt.

5.1.7.2 Pojk och flickgrupper.

Jämställdhetsdelegationen  skriver  vidare  att  när  man  skall  arbeta  med  jämställdhet  är  det
många som associerar till pojk och flickgrupper. Vissa förskolor delar upp grupperna och har
en baktanke med det. Andra delar upp barngruppen för att de har hört att andra har gjort det
och vissa delar upp grupperna men vet inte varför de gör det.
Att kompensera det som inte uppmuntras eller som i många fall är svagt utvecklat hos pojkar
och flickor kallas kompensatorisk pedagogik. Detta har utvecklats av den danske pedagogen
Anne  Mette  Kruse.  Hennes  pedagogik  handlar  om  att  man  skall  ge  pojkar  och  flickor
möjligheter att utveckla  förmåga till autonomi/självständighet, och närhet utan att man skall
hindras av förutfattade åsikter om/för respektive kön.
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5.1.7.3 Den viktigaste förändringen ligger ofta hos de vuxna.

Jämställdhetsdelegationen skriver  i  sin  rapport  att  man  har  sett  tendenser att  förskolor delar
upp  barngruppen  eller  tar  bort  de  könsbundna  leksakerna  utan  någon  eftertanke.  Men
jämställdhetsdelegationen  menar  att  förändringen  bör  ligga  hos  pedagogen  och  arbetslaget
först, innan man går vidare med barngruppen.

5.1.7.4 Vardagliga aktiviteter.

Några förskolor har även observerat barnens rollekar och har kommit fram till att det främst är
flickor som leker i rollekar. Vid en förskola insåg man efter att ha synat utklädningslådan att
det egentligen inte fanns något direkt till pojkarna. Därför beslöt man sig för att köpa in kläder
som bagare och sotare och så vidare. För att barnen skall få en ökad förståelse för att man kan
jobba med vad man vill,  har en  förskola bjudit  in personer som berättar om sitt yrke och då
letat man främst efter det banbrytande.
Det  material  som  finns  i  förskolan  och  som  köps  in  bedöms  av  barngruppen.  I
jämställdhetsdelegationen  skriver  man  att  de  pojkkodade  leksakerna  värderas  högre.  Vidare
skriver  man  i  rapporten  att  vissa  förskolor  aktivt  har  arbetat  med  att  höja  statusen  på
flickornas leksaker, detta för att barnen skall kunna leka med alla leksaker oavsett om man är
pojke eller flicka och utveckla sin fantasi och kreativitet.
I läroplanen för förskolan står det skrivit att förskolan skall:

• ”… stimulera varje  barns  språkutveckling  och  uppmuntra  och  ta  tillvara  barnets
nyfikenhet och intresse för den skriftliga världen.”
Jämställdhetsdelegationen (2006), sidan 112.

Man skriver vidare i jämställdhetsdelegationen att böcker och litteratur är en del av förskolans
vardag  och  är  även  viktig  för  bland  annat  barnets  språkutveckling.  Sagorna  förmedlar  även
något  annat  än  storyn  som  den  är  uppbyggd  kring,  skriver  jämställdhetsdelegationen.
Böckerna förmedlar även värden och normer till barnen som formar barnens syn på världen.
Jämställdhetsdelegationen ställer sig frågan hur litteraturen i förskolan kan forma banens syn
på manligt och kvinnligt. Förskolorna har arbetat med litteraturen och någon förskola har tagit
bort  litteraturen  som  återknyter  till  de  könstrukturer  som  samhället  i  dag  har.  På  andra
förskolor har man  jämfört huvudpersonerna och räknat efter hur många som var  flickor och
pojkar, någon förskola gjorde en pjäs med sagotema och arbetade utifrån det.
Jämställdhetsdelegationen  refererar  till  Bronwyn  Davies,  professor vid  School  of  Education
University of Western Sydney Australien, som gjorde en upptäckt där barnen inte uppskattade
den nya berättelsen som bryter mot könsmönstren. Barnen ser  inte berättelsen på samma sätt
som de  vuxna, detta på grund av att barnen har  blivit  invanda  vid att man  skall  vara på ett
visst sätt, både pojkar och flickor. Jämställdhetsdelegationen ställer då en kontringsfråga där
man frågar sig om det är lönt att läsa banbrytande böcker. Jämställdhetsdelegationen anser att
det  är  ett  stort  arbete  att  jobba  med  jämställdhet  och  att  ett  positivt  gensvar  inte  behöver
komma direkt. Dock menar jämställdhetsdelegationen att man kan se att i de projekt som man
har  varit  med  och  finansierat,  och  som  har  arbetat  aktivt  med  sagor,  har  detta  lett  till  en
tankeverksamhet hos barngruppen. En förklaring  till att barnen  inte vid den  första anblicken
av de nya sagorna tar dessa till sig kan bero på att samhället speglar hur man skall vara.
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5.1.7.5 Föräldrarna.

Ett  jämställdhetsarbete  handlar  oftast  om  det  som  sker  inom  förskolan.  Det  finns  dock
förskolor  som  jämställdhetsdelegationen  har  varit  i  kontakt  med  som  beskriver  hur
jämställdhetsarbetet  har  förbättrats  på  grund  av  föräldrarnas  intresse.  Det  är  dock  inte  alla
förskolor  som  har  upplevt  en  positiv  respons  från  föräldrarna  skriver  man  i
jämställdhetsdelegationens rapport. Förskolorna har på olika sätt försökt nå ut till föräldrarna
på till exempel föräldramöten där man har visat filmer, bjudit  in föreläsare eller bjudit  in till
diskussioner. Men många föräldrar är skeptiska till varför hans/hennes barn skall hålla på med
det som tillskrivs flickor eller pojkar.
Även  om  det  inte  har  förekommit  öppen  kritik  mot  förskolans  jämställdhetsarbete  har
föräldrarna inte brytt sig, skriver man i rapporten SOU (2006:75). Jämställdhetsdelegationen
anser att det är viktigt att bjuda in föräldrarna till diskussioner om jämställdhetsarbetet, men
arbetslaget på förskolan skall komma ihåg att det inte är föräldrarna som ställer kraven om att
aktivt arbeta  med  jämställdhet,  jämställdhetsdelegationen  menar att det  står  i  läroplanen  för
förskolan.
Det  har  visat  sig  att  det  varit  lättare  att  få  med  föräldrarna  i  jämställdhetsarbete  i
föräldrakooperativ,  detta  för  att  i  ett  föräldrakooperativ  bygger  verksamheten  på  att
föräldrarna hjälper till.

5.1.7.6 Framgångsfaktorer i jämställdhetsarbetet.

När  vet  man  att  ett  jämställdhetsarbete  har  lyckats,  frågar  man  sig  i
jämställdhetsdelegationens rapport. Man har valt att lyfta fram två punkter som kan bidra till
att förskolan lyckas i sitt arbete med jämställdhet.

• ”Eftersom många  förskolor  börjar  det  genusmedvetna  arbetet  i  någon  slags
projektform  är  det  viktigt  att  tankarna  och  idéerna  finns  kvar  även  när  den  mer
formella  delen  av  projektet  avslutad.  Jämställdheten  ska  bli  en  naturlig  del  i  den
dagliga  pedagogiska  verksamheten  och  inte  bara  något  man  plockar  fram  en  dag  i
veckan eller under en temavecka om året.”
Jämställdhetsdelegationen (2006), sidan 125.

• ”… att arbetet  också  måste  ge  en  bestående  förändring  i  barnens  verklighet.
Jämställdhetsarbetet  får  inte  bara  handla  om  att  personalen  fortbildar  sig  på  det
teoretiska planet utan att omsätta denna kunskap till praktisk pedagogik. För om inte
barnen  berörs  av  pedagogernas  kunskap  i  form  av  bland  annat  förändrat
förhållningssätt  förlorar  arbetet  i  mångt  och  mycket  sin  mening.”
Jämställdhetsdelegationen (2006), sidan 125.

Efter att projekten i förskolorna hade avslutats, fick förskolorna utvärdera tiden för projektet
och även skriva ner tio punkter som de ansåg vara viktiga för jämställdhetsarbete.
Utifrån  dessa  tio  punkter  från  förskolorna  har  jämställdhetsdelegationen  valt  ut  sju  stycken
som förekommit mest.

• Att granska sig själv.
• Kunskap.
• Reflektionstid.
• Att sätta in förskolans jämställdhetsarbete i ett större sammanhang.
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• Engagemang på alla nivåer
• Kontinuerlig dokumentation/observation, analys och utvärdering av arbetet.
• Tålamod.

5.1.7.7 Förskolenivå.

Jämställdhetsdelegationen  vill  att  personalen  på  förskolan  skall  vara  väl  förtrogen  med
läroplanen, detta  för att målen  inte  skall gås om  intet. Man skriver att det är nödvändigt att
personalen i förskolan förvandlar målen i läroplanen till praktisk pedagogik för att inte förlora
målen.
2005  tog  regeringen ett beslut  som  innebar en obligatorisk kvalitetsredovisning  från  landets
samtliga  förskolor. Under 2006 har det arbetats på en skrift  till  förskolan med allmänna råd
och  kommentarer  till  kvalitetsredovisningarna,  denna  kommer  att  komma  ut  under  hösten
2006 skriver  jämställdhetsdelegationen. Man skriver vidare att förskolorna nu, tack vare den
nya diskrimineringslagen, kommer att se över hur man kan lägga upp arbetet med jämställd
hetsfrågorna och andra värdegrundsfrågor.
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6 Resultat.

Med anledning av projektet ”Vi är alla medaktörer”  (2005) av Gunilla Härnsten med  flera,
som  fokuserar på hur  man kan  jobba med  jämställdhet  i  förskolan,  fann  jag det  relevant att
redovisa detta i min empiri då detta är en del i mitt examensarbete.

6.1 Projektet, ”Vi är alla medaktörer”.

Projektet  ”Vi  är  alla  medaktörer”  startade  augusti  2004  efter  initiativ  från  pedagoger  från
olika  förskolor  som  hade  kontaktat  länets  jämställdhetskommitté  där  man  hade  påpekat  att
man i förskolan inte lever upp till vad läroplanen för förskolan säger. Pedagogerna hade funnit
att man behandlar barnen olika beroende på kön.

• ”Vi lever inte upp till läroplanen Lpfö 98 och vi behöver hjälp för att hitta former för
förändring av vårt arbete som kan fungera både på kort och lång sikt.”
Härnsten (2005), sidan 2.

Man uppmärksammade problemet i samband med ett seminarium där kommunernas politiska
ledning  var  med. Man bildade en arbetsgrupp med  representanter  från  förskolor, kommuner
och  Växjö  universitet.  Arbetsgruppen  antog  inriktningen  mot  jämställdhet  i  förskolan,  med
motiveringen  att  gruppen  ansåg  att  frågor  om  jämställdhet  måste  introduceras  hos  barnen
redan  i  förskolan. Avsikten var att påverka både barn och  föräldrar. Man ansåg även att det
var sent att börja med jämställdhetsfrågor när ungdomarna befinner sig på gymnasienivå och
skall välja ett yrke.

Det fanns olika önskemål från pedagogerna. Men ett önskemål som lyfts fram i rapporten är:

• ”… vi vill göra något nytt som vi har kvar efter projektet slut.”
Härnsten (2005), sidan 2.

Det fanns ett behov av vidareutbildning, konkreta idéer om hur man kan arbeta, goda exempel
från andra förskolor med mera. Detta vara bara några önskemål som pedagogerna hade.

6.1.1 Projektets syfte och målsättning.

• ”Projektets övergripande  syfte  är  att  ge  alla  barn  samma  möjligheter  och  samma
grundläggande  bemötande  oavsett  kön  och  därigenom  bidra  till  en  mer  jämställd
tillvaro i livet.”
Härnsten (2005), sidan 3.

Målsättningen för projektet var att ge personalen en ökad kunskap och redskap till att kunna
förhålla  sig  till den  rådande könsstrukturen som  finns  i dagens  samhälle. Pedagogerna skall
även  få stöd för att  införa genomarbetade och kreativa  idéer  till verksamheten som  leder  till
ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.
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6.1.2 Urval av medverkande förskolor.

I  början  av  projektet  ”Vi  är  alla  medaktörer”  gick  det  ut  ett  brev  till  länets  förskolor.
Förskolorna fick  anmäla sitt  intresse och  skriva  lite om  verksamheten. Av  alla anmälningar
som styrgruppen fick in valdes det ut fem stycken förskolor som man fann lämpliga. Värt att
notera är  att  alla  förskolorna som  ingick  i projektet var belägrade  i områden som kan anses
som socialt  stabila,  med  vilket  menas  att det är väldigt  få  barn  eller  föräldrar  som kommer
från  något annat  land.  Även ekonomin är  förhållandevis god  i områdena och arbetslösheten
ligger på en låg nivå, skriver man i rapporten från projektet Jämställd förskola i Kronobergs
län (2005), sidan 4.

6.1.3 Modell för genomförande.

Arbetsmodellen  för  projektet  var  att  man  skulle  ha  ett  antal  forskningscirklar.  Mellan
cirklarna  skulle  man  ha gemensamma  träffar  för alla  inblandade,  samt att man skulle  ha  en
cirkel  för  alla  cirkelledare.  Man  började  med  en  gemensam  introduktion,  följt  av
forskningscirklar.  Man  genomförde  även  föreläsningar  för  deltagarna.  Detta  arbetssätt
präglade hela projektet tills man hade haft sex stycken cirklar och fyra gemensamma träffar.

6.1.4 Cirkelträffarna.

Varje cirkel har träffats nio gånger inom respektive cirkelgrupp. Man har även haft tre stycken
gemensamma  träffar  under  tiden  som  projektet  hållit  på.  Den  tionde  och  sista  träffen
genomfördes under hösten 2004 där man presenterade den färdiga projektrapporten ”Vi är alla
medaktörer”.
Efter  hand  som  de  olika  förskolorna  hade  sina  forskningscirklar  kunde  man  urskilja  vissa
mönster hos grupperna. Nedan följer ett urval av det som var viktiga samtalsområden.

• ”En  del  av  deltagarna  har  läst  mycket,  kanske  så  mycket  att  det  blir  svårare  och
svårare  att  konkretisera  förändringsmöjligheter.  Därför  blir  nu  kartläggning  och
nedbrytning i mer avgränsande konkreta frågor allt viktigare.

• Frågan om att lyfta, synliggöra och diskutera det egna sättet att kommunicera om och
med  flickor  respektive  pojkar  dryftades.  Hur  konstrueras  bilder  –  hur  pratar  vi  om
flickor/pojkar?  Vad  är  våra  möjligheter  som  vuxna  i  konstruktionen  av  kön?  Hur
skriver vi i våra dokumentationer

• Det  mönster  som  skapas  när  det  är  både  män  och  kvinnor,  föräldrar  och  lärare  i
samma cirkel. Hur ser det ut? Är det annorlunda än om deltagarna är mer homogena
i fråga om dessa aspekter? Hur kan vi gå vidare med att nå fler föräldrar?”
Härnsten (2005), sidan 5.

6.1.5 Gemensamma träffar.

Hela arbetet startade med en gemensam genomgång av projektets ramar avseende bland annat
form och innehåll samt arbetssätt. Även några tankar kring begreppen jämställdhet och ordet
genus presenterades för deltagarna.
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Under denna första träff fick deltagarna i de kommande forskningscirklarna tillfälle att träffa
sina  respektive  cirkelledare.  Alla  förskolor  fick  även  presentera  sig  och  varför  man  var
intresserad av projektet.
Cirklarna träffades två gånger efter denna första gemensamma träff för att välja vilket  fokus
man  skulle  ha.  Cirkelledarna  träffades  även  för  att  utbyta  information,  idéer,  ge  varandra
litteraturtips med mera.
I december 2004 ordnades en ny gemensam träff där det även hade bjudits in andra förskolor
som hade visat intresse för projektet.
Cirkelledarna  höll  föreläsningar  om  intressanta  ämnen  som  hade  kommit  upp  i
forskningscirklarna. Bland annat pratade man om ”På skattjakt i den egna ryggsäcken”, om de
egna erfarenheternas betydelse, kunskapssyn och reaktionsmönster. Ett viktigt ämne som hade
diskuterats  i  flera  cirklar  var  vikten  av  att  synliggöra  och  förstå  egna  reaktionssätt.  I  sin
”ryggsäck” bär man med sig både slagg och guldkorn och det är viktigt att synliggöra såväl de
goda sakerna som de dåliga.
För att synliggöra hur vår historia påverkar oss hade man under denna träff sammanfattat ett
par punkter från Hedwig Ekervalds bok Varje mor är en dotter. Från boken kom man in på en
Buppsats  av  Claudia  Gillberg  som  handlar  om  hur  män  har  vidareutbildat  sig  till
förskolelärare och hur de anser sig ha blivit bemötta.
Nästa gemensamma träff ägde rum en tid efter att man hade haft två stycken nya cirkelträffar.
Denna gång fokuserade man på ”Manliga förebilder för vem och på vilket sätt”. Man böjd dit
Thomas  Johansson  som  är  professor  i  socialpsykologi  vid  Göteborgs  universitet.  Utöver
denna  föreläsning  tittade  man  närmare  på  Annica  Månssons  avhandlig  i  pedagogik  från
Lärarhögskolan  i  Malmö. Möten  som  formar,  interaktionsmönster  på  förskola  mellan
pedagoger och de yngsta i ett genusperspektiv.

6.1.6 Cirkelledargrupp.

Cirkelledarna  har  träffats  mellan  forskningscirklarna  och  lyft  fram  funderingar  om  vilka
förhållningssätt  och  bemötande  som  man  som  förskollärare/lärare  utsätts  för.  Hur  hanterar
man  pojkar  som  har  blivit  uppfostrade  med  att  kvinnor  inte  duger  och  inte  är  lika  mycket
värda. Ett exempel från högstadiet är att pojkarna distanserar sig från sina mammor. Detta ses
som en del i ledet för att bli en man. Hur är det att hålla samman en forskningscirkel? Nedan
följer frågeställningar som cirkelledarna har diskuterat:

• ”Om  förväntningar  på  oss  från  deltagarna  och  från  oss  själva,  och  inte  minst  om
vanan att vara lärare.

• Om de maktstrukturer som hela tiden finns närvarande och hanteringen av dessa.
• Om att den genuina utgångspunkten i deltagarnas engagemang kring att det vi gör är

på allvar ändå är stark och kan ge en äkthet åt innehållet.
• Och om vikten av att hela tiden hålla ett samtal levande om dessa frågor!”

Härnsten (2005), sidan 6.

Vissa  tillfällen  handlade  träffarna  om  en  konkret  planering  för  fortsatta  forskningscirklar.
Men  träffarna  har  även  fått  cirkelledarna  att  se  framåt  med  nytänkande  och  utmanande
omvärderingar samt även gett uppslag till nya intressanta forskningsfrågor.
Vissa  gånger  har  ledarna  kommit  underfund  med  aktiviteter  som  har  passat  bra  in  under
Universitetets öppna dagar då besökare kan få fundera över könsmönster som ”Rosa eller blå,
varför är det så”?
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De gemensamma träffarna har även bidragit  till ringar på vattnet. Det har  lett till aktiviteter
inom Växjö universitet. En serie med seminarier om pedagogik och kön  har  startat upp vid
institutionen för pedagogik. Under våren har fyra seminarieträffar ägt rum och fyra träffar är
inplanerade till hösten.
Även  banbrytande  diskussioner  har  förts  med  institutionen  för  pedagogik  om  litteratur  till
olika  kurser.  Något  som  även  har  ökat  är  studenternas  ämnesval  till  examensarbeten.
Inriktningen på kön och genusperspektiv har ökat.

6.1.7 Forskningscirklar.

Forskningscirklarna  bygger  på  en  gammal  bildningstradition  som  har  sina  rötter  från
arbetarrörelsen  och  fackföreningsrörelsens  barndom.  Den  första  studiecirkeln  ansågs
genomförd  redan  1902.  Utgångspunkten  i  en  forskningscirkel  är  att  en  grupp  människor
tillsammans  fokuserar  på  en  fråga,  ett  problem.  Denna  fråga  eller  problem  har  skapats  på
grund  av  att  det  inte  finns  tillräckligt  med  belyst  information  på  ett  visst  område.  Med  en
forskningscirkel belyser man problemet eller frågan så allsidigt som möjligt. Bertil Lundberg
och Bengt Starrin (1990) beskriver forskningscirkeln på följande sätt:

• ”En arena där forskare och praktiker möts för att med sina respektive kunskaper och
kompetenser  tillsammans  ge  sig  i  kast  men  en  problemställning  som  av
cirkeldeltagarna uppfattas som angelägen.”
Härnsten (2005), sidan 8.

Avsikten med en  forskningscirkel är således  inte att  lösa det aktuella problemet utan belysa
problemet får alla möjliga håll. Däremot kan en  forskningscirkel som har belyst ett problem
på  många sätt bidra  till  att det blir  en  förändring hos de  medverkande. Det kan  innebära en
förändring i verksamheten, men det kan även vara så att man som deltagare får en annan syn
på problemet med hjälp av nya teorier, vilket i sin tur kan leda till nya uppslag på forskning.
I en forskningscirkel kommer olika kunskapsresurser till användning.

• ”Alla deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter.
• De  kunskaper  om  problematiken  i  fråga  som  den  deltagande  forskaren  har  (d  v  s

relevanta kunskaper utifrån sin egen forskning).
• Forskarens  ”forskarkompetens”,  d.v.s.  allmänna  förmåga  att  strukturera  och

systematiskt arbeta med ett problem kan vara  till  stor nytta.  I  forskarens  kompetens
ligger också ett kritiskt granskande förhållningssätt.

• Inte sällan kan andra forskares (eller experters) kunskaper också behövas och det är
då den kontinuerligt medverkande forskarens uppgift att använda sina kontakter och
sin  kännedom  om  forskningsvärden  för  att  finna  lämpliga  forskare  att  bjuda  in  till
cirkeln.”
Härnsten (2005), sidan 8.

Metoden med forskningscirkel har visat sig vara väldigt effektiv när det gäller att nå ut med
forskningsresultat till deltagarna. Att dokumentera det arbete som pågår i forskningscirkeln är
en viktig del i arbetet. Det engagemang som deltagarna lägger ner blir genast då betydelsefullt
och det känns viktigt när man vet att rapporten eller avhandlingen om det man har fått fram
kommer att  läsas  av andra. Skulle  man  inte dokumentera arbetet kan det  lätt bli  så att man
missar den kunskap som finns hos de deltagare som kan ha svårt för att göra sin röst hörd.
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6.2 Intervjuer.

För att få reda på hur några av förskolorna som deltog i projektet ”Vi är alla medaktörer”, har
arbetat och  vad  som  har  hänt  sedan projektet  avslutades  har  intervjuer  genomförts  med  tre
förskolor,  Yngves  förskola,  Gullvivans  förskola  och  Helenetorps  förskola.  Svaren  från
intervjuerna refereras nedan.

6.2.1 Intervju med Yngves förskola.

Fråga 1. Vad var det som fick er att anmäla er till projektet?

Vid  intervjun  framkom  att  det  var  förskolans  förra  föreståndare  som  fått  reda  på  det
eventuella projektet. Hon ingick i den första gruppen där det diskuterades om projektet skulle
sättas  igång. Då var det  inte klart vilka  förskolor  som skulle  få vara  med  i  studien. Yngves
förskola anmälde sitt intresse för att vara med i projektet.

Fråga 2. Vad har hänt sedan projektet avslutades?

Intervjupersonen  säger  ”att  egentligen  har  ingenting  hänt  efter  projektets  avslutning.”  Dock
fann  en  av  medarbetarna  under  tiden  som  projektet  pågick,  en  distansutbildning  till
genuspedagog vid Göteborgs universitet. Att utbilda sig till genuspedagog är en  fortsättning
på projektets grundtanke. Personalen på Yngves förskola upplevde att när projektet efter ett
års  tid  avslutades,  avtog  även  engagemanget  för  frågan.  Personalen  på  förskolan  ansåg  att
tiden  för projektet var  för kort. Man  talar om  förändringar  men  menar på att detta är något
som tar tid att genomföra och då kan man tycka att ett år är för kort tid. På Yngves förskola
var det  inte bara personalen  som  var  inblandade. Även  föräldrarna  var  inblandade och  man
hade  en  utgångspunkt  att  när  man  startade  projektet  skulle  man  fokusera  på  frågor  om
jämställdhet  utifrån  ett  vuxenperspektiv,  där  man  jobbar  med  vad  personalen  har  i  sina
ryggsäckar.  I  forskningscirkeln  som  man  träffade  en  gång  i  månaden  eller  varannan,
diskuterade  man mycket om  sina egna  värderingar och åsikter  men även om erfarenheter.  I
forskningscirkeln ingick både pedagoger och föräldrar. Här bytte man åsikter och synpunkter.
Kanske om man tittar på det i efterhand finner man att det ältades en del saker för länge, dock
fick  man  allas  perspektiv  både  de  professionella  och  föräldrarnas  synpunkter.  Efter  att
projektet hade pågått ett tag fick pedagogerna en känsla att de inte hade kommit så långt, för
hitintills hade man inte arbetat med barnen. Detta medan det fanns andra förskolor som hade
börjat  direkt  och  kommit  en  bra  bit  på  vägen  när  det  gällde  att  integrera  jämställdhet  i
verksamheten med barnen.
Pedagogen som utbildade sig till genuspedagog säger att ”hon tror att förskolan gjorde på rätt
sätt.” För skall man kunna förändra saker måste man börja med sig själv och veta var man står
i de olika frågorna.” Dessutom undersöktes det hur det såg ut i barngruppen. Det man inte är
medveten om, det kan man inte arbeta med.

Fråga 3 a. Vad har förändrats angående miljön?

”Miljön  har  inte  ändrats  så  mycket,  vi  har  plockat  bort  en  del  saker  som  tillexempel
barbiedockor.” Men man kan ju fråga sig vad det är man skall ta bort. Skall man ta bort alla
leksaker som är könsbundna så finns det inga leksaker kvar. Vilka saker man tar bort beror på
vilka värderingar som läggs i ordet könsrelaterad. Det kan vara fel att börja med att man skall
plocka bort  leksakerna. Man  får undersöka vilken  typ av  barngrupp  man  har och  vilka rum
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som  barnen  befinner  sig  mest  i.  Man  måste  även  titta  på  vad  pedagogerna  bär  fram  för
signaler till barnen. Det bygger på att alla skall få samma möjligheter att välja vad man skall
leka med. Man kan ha barbiedockor men då kan man även ha andra dockor, färjade dockor,
pojkdockor med mera.

Fråga 3 b. Vad har förändrats angående verksamheten?

Innehållet i verksamheten ändrades efter ett studiebesök i Ljungby. På den förskolan jobbade
man mycket med så kallade ”valkort”. När det då var fri lek kunde barnen välja på olika rum
att vara  i. Detta för att öka deras medvetenhet om vad förskolan har att erbjuda. Detta ledde
även  till  att  det  inte  bara  var  pojkarna  som  var  i  byggrummet  och  flickorna  i  dockvrån.  På
Yngves  förskola  tog man ett  steg  längre och skapade även kompiskort. Där  fick  barnen dra
den  kompisen  som  man  skulle  leka  med  under  en  viss  tid.  Detta  får  barnen  att  se  alla  sina
kamrater på förskolan och man visar på att det är okej att leka med alla. Ofta kan det finnas ett
mönster där barnen  frågar  efter varandra och  här  finns en  risk att pedagoger hänger på och
frågar om man väntar på den eller den.

Fråga  3  c.  Vad  har  förändrats  angående  synen  på  barnen  utifrån  ett  jämställdhets
perspektiv?

Detta  är  något  som  pedagogerna  på  Yngves  förskola  har  diskuterat  även  innan  projektet
började. Pedagogerna på förskolan bedömer inte barnen för hur dem ser ut. Det kan vara lätt
att hamna i den fällan när barnen kommer på morgonen och har något nytt på sig. I stället för
att  bedöma  barnen  utifrån  vad  de  har  på  sig  bedömer  man  dem  utifrån  deras  egenskaper
istället. Givetvis  ignoreras inte barnen om de kommer och visar sina nya skor men det läggs
inte så stor vikt vid det. Det kan bli på det sättet att det alltid är något barn som har något nytt
på sig och på så sätt alltid får uppmärksamhet. Det är viktigt att ge barnen bekräftelse på annat
sätt. När det är någons födelsedag är det ”hennes/hans” dag på förskolan och flaggan är hissad
när barnet  kommer, barnets  egen bild är uppsatt  i  tamburen. Hon/han  får  själv  vara  med att
välja lunch för dagen, hålla i en egen samling tillsammans med en pedagog. Under samlingen
får födelsedagsbarnet gå ut ett slag och sedan ropar kamraterna in honom/henne och barnet får
sätta sig i en kungatron. Kompisarna har plockat fram olika saker som de vet att barnet tycker
om  att  leka  med.  Vilka  leksaker  och  varför  de  har  valt  dessa  får  de  förklara  för
födelsedagsbarnet.
Detta  gör  att  man  lyfter  fram  varje  barn  där  de  speciella  egenskaperna  kommer  fram  hos
barnet.  Detta  leder  även  till  att  barnen  uppmärksammar  alla  kamraterna  som  finns  på
förskolan.

Fråga 3 d. Vad har förändrats angående barnens förhållningssätt till varandra?

Barngruppen delades in i en pojk och flickgrupp. Pedagogerna genomförde samma aktivitet
med  de  olika  grupperna.  Intervjupersonen  säger  att  ”här  begicks  ett  misstag  och  genom  att
man  benämnde  grupperna  för  pojk  och  flickgrupp.”  Det  kanske  hade  varit  bättre  att  vänta
med detta tills man viste vad man ville uppnå med delningen av gruppen. Ambitionen var att
se om det fanns någon skillnad mellan grupperna. Med detta försök att se om det fanns någon
skillnad fann man att detta delade hela barngruppen tydligare med en pojk och en flickgrupp.
Det framkom även att barnen blev ännu mer fokuserade på att de nu var uppdelade. Skälet till
denna  uppdelning  av  barngruppen  kom  sig  av  att  man  ansåg  att  det  bara  diskuterades.
Intervjupersonen  anger  att  det  var  det  man  skulle  ha  fortsatt  med  tills  man  visste,  vad  man
ville, vad man tyckte, vad man tyckte var viktigt, kan man ha ett gemensamt förhållningssätt?
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Det  man  ser  det  kan  man  lätt  förändra  men  det  finns  så  mycket  som  man  inte  ser  och
förändrar man inte det omedvetna så blir det ingen förändring.
Man  delade  även  borden  vid  vissa  tillfällen  och  man  fortsatte  att  arbeta  med  pojk  och
flickgrupperna under en termin.

Fråga 4. Har ni startat något projekt själva efter projektets avslutning?

Efter  att  den  förra  föreståndaren  för  Yngves  förskola  slutade,  som  var  en  drivkraft  i
utvecklingen,  har  omorganisationer  i  verksamheten  skett.  Detta  har  lett  till  att  det  inte  har
startats upp något nytt, men det finns många idéer. Dock anser man att detta ämne är levande
och  hålls  vid  liv  genom  diskussioner  och  bearbetning.  Intervjupersonen  anger  att  ”alla
pedagoger befinner sig på olika nivåer beroende på hur  intresserad man är av  jämställdhet.”
Det jobbas även med filmer från utbildningsradion (Genusmaskineriet). En del av dessa filmer
har visats på föräldramöten. Detta för en ökad förståelse och samtidigt  lägga grunden för en
debatt om just  jämställdhet. Dock blev responsen minimal och det fanns inget större intresse
för ämnet. Man kan tydligt se här vad föräldrarna har fått med sig under sin tid. Det handlar
troligen om okunskap om hur det ligger till och vad jämställdhet handlar om.

6.2.2 Intervju med Gullvivans förskola.

Fråga 1. Vad var det som fick er att anmäla er till projektet?

Intervjupersonen vid Gullvivans förskola angav att man hade börjat arbeta med genus redan
innan projektet startade och förskolan ingick i ett annat EUprojekt om jämställdhet. När man
då  fick  reda  på  detta  nya  projekt,  ”Vi  är  alla  medaktörer”,  såg  man  möjligheten  att  få
handledning i ämnet. ”Det är svårt att starta ett projekt själv därför att det måste finnas någon
som håller i det hela, en eldsjäl.” Gullvivans förskola hade arbetat med jämställdhet och genus
under ett år tidigare men kände att man behövde ett nytt sätt att tänka. Intresset för projektet
kom  från ett personalmöte där det diskuterades och  bestämdes  att man  ville  jobba  med  just
jämställdhet.

Fråga 2. Vad har hänt sedan projektet avslutades?

Personen som intervjuades vid Gullvivans förskola säger att ”efter att projektet avslutades har
det  inte  hänt  så  mycket.  Det  hände  mer  under  den  tiden  då  projektet  var  igång.  Vi  satt  då
mycket  i  smågrupper  och  diskuterade  vad  man  själv  bär  med  sig  i  sin  ryggsäck.  Vi
diskuterade vad vi står i förhållande till frågor om jämställdhet och genus. Detta ledde till att
personalen stärktes, och medvetenheten om jämställdhetsfrågorna ökade.”
Under  tiden  som  projektet  pågick  jobbade  man  mycket  med  sig  själva,  hur  man  var  mot
barnen, vad man sade till dem, hur man tog i dem. Detta är något som även efter att projektet
har  avslutats  lever  kvar.  Ibland  genomför  man  olika  undersökningar  där  det  undersöks  hur
hög jämställdhetsgrad förskolan håller inom ett visst område, till exempel vid påklädning vid
utgång. Även detta lever kvar i medvetandet efter projektets avslutning. Förskolan har fortsatt
med uppdelning vid maten och skapat ett pojk och flickbord.
Även  språket  till  barnen  har  förändrats.  Istället  för  att  säga  att  den  knappen  syr  mamma  i
sedan, kan man vända på det och säga att den knappen kan pappa sy i sedan. Även i samband
med  ankomsten  till  förskolan  och  när  barnen  visar  upp  sina  nya  kläder  fokuseras  på
funktionen av  tröjan eller  skorna.  Istället  för att man  betonar hur  söt eller  tuff  man är  i den
tröjan. Att man lägger fokus på barnet istället och uttrycker att ”vad roligt att du kom.”
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Personalen  på  förskolan  tror  inte  att  något  direkt  har  avslutats  i  samband  med  att  projektet
slutade. Förhållningssättet är något som lever med i verksamheten. Deltagarna fick så mycket
från sina cirkelledare som var med och handledde under projektets gång. Just denna förskolas
handledare arbetade mycket med frågor som handlar om vad vuxna befinner sig  i kunskapen
om detta ämne. Man anser att detta är en av anledningarna som har bidragit till att det sättet
att tänka på jämställdhet lever kvar,  just för att man gick så på djupet med det. Detta kanske
man inte hade  fått om man bara  läst en kortare kurs som bara håller på  i några veckor eller
liknande. Man kommer  inte ner på djupet och då kan det vara svårt att fortsätta med ämnet
efter att kursen har avslutats. En annan  fördel och en anledning till att man har  fortsatt efter
det  att  projektet  hade  avslutats,  var  att  man  kunde  knyta  det  som  hade  diskuterats  i
forskningscirkeln till verksamheten. Detta bidrog till att man under tiden kunde pröva på nya
saker och utvärdera dem under tiden.
Efter att projektet avslutats har  förskolan  fått två nya avdelningar. I och med att de inte var
med under tiden som projektet var igång, kan man konstatera att det är svårare att få in samma
tankebanor på de nya avdelningarna.

Fråga 3 a. Vad har förändrats angående miljön?

Det  genomfördes  inga  dramatiska  omändringar  i  miljön  förutom  då  man  skulle  undersöka
vilka  saker  och  rum  som  barnen  lekte  mest  med.  Det  möblerades  tillfälligt  om  för  att  man
skulle kunna undersöka  leken. Detta skulle ändras tillbaka efter att man hade tittat på leken,
om det inte visade sig att den nya formationen fungerade bättre än den gamla. Efter projektet
har  inte  miljön  ändrat  sig  förutom  att  man  har  bytt  namn  på  dockhörnan  som  nu  heter
restaurangen,  hotellet eller  vad  man  för  tillfället  leker där. Att man utesluter ordet  dockrum
gör att man  får  en ökad vilja att vara där,  både  bland pojkar och  bland  flickor. Även ordet
byggrum kan påverka att vissa flickor eller vissa försiktiga pojkar inte vill vara där inne, men
där har man inte ändrat något namn utan man försöker ändå att få in flickorna i byggrummet.

Fråga 3 b. Vad har förändrats angående verksamheten?

Innehållet  i  förskolans verksamhet har  inte  förändrats så mycket utan det är de små sakerna
som  man  gör  dagligen.  Något  man  har  förändrat  har  varit  hur  man  bemöter  barnen  vid
ankomst till förskolan. Pedagogerna fokuserar på att se barnet och inte de nya skorna eller den
nya  tröjan.  Personalen  har  tidigare  betonat  ord  som  gulligt,  fint,  coolt  och  ord  som  ökar
skillnaderna  mellan  pojkar  och  flickor.  Även  vid  utgång  har  man  förändrat  situationen.
Tidigare  var  det  pojkarna  som  var  passiva  och  bara  räckte  fram  en  jacka  till  någon  av
personalen, som då skulle hjälpa dem. Man har nu jobbat på att få pojkarna till att klä på sig
själva samt uppmanat  till  att  försöka själva  innan de  får  hjälp. Man  ser även att barnen  har
börjat använda språket när de vill ha hjälp. Detta istället för att man bara räckte fram jackan
eller  skon.  Även  samlingarna  har  ändrat  sig  i  sin  karaktär.  Förut  placerade  man  varannan
pojke  och  varannan  flicka,  detta  för  att  få  hela  samlingen  lite  lugnare.  Detta  gör  att  man
automatiskt gör  flickorna till små hjälpfröknar. Detta blev personalen medveten om och har
nu ingen uppdelad samling, utan barnen får sitta var de vill. Till verksamheten har man även
lagt till massagestund. Detta för att man skall få känna beröring. Förskolan har funnit att det
är  mest  pojkarna  som  behöver  denna positiva  beröring.  Man  har  funnit  en  koppling  att om
man  vågar  massera  varandra  är det  lättare att undvika  slagsmål och  barnen  blir  lite  lugnare
mot varandra.
Det  kan  lätt  bli  så  att om  det  sitter  pojkar  och  flickor  vid  ett  och  samma  bord,  är  det ofta
pojkarna som hörs hela tiden. ”Ö jag vill ha mjölk” medan flickorna då är snälla och skickar.
Pojkarna har kommandon och flickorna skickar. Detta ändrade förskolan på redan tidigt under
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projektets  gång  vilket  innebar  att  man  skapade  ett  pojkbord  där  det  hojtades  men  det  blev
inget skickat. Vid flickbordet skickade man maten mellan varandra. Här försökte personalen
då  få  pojkarna  till  att  be  om  vad  de  ville  ha  i  stället  för  att  hojta  ut  det.  Vid  flickbordet
fokuserade  man  på  att  flickorna  inte  hela  tiden  ska  tänka på  andra,  utan  tänka på  sig  själv
med. Efter en tid med denna konstellation är det tänkt att man skall blanda grupperna igen och
då skall man  få ett harmoniskt klimat kring matborden där man ber om det man vill ha och
någon kamrat skickar det till en.
Detta har  slagit väl ut på  förskolan  som upplever att man  har  fått  en  bra  matro och där det
skickas  emellan  barnen.  Även  flickorna som kanske  förr bara  satt  tysta, vågar  nu  vara  med
och prata och ta för sig lite mer, istället för att de bara skall sitta tysta och vara hjälpsamma.
Under gymnastiken har man ibland delat upp gruppen i en pojk och flickgrupp. Detta gjorde
man  för att man hade observerat att vissa  flickor  inte har samma egenskaper eller  förmågor
som kanske pojkarna hade. Flickorna blir även lite försiktiga när det finns pojkar som kör på.
Det kan vara att flickorna  inte vet hur man håller klubborna när man spelar  innebandy eller
något annat. Därför delades salen upp, där pojkarna fick träna på sådant som inte var klassiska
pojklekar.  Detta  medan  flickorna  lärde  sig  att  vara  lite  tuffare  i  innebandy  och  hur  man
spelade detta. Efter ett tag blandades grupperna och  flickorna tyckte nu att det var roligt att
vara med och spela innebandy.

Fråga  3  c.  Vad  har  förändrats  angående  synen  på  barnen  utifrån  ett  jämställdhets
perspektiv?

Intervjupersonen säger att ”man har  fått en annan syn på barnen genom att man  fick delta  i
projektet.” Nu kan det konstateras att man ger  lika  möjligheter  till  aktivitet både  för pojkar
och  för flickor. Förskolan skall erbjuda alla  lika saker även om barnen  inte väljer  lika, skall
ändå  valmöjligheten  finnas.  Man  har  även  arbetat  med  att  få  barnen  att  våga.  Ibland  kan
flickorna bli lite försiktiga när pojkarna håller ett högt tempo. Detta fick man bukt med under
gympapassen  genom  att  flickorna  var  med  och  spelade  exempelvis  innebandy,  efter  lite
träning.

Fråga 3 d. Vad har förändrats angående barnens förhållningssätt till varandra?

Intervjupersonen säger att ”om pedagogerna har en jämställd syn är uppfattningen att barnen
också får en jämställd syn.” Pojkarna klär ut sig i klänningar och högklackat och det är ingen
som säger något om det. Personalen känner att barnen har blivit mer toleranta med varandra.

Fråga 4. Har ni startat något projekt själva efter projektets avslutning?

Förskolan  har  inte startat något nytt projekt. Men man har haft vissa personalmöten där det
har kommit pedagoger från andra  förskolor som har  tagit del av de saker som förskolan har
utvecklat. Till hösten 2006 skall man omarbeta sina mål och då kommer man att lägga in mål
om  jämställdhet.  Detta  är  en  chans  att  få  de  nya  avdelningarna  med  i  tankemönstret  kring
jämställdhet.  Att  det  var  många  från  Gullvivans  förskola  som  fick  delta  i  projektet,  är  en
fördel nu när man har tänkt spinna vidare på projektets tankar, tycker intervjupersonen. Detta
gör att man får en bra utgångspunkt med att starta något nytt, i och med att det finns så många
tankar och idéer. Personalen har även varit på ett studiebesök i Järvfälla där man har kommit
långt  i arbetet med jämställdhet. Det upplevdes positivt att komma i väg och se hur man har
gjort på en annan förskola.
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6.2.3 Intervju med Helenetorps förskola.

Fråga 1. Vad fick er att anmäla er till projektet?

Intervjupersonen  säger  att  man  läste  i  Kommunalarbetaren  (Svenska  Kommunalarbetare
förbundets  medlemstidning)  att  det  fanns  pengar  att  söka  till  projektet  ”Vi  är  alla
medaktörer”, och detta var en av anledningarna till att förskolan anmälde sitt  intresse  för att
delta i projektet. Intervjupersonen anser att förskolan ofta får dras med snäv ekonomi och små
resurser. Därför kände man att om det nu kommer en sådan chans tyckte hon att man skulle ta
den.  En  tanke  som  intervjupersonen  har  haft  under  många  år  är  att  det  kan  vara  svårt  för
flickorna i skolan att behöva höra ord som tillexempel könsord eller liknande. Även detta var
ett incitament till att delta i projektet som handlade om jämställdhet.

Fråga 2. Vad har förändrat sedan projektet avslutades?

Det allra senaste som har skett är att personalen har varit på Växjö universitet och lyssnat på
Annika Månsson som är en forskare från Lund. Hon föreläste bland annat om vilka aktiviteter
på  förskolan där man som pedagog skapar de största skillnaderna mellan pojkar och  flickor.
Det visar sig att vid pedagogledda situationer såsom samlingar, matsituationer med mera, är
tillfällen  som  pedagoger,  utan  att  tänka  på  det,  stimulerar  skillnaden  mellan  pojkar  och
flickor.  Under  tiden  som  projektet  höll  på  gjorde  man  en  observationsmall  där  personalen
skrev  upp  olika  händelser  som  ögonkontakt,  samtal,  uppmaningar,  tillsägelser,  negationer
med mera. En pedagog observerade en annan under till exempel en samling. Man satte då ett
P om det var en pojke man hade kontakt med eller ett F om det var en flicka. Efter bokstavs
benämningarna satte man även plus eller minus för att kunna konstatera om det var en negativ
eller positiv handling mot barnet. Detta har personalen hållit vid liv även efter att projektet har
avslutats.  Man  håller  en  aktiv  dialog  hela  tiden  och  tänker  på  hur  man  kan  gå  vidare  med
detta.  Förskolan  har  även  haft  studiebesök  och  detta  gör  att  man  får  tänka  på  hur  man  kan
presentera det arbete som har gjorts. Något som personalen har  fortsatt med efter projektets
slut  har  varit  uppdelandet  i  grupper  mellan  pojkar  och  flickor.  Till  exempel  vid
matsituationerna och rytmiken. Detta har även genomförts för de yngre åldersgrupperna.

Fråga 3a. Vad har förändrats angående miljön?

Förskolan skapade ett ”hemrum”, som förut bara hade funnits  i en del av ett annat rum. Här
kände man att man kunde erbjuda barnen klassiska flicklekar. Förskolan ansåg att man måste
tillsätta samma yta och pengar till traditionella flicklekar som till pojklekarna. Byggrum och
rum där bilar är  i centrum har alltid haft stora utrymmen medan hemlekar har haft ett hörn i
något rum. Förskolan har även skapat rum där man kan vara och måla, bygga torn med mera.
Man  har  även  flyttat  in  byggleken  i  ett  större  rum  där  det  kan  vara  många  barn  samtidigt.
Detta innebär att pedagogerna kan vara med i verksamheten vilket i sin tur innebär ett stöd för
flickorna att vara med i byggleken.
Förskolan har skapat en matsal där man samlas för att äta lunch men detta har gjort att man
har förlorat sitt stora lekrum. Det finns både för och nackdelar med att förskolan har fått ta det
stora  rummet  till  matsal.  Det  har  genererat  större  plats  inne  på  avdelningarna  för  lek  och
fantasi. Det kan hända att man kommer att sakna sitt rytmikrum/lekrum under vintern då man
vanligtvis tillbringar en hel del tid där. Förskolan har tillgång till en fantastisk utegård som på
sommaren utnyttjas mycket. Detta är något som barnen har tagit till sig och de är själva med
och undersöker om man kan äta mellanmål ute under dagen.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


47

Förskolan  hade  barbiedockor  som  låg  och  bara  tog  plats  och  det  var  ingen  som  lekte  med
dem. Intervjupersonen slängde dem efter att de hade legat oanvända i ett halvår. Det är ingen
som  har  frågat  efter  dem  efter  att  de  togs  bort.  Det  finns  dem  som  säger  att  de  leker  med
barbiedockor  hemma  och  det  tycker  intervjupersonen  är  helt  okej.  Hon  påpekar  att om  det
erbjuds  en  relativt  jämställd  miljö  på  förskolan  så  möter  barnen  trots  detta  en  miljö  av
ojämställdhet någon annan stans, till exempel hemma, i staden, på TV med mera.

Fråga 3 b. Vad har förändrats angående verksamheten?

Intervjupersonen  säger  att  ”genom  projektet  har  hon  insett  att  hon  var  väldigt  ojämställd
innan.”
Förskolan  har delat upp barngruppen och skapat en pojk och en  flickgrupp. Detta har  man
gjort dels för att lugna ner hela gruppen men även för att få flickorna att göra typiska pojkiga
saker och pojkarna får då göra typiska flickiga saker. Flickorna behöver ta för sig mera medan
pojkarna kan behöva sång och dans som de i vanliga fall tycker är ganska tråkigt. Men så fort
pojkarna hamnar tillsammans och flickorna inte finns närvarande finns det  ingen att visa sitt
missnöje för.
Under matsituationen har  förskolan skapat ett pojk och ett flickbord som uppkom på grund
av  att  det  fanns  stökiga  flickor.  Förskolan  gjorde  så  att  man  skapade  ett  lugnt  bord och  ett
”stökigt” bord och att det blev uppdelat som pojk och flickbord vara bara en slump. Detta var
något  som  intervjupersonen hade eftersökt  sedan  länge. Detta  för  att man  inte är  färdiga att
bemöta pojkar och flickor på samma villkor.
Man  uppmärksammade  särskilt  könsskillnaderna  under  påsken  då  det  fanns  ett  stort
engagemang hos en av pedagogerna att göra påskpyssel. Pedagogerna kom med  idén att det
skulle målas på fönstret. Vid en samling frågades vilka som ville måla, och det var flera som
ville det. Det beslutades att dom som ville måla skulle vara kvar inne medan de andra gick ut.
Det pedagogerna då upptäckte, det var att det var pojkarna som gick ut. Dagen efter tog man
in pojkarna i målarrummet där intervjupersonen började måla sin hand som hon sedan tryckte
mot ett papper. Avtrycket blev som en höna. Efter en stund frågade en av pojkarna om  inte
dom  fick  måla.  Intervjupersonen  frågade  då  om  dom  ville  måla  ute  på  fönstret  som  deras
kamrater  hade  gjort  dagen  innan,  och  visst  ville  dom  det.  Detta  visar  på  att  pedagoger  inte
alltid  har  kunskapen  att  sälja  idén  som  man  lägger  fram  både  till  pojkar  och  till  flickor  på
samma gång. Dock ser man detta som ett mål att stäva emot.
Även inom rytmiken har man fortsatt att ha uppdelade grupper, liksom inom gymnastiken.
Man har även aktivt  tittat på hur det förhåller sig med böckerna. Man har  funnit att det  inte
finns så mycket litteratur som berättar sagor med en kvinnlig huvudrollsinnehavare. Man har
hittat en del  litteratur som finns på  förskolan och som man  läser ur. Pedagogerna ser barnet
som individer både då det gäller deras aktiva val av lekar men även hur man tilltalar dem.

Fråga  3  c.  Vad  har  förändrats  angående  synen  på  barnen  utifrån  ett  jämställdhets
perspektiv?

Pedagogerna strävar emot att behandla barnen individuellt oavsett kön. Man har även arbetat
med pojk och flickgrupper där de fick pröva på typiska könsinriktade aktiviteter. Man arbetar
med att  erbjuda  både pojkar och  flickor  samma saker. Det har  införskaffats nya cyklar  som
det hela tiden var efterfrågan på. Det visade sig då att flickorna som var lite försiktigare, inte
fick  disponera  cyklarna,  det  var  bara  pojkarna  som  hade  dem  hela  tiden.  Pedagogerna
upprättade  ett  system  där  pojkarna  fick  ha  cyklarna  en  dag,  och  den  andra  dagen  var  det
flickornas tur att ha cyklarna.
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Fråga 3 d. Vad har förändrats angående barnens förhållningssätt till varandra?

Pedagogerna har sett att det  inte  förekommer några  förnedringsord, varken mellan flickorna
eller  mellan pojkarna. Detta hade man problem  med året  innan. Som pojke kunde man  inte
sitta jämte en flicka, man kunde inte fråga en flicka om hjälp därför att man trodde att hon inte
kunde. Pedagogerna har  funnit att barnen numera  leker delvis över könsgränserna. Man har
ibland även lekar som handlar om giftermål.

Fråga 4. Har ni startat något projekt själva efter projektets avslutning?

Intervjupersonen berättar att ”förskolan  har  försökt att  få  igång en studiecirkel  för  föräldrar
om jämställdhet men det har fallit på att ingen vill ersätta pedagogerna för den tid som läggs
ner.”  Det  finns  nu  ett  projekt  som kommunen  har  startat,  Aktivt  föräldraskap.  Dock  är  det
ingen från Gullvivans förskola som har gått med.
Det  finns ett  intresse  från  några pedagoger  i  Markaryds kommun som  vill  höra  lite om  hur
man kan jobba med jämställdhet. Detta skulle då göras med hjälp en handledare från Växjös
universitet tillsammans med ett par pedagoger från Helenetorps förskola. Detta har dock inte
kommit igång ännu.
Förskolan har  inte startat något nytt projekt, men däremot ligger frågan om jämställdhet  i en
av förskolans arbetsplaner som man aktivt jobbar med under terminernas gång.

6.3 Analys.

6.3.1 Analys av Yngves förskola.

På Yngves förskola såg man projektet som något nytt och spännande. Dock ansåg arbetslaget
att tiden för jämställdhetsprojektet var för kort. Man hade valt att lägga fokus på vad man som
pedagog  har  för  värderingar  och  vad  arbetslaget  sänder  ut  för  signaler  till  barnen.
Intervjupersonen på Yngves förskola menade att:

• ”Det man inte är medveten om det kan man inte arbeta med.”

Hade man arbetat med jämställdhetsfrågorna innan projektet startade hade man kanske hunnit
längre inom projektets tidsram.
Arbetslaget arbetade vidare efter att projektet hade avslutats och en i arbetslaget
vidareutbildade sig till genuspedagog. Efter det, falnade intresset, kanske på grund av att den
ledade kraften slutade och att förskolan fick omorganisera verksamheten. Detta kan tyckas
märkligt då man hade vidareutbildat en pedagog med inriktning på just genusfrågan. Man
borde ha kunnat få igång något nytt, och inte bara stannat vid att diskutera genus och
jämställdhet på vissa personalmöten som har förekommit.
Thomas Wetterberg skriver i Vill man ha jämställdhet (2002) att en genusförståelse innebär:

”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.”
Wetterberg (2002), sidan 8.
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Frågan om könsneutrala leksaker och om man skall ta bort dem som inte är könsneutrala kom
upp på Yngves förskola. Om man skall sortera bort alla leksaker som är könsbundna vad finns
då kvar för barnen att leka med? Vad man tar bort beror på vilka åsikter och värderingar som
man lägger in i ordet könsbundna.

Hedlin skriver i Lilla genushäftet om genus och skolans jämställdhetsmål (2004) att genus är
ett brett begrepp där man kan väga in många aspekter. Hon menar att när man skall undersöka
genus  skall  man  rikta  in  sig  och  fokusera  på  en  sak  åt  gången  tillexempel  så  som  Yngves
förskola gjorde med sin undersökning av vilka leksaker som används respektive inte används.

På  Yngves  förskola  delades  barngruppen  i  en  pojk  och  en  flickgrupp.  Dock  sa
intervjupersonen  att  man  hade  gjort  ett  misstag  i  sitt  förhållningssätt  till  dessa  grupper.
Grupperna hade namngetts efter hur de var uppdelade, vilket kan ha lett till att man tillfälligt
förstärkte  könsmönstren.  Jämställdhetsdelegationen  skriver  om  vikten  av  att  flickor  skall
göras  om  och  våga  ta  för  sig  lite  mer.  Vidare  skriver  man  att  det  är  viktigt  att  bedriva  ett
pedagogiskt arbete med kompensatorisk pedagogik, som den danske pedagogen Anne Mette
Kruse har utarbetat. Där skall man ge både pojkar och flickor möjligheter till att utveckla en
autonomi (självständighet) utan att man blir hindrad av förutfattade åsikter om kön. Detta är
även  något  som  Hedlin  tar  upp,  att  pojkar  och  flickor  behöver  utveckla  en  självkänsla  och
identitet vilket leder till att när man är trygg i sig själv kommer gränsöverskridningar att ske.
Även  om  teorin  om  gruppuppdelning  och  kompensatoriskt  arbetssätt  kan  vara  bra  i  en
barngrupp  kan  baksidan  av  detta  bli  negativ  och  då  får  vi  vad  Hirdman  kallar  för  ett
genuskontrakt,  där  vi  befäster  och  upprätthåller  de  rådande  könsskillnaderna  mellan  pojkar
och flickor.

Det finns vissa pojkar som  lugnar ner sig när det  inte finns några att ”staijla” för. Flickorna
kan  i  vissa sammanhang  våga  ta  för  sig  mer  när  det  inte  finns  några  högljudda pojkar  som
överröstar dem.
Att det är mannen som utgör det normativa  i samhället har både Hedlin (2004)och Hirdman
(2001) angett. Detta synsätt har även nästlat sig  in  i  förskolans värld. Personalen på Yngves
förskola upptäckte att man oftast följer upp pojkarnas idéer. Detta kan man koppla till Hedlins
referat om Rönnbloms teorier om makt. Han menar att de som syns och hörs har ett inflytande
över dagordningen och på så sätt skaffar de sig makt. Även jämställdhetsdelegationen skriver
om hur de i sin undersökning har sett att pojkar är viktigare och värderas högre. I läroplanen
för förskolan står det angivet på sidan 15 att arbetslaget skall:

”verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymmer i
verksamheten och, ”
Lpfö 98 sidan 15

Förskolan är ett föräldrakooperativ och  för att få en ökad dialog kring  jämställdhetsfrågorna
försökte arbetslaget att få igång föräldrarna. Dock insåg man att det fanns ett svagt intresse för
att  driva  frågan  vidare.  Det  står  skrivet  i  allmänna  kommentarer  för  förskolan  att  förskolan
skall utveckla ett bra samarbete med föräldrarna. Dock skall man inte förlita sig för mycket på
föräldrarnas  respons  för  projekt  av  det  här  slaget.  Förskolan  har  en  skyldighet  enligt
läroplanen att erbjuda en jämställd miljö. Det är viktigt att informera föräldrarna kort om vad
jämställdhetsprojektet går ut på, och att föräldrarna var välkomna med frågor och funderingar.
Detta  är  även  något  som  jämställdhetsdelegationen  tar  upp  i  frågan  om  samarbete  med
föräldrarna. Det är viktigt att inte låta en utebliven respons hindra projektets fortlevnad.
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Förskolan har kommit en bit på vägen när det gäller att tänka jämställt och det finns potential
för ett vidare arbete och att nya idéer skall kunna startas upp.

6.3.2 Analys av Gullvivas förskola.

Förskolan  hade  tidigare  arbetat  med  ett  EU  projekt  om  jämställdhet  och  man  såg  nu
möjligheten  att  få  handledning  i  detta  ämne.  Enligt  rapporten  ”Vi är alla  medaktörer”  fick
Gullvivans  förskola ett  försprång gentemot andra  förskolor  som  medverkade  i projektet och
man  kunde  snabbt  komma  in  i  förhållningssättet  om  att  inta  ett  jämställdhetsperspektiv.
Förskolan behövde inte heller lägga ner så mycket kraft på att analysera vad man själv hade i
ryggsäckarna,  därför  kunde  förskolan  genomföra  vissa  förändringar  samtidigt  som  man
utvärderade dessa i den forskningscirkel som man deltog i.

Både hos Hedlin (2004)och jämställdhetsdelegationen (2006) anger vikten av fortbildning och
hur  viktigt  det  är  att  pedagoger  har  mer  än  den  vanliga  vardagsförståelsen,  som  Hedlin
uttrycker det, för att åstadkomma förändringar.

Förskolan gjorde vissa förändringar  i verksamhen. Bland annat  förändrade man påklädnads
situationen  där  det  förut  hade  varit  flickorna  som  klarade  sig  själva  och  pojkarna  som  bara
stod och väntade. Personalen  fick  fundera över  sitt  förhållningssätt  till  barnen och  hur  man
pratade till dem, hur man tog i barnen och så vidare.

Förhållningssättet till barnen, och hur man tilltalar dem, kan vara avgörande för en förändring
mot ökad jämställdhet. Men vad är det egentligen som gör att pojkarna bara kan stå rätt upp
och ner medan pedagogerna hjälper dem?
Har pedagogerna en slentrianmässig föreställning om att pojkar inte kan ta vara på sig själva?
Är tidspress och stora barngrupper en orsak till att pedagoger undermedvetet inte låter barnen
försöka  själva  i  den  utsträckning  som  de  klarar  av?  Eller  anser  man  som
jämställdhetsdelegationen skriver, att pojkar anses vara viktigare, så man hjälper dem först?

Beror detta på man fostrar pojkar och flickor olika?
”Den första frågan”, som Hirdman teoretiserar om är vad barnet har för kön. Utifrån svaret på
den  frågan  kommer  barnet  att  bli  behandlat  därefter.  En  flicka  skall  vara  snäll,  lydig  och
hjälpsam medan pojkarna kontrar med att vara tuffa, häftiga och så vidare.
Skulle detta vara en  förklaring till att flickorna själva tar på sig ytterkläderna vid utgång  för
att vara snälla och till lags, och pojkarna som kanske inte alltid uppfattas som kompetenta att
klä på sig själva väntar tills de får hjälp av pedagogerna?.
Hedlin skriver att genus handlar om våra föreställningar om män och kvinnor och att:

”Våra  uppfattningar  om  genus  skapas  och återskapas  ständigt  i  hur  vi  tänker
och pratar om oss själva och andra samt i våra dagliga beteenden.”
Hedlin (2004) sidan 9

Förskolan  har  arbetat  med  delade  barngrupper  vid  olika  situationer  tillexempel  vid
matsituationerna. Detta kan kopplas till jämställdhetsdelegationens uppfattning om att arbetet
med  delade  barngrupper  är  viktigt  för  att  kompensera  vissa  bitar  hos  barnen  för  att  få
självtändiga barn. På Gullvivans förskola handlade det om att pojkarna skulle använda språket
mer vid måltiderna och att flickorna skulle våga mer under gymnastikpassen.
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Att arbeta  med  barngrupper  som  är uppdelade där pedagogerna kan arbeta kompensatoriskt
och  där  till  exempel  flickor  kan  göras  om,  är  en  bra  tanke,  detta  för  att  kunna  utveckla
självständiga barn.
Frågan om att flickor skall göras om och ta för sig mer har dock en baksida. Om det tenderar
att  flickorna  antar  den  som  Hirdman  (2001)menar,  manliga  normen  och  den  normen  som
dagens samhälle har, kan detta leda till att vi får flickor som anser att det är mer värt att vara
pojke/man än flicka/kvinna.

Man har tittat på olika sätt för att kunna förbättra jämställdheten i förskolan både då det gäller
miljön och verksamheten samt barngruppen. Miljön förändrades, dock tillfälligt, för att kunna
hållas  under  observation  där  man  observerar  barnens  beteende  och  aktivitet.  När  förskolan
ändrade i miljön, angav pedagogerna att man ville se hur barnen leker i miljön.
Det är dock osäkert om förskolan inser vikten av miljön som en pedagogisk resurs.
Miljön  är  för  barnen  den  arena  som  inbjuder  till  lek,  kreativitet,  fantasi,  utmaning  samt
utveckling. Alltså är det som jämställdhetsdelegationen anger, miljön är också en pedagog.

Förskolan bytte även ut namnet på dockhörnan och ansåg att om man kallade hörnan för det
som för stunden lektes där kunde man få pojkarna till att acceptera den mer än vad pojkarna
tidigare  hade  gjort.  Bygghörnan  är  en  klassisk  del  i  en  förskolas  miljö  men  som
intervjupersonen sade  i  intervjun är det  svårt att byta  namn på något  som används så  flitigt
och  ofta.  Intervjupersonen  menade  att  istället  för  att  byta  namn  får  personalen  locka  in
flickorna  i  byggrummet  och  se  till  att  dessa  även  kan  vara  med  och  bygga.  Precis  som  i
gymnastik och matsituationerna gäller det för flickorna att lära sig att ta för sig. Varför skall
man  inte byta namn även på byggrummet om man nu bytte på dockhörnan? Varför kan  inte
pedagogerna locka in pojkarna i dockhörnan på samma sätt som man ville göra med flickorna
till byggrummet?
Pedagogerna lever efter den manliga normen och låter den styra. Det är som Hedlin säger:

”… vi kan aldrig få riktig jämställdhet så länge som mannen står som norm för
det mänskliga”
Hedlin (2004) sidan 17.

Förskolan har efter det avslutade projektet inte startat upp något nytt projekt. Detta kan bero
på  att  förskolan  har  växt  med  två  nya  avdelningar  och  att  det  har  förekommit  en  del
omorganiseringar.
Hedlin  (2004)  anger  att  det  är  viktig  med  vidareutbildning  av  personalen  för  att  hålla
jämställdhetsfrågorna uppdaterade. Detta påstående som Hedlin tar upp,  lever  förskolan upp
till  då  man  har  fått  ny  personal  på  två  nya  avdelningar  som  man  föreläser  för  om  just
jämställdhet. Detta för att de nya avdelningarna skall få ett jämställt pedagogiskt arbetssätt.

Förskolan  anser  att  man  efter  projektet  har  fått  en  jämställdhetssyn  på  barnen  och  att  man
känner att man har utvecklats så att man kan erbjuda både pojkar och flickor lika aktiviteter.
Vidare  har  arbetet  med  jämställdhet  lett  till  att  förskolan  har  fått  som  Thomas  Wetterberg
anger:

”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.”
Wetterberg (2002), sidan 8.
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Förskolan har tagit det första steget för att aktivt arbeta med jämställdhet och förskolan skall
även omarbeta sina verksamhetsmål och man kommer då att lägga in mål gällande genus och
jämställdhetsarbete.  Tack  vare  att  man  skriver  in  genus  och  jämställdhetsarbete  som  mål  i
verksamheten får man det som jämställdhetsdelegationen anger, att jämställdhetsperspektivet
skall finns aktivt i verksamheten och inte bara figurera någon gång då och då.
Förskolan  arbetar  aktivt  med  frågor  om  jämställdhet  och  för  att  förmedla  en
jämställdhetsmoral till barnen.

6.3.3 Analys på Helenetorps förskola.

Förskolan  upplevde  att  man  kunde  vara  med  i  projektet,  lite  på  grund  av  att  man  fick
ekonomisk  hjälp  från kommunen. Detta är även  något  som  jämställdhetsdelegationen(2006)
har  sett  då  de  har  delat  ut  anslag  till  vissa  skolor  och  verksamheter  som  vill  jobba  med
jämställdhet.
Jämställdhetsdelegationen  skriver  att  arbetet  med  jämställdhet  skall  genomsyra  hela
verksamheten  hela  tiden  och  inte  bara  plockas  fram  vissa  gånger.  Det  kan  bli  så  att  när
jämställdhetsdelegationen  erbjuder  ekonomisk  stimulans  till  verksamheterna,  anser
pedagogerna att de vill jobba med jämställdhet. Det blir en morot för att börja arbeta med ett
så komplext område, men som förhoppningsvis stimulerar pedagogerna till att aktivt använda
sig  av  ett  jämställdhetsperspektiv  i  verksamheten  även  fortsättningsvis.  Det  är  som
Hedlin(2004)  anger  att  arbeta  med  jämställdhet  och  att  bemöta  både  pojkar  och  flickor  på
samma villkor är  inte lätt. Den som tror detta har  inte insett hur tidigt  i barndomen grunden
för vad vi ser som mannligt respektive kvinnligt grundläggs, skriver Hedlin.

En  annan  anledning  som  intervjupersonen  angav  var  att  flickor  inte  skulle  behöva  höra
nedvärderande ord. Detta är något som hela skolsystemet nu skall jobba för tack vare den nya
Barnoch elevskyddslagen (diskrimineringslagen), där det anges att  ingen elev skall utsättas
för kränkande behandling. Intervjupersonen sa under  intervjun att hon under projektets gång
insåg hur ojämställd hon egentligen var i sin yrkesroll.
Miljön  på  förskolan  ändrades  drastiskt  under  projektets  gång.  Man  resonerade  om  att  man
måste  ge  de  typiska  flicklekarna  samma  utrymme  och  pengar  som  de  traditionella
pojklekarna. Man valde att göra om rummet för  lekaktiviteter så att det kunde accepteras av
både pojkar och flickor.
Förskolan skall enligt läroplanen erbjuda en miljö som utmanar och inspirerar till lek.
Jämställdhetsdelegationen (2006)har varit  i kontakt med Elisabeth NordllinHultman som är
barnpsykolog i Malmö. Hon menar att miljön är ett område som fungerar som en pedagog för
barnen. Den inbjuder till lek fantasi och kreativitet och förmedlar både hinder och möjligheter
till barnen. Ändrar man om  i  lokalerna ändrar man även barnens  förutsättningar till  lek. Att
flytta fram vissa saker som kan ha stått  i skymundan kan skapa nya  leksituationer och även
nya kamratrelationer  för barnen. NordllinHultman anger att barnen ofta  förväntas  leka med
leksaker som har blivit tillskrivna det egna könet. Pojkar skall leka med bilar och bygga med
klossar medan flickorna skall leka med dockor och vara snälla.
Förskolan  ändrade  miljön  och  skapade  då  nya  förutsättningar  för  barnen  att  leka  över
könsgränserna. Svaleryd citerar förskolans läroplan där det står:

”I  pedagogens  uppdrag  enligt  läroplanen  ingår  att  motverka  traditionella
könsmönster och möjliggöra för elever att utveckla sina intressen och förmågor
oavsett kön”
Svaleryd (2002) sidan 44.
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Intervjupersonen  på  Helenetrops  förskola  påpekade  att  barnen  möter  en  ojämnställd  värld
utanför förskolan. Hon menar att det jämnar ut sig tack vare att de möter en jämställd miljö i
förskolan.
Jämställdhetsdelegationen påpekar  vikten att  få med  föräldrarna  i  jämställdhetsarbetet,  detta
för att bidra till att de världar som barnen möter skall vara så jämställda som möjligt.
Det  är  som  den  före  detta  skolministern,  Ingegerd  Wernersson,  menar  att  den  gällande
könsstrukturen genomsyrar hela samhället.
Hedlin  (2004) menar  att  jämställdhetsarbetet  inom  vissa  områden  kanske  har  stannat  av  på
grund av att Sverige i dag anses som jämställt.

I  likhet  med  övriga  förskolor  har  även  Helenetorps  förskola  arbetat  med  uppdelade
barngrupper bland annat vi middagen. Man har arbetat med en kompensatorisk pedagogik för
att pedagogerna ansåg att man  inte  hade kompetens nog att möta  flickor och pojkar på  lika
villkor.
Att arbeta med kompensatorisk pedagogik är något som jämställdhetsdelegationen skriver om
i sin rapport. Syftet med detta är att bidra till självsäkra pojkar och flickor.
Matsituationerna på förskolan förändrades genom att man ändrade miljön där man hade sina
måltider.  Miljön  skall  betraktas  som  en  pedagog  och  en  viktig  resurs,  skriver
jämställdhetsdelegationen (2006). En miljö som kan inspirera, intressera och stimulera barnen
är en viktig del i förskolans pedagogiska verksamhet.
Om man tittar på vad jämställdhetsdelegationen skriver om miljön är det då rätt att göra om
en lekhall som för barnen är inspirerande, kreativ och utmanande till matsal där aktiviteterna
är begränsade?

Genom  att  måltiderna  delades  upp  fann  man  att  det  blev  ett  lugnare  klimat  vid  borden.
Intervjupersonen ansåg att detta var en bra delning på grund av att man inte hade kompetens
att möta pojkar och flickor på samma villkor. Jämställdhetsdelegationen (2006)skriver att ett
av syftena för att arbeta med kompensatorisk pedagogik är att man får barn som är självsäkra
och trygga i sig själva. Hedlin (2004) skriver att självsäkra barn är en av grundpelarna för ett
lyckat  jämställdhetsarbete  som  vidare  kan  leda  till  att  barnen  vågar  agera  över  gränserna
istället för att dölja sin osäkerhet genom att spela tuff och vara förlöjligande.

Under en påsk fick man en idé på förskolan att man skulle pyssla. Pedagogerna på förskolan
upptäckte  att  ”sälja”  en  aktivitet  som  handlade  om  målning  till  både  pojkar  och  flickor
samtidigt  var  svårt.  Hedlin  (2004),  Hirdman  (2001)  och  Svaleryd  (2002)  skriver  alla  i  sina
böcker om hur dagens samhälle styrs av den manliga normen. Att vi fostrar barnen efter den
gällande normen. Att flickorna skall vara snälla,  tysta och  leka  fint medan det för pojkarnas
del skall busas, springa, klättra och så vidare. Enligt Hirdman (2001) är den rådande normen i
samhället grunden för att genuskontrakt upprätthålls.
Man valde att måla påskfigurer på fönstret. Man berättade om det  i en samling och när man
genomförde aktiviteten fann man att pojkarna hade gått ut på gården. Dagen efter tog man in
pojkarna  i  målarrummet  och  efter  en  stund  ville  alla  pojkar  måla  på  fönstret.  Helenetorps
förskola har många kreativa idéer men frågan är bara när de kommer igång och kan skapa ett
jämställdhetsperspektiv hos både pedagoger och barn.
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6.4 Svar på frågeställningar

Hur upplevde pedagogerna sin medverkan i projektet?
Pedagogerna upplevde projektet som en frisk fläkt där de kunde få handledning i detta ämne.
Dock  upplevde  många  av  de  medverkande  att  tiden  för  projektet  hade  varit  för  kort.  De
seminarier  som  låg  inplanerade  i projektet upplevdes som positiva där man kunde diskutera
sina idéer med andra kollegor. Pedagogerna har även fått uppleva hur viktigt ämnet verkligen
är och vad det kan betyda för verksamheten och barnen i barngruppen.

Vilken betydelse har projektet haft?
Projektet har medfört att de medverkande pedagogerna har fått ifrågasätta sin befintliga
kompetens inom detta område. Det har visat sig att även om man har försökt agera för en
jämställd barngrupp har man inte alltid lyckats.
Projektet kom här väl till pass då man hade en handledare som kunde komma med konkreta
råd och tips på vad de kunde göra för att ändra verksamhen. Man fick även träffa andra
pedagoger där man kunde utbyta erfarenheter och samtidigt diskutera hur man skulle kunna
arbeta vidare. Detta gjorde att man kunde koppla det man hade diskuterat direkt till
verksamheten och den egna barngruppen.
Projektet har haft en smittande effekt på deltagarna som har kommit igång med att tänka
jämställt. I något fall har det även lett till vidareutbildning av personalen.

Vad hände efter det att projektet ”Vi är alla medaktörer” avslutades?
Det har inte hänt så väldigt mycket på de förskolor som jag har varit i kontakt med. Det har
inte startats upp något nytt projekt efter det att ursprungsprojektet hade avslutats. Vissa anger
att man har haft problem med omorganisation, där till exempel eldsjälen för frågan har
försvunnit. Vissa av förskolorna som jag intervjuade har fortstatt i projektet anda men har inte
utvecklat sitt tänkande. Jag upplever det som att när projektet avslutades efter ett år, och
handledaren försvann, visste inte deltagarna hur man skulle fortsätta. Det kan bero på att ett år
är för lite för att personalen skall bryta sitt förhållningssätt till tidigare syn på
jämställdhetsarbetet.

Hur kan politiker agera för att uppnå förändring?
Något som har framkommit i mina intervjuer är att pedagogerna anser att förskolan får dras
med en snäv ekonomi. Att staten delar ut bidrag för olika projekt har fått fart på
jämställdhetsarbetet i förskolorna. Det blir en morot för förskolorna då man kan söka bidrag
för att få chans att utveckla sin verksamhet just inom jämställdhet eller vad pengarna nu är
öronmärkta för. Det kan ju tyckas vara synd att förskolorna får en så snäv budget så att man
inte kan arbeta med ett så viktigt arbete som jämställdhet med barngruppen om man inte får
något bidrag. Politiker kan verka för att fatta beslut om att kommunernas pedagoger
vidareutbildas till genuspedagoger samt ange hur man vill att arbetet med jämställdhet skall
bedrivas, vad förskolorna skall redovisa i sina kvalitetsredovisningar, innehåll i arbetsplaner
om jämställdhet, anordna jämställdhetsseminarium för de inblandade förvaltningscheferna
med mera. Det är viktigt att de verksamma politikerna följer upp de beslut som fattats under
årens gång. Detta för att kunna utvärdera besluten om de fungerar eller inte. På detta sätt kan
man få till en aktiv och kontinuerlig diskussion och planering för hur förskoleverksamheten
skall arbeta med jämställdhet.
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Vad har förändrats?
Pedagogerna  har  fått  en  annan  uppfattning  om  vad  det  innebär  att  arbeta  med  ett
jämställdhetsperspektiv. Pedagogerna har fått nya glasögon där man inser hur ojämställt man
har agerat  i  vissa avseenden och  man  har  fått  upp ögonen  för hur  man skall  kunna erbjuda
både pojkar och flickor samma aktiviteter.
Miljön på de intervjuade förskolorna har förändrats. I vissa fall har det  lett till en permanent
lösning då man insåg att barnen uppskattade den nya miljön bättre. Man har bytt bort en del
namn som kan  tolkas  som aktiviteter enbart  för  flickor. Detta har  man  inte gjort när det  till
exempel  gäller  byggrummet utan där  försöker pedagogerna  få  in  flickorna genom  att  själva
vara  med. Pedagogerna har  insett  att de  måste  erbjuda  lekar på  samma  villkor  till  flickorna
som till pojkarna.
Något som framkom i intervjuerna är att tack vare att förskolan aktivt arbetar med att förbättra
jämställdheten  på  förskolan  och  mellan  barnen,  leker  barnen  numera  mer  med  varandra  än
förr, detta utan att tänka på om man leker med en pojke eller en flicka. Det har lett till att alla
kan leka med alla och att man får en bredare vänskapskrets, något som kan vara bra när man
flyttar upp till förskoleklass och skolan, då barnen kan möta en helt ny värld som annars kan
verka skrämmande för dem.
Projektet har även spridit ringar på vattnet när det gäller pedagogernas vidareutbildning. Man
har  fått  upp ögonen  att  dagens  samhälle  innehåller  mycket  diskussion  om  jämställdhet  och
vilka  värderingar  som  kommer  där  till.  Förskolan  har  som  uppdrag  att  förmedla  de
värderingar  som  samhället  vilar  på.  Den  utbildning  som  många  av  dagens  pedagoger  har
innefattar  ingen  omfattande  utbildning  om  jämställdhet.  Detta  har  i  sin  tur  lett  till  att
pedagogerna  har  fått  upp  ögonen  och  vill  vidareutbilda  sig  vilket  även  vissa  rektorer
uppskattar  och  ställer  upp  på.  Projektet  har  även  medfört  något  som  Hedlin  summerar  på
följande sätt:

”…vill  man  nå  jämställdhet  krävs  det  att  man  har  eftertanke,  kunskap  och
analys.”
Hedlin (2004) sidan 6

7 Reflektioner.
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7.1 Utmaningar för samhället
När  jag  började  skriva  mitt  examensarbete  viste  jag  inte  hur  komplext  och  svårtolkat  mitt
ämnesområde var. Jag har under arbetes gång fått en ökad förståelse för vilken bredd och vad
man  kan  lägga  in  i  genus  och  jämställdhetsarbete.  Jag  har  fått  en  ökad  förståelse  för  hur
dagens samhälle ser ut i frågan om jämställdhet/jämlikhet. Det jag finner anmärkningsvärt är
att  vi  ännu  2007  lever  i  ett  samhälle  där  kvinnan  är  den  underordnade  och  mannen  utgör
normen, det normala. Jämställdhetsdelegationen (2006) anser att det är viktigt för studenterna
att  förstå  vilken  rådande  könsstruktur  vi  i  dag  har.  Hirdman  (2001) kopplar  samman
samhällsmönster som vi  i dag  lever  i  till  flera tidigare  tidsepoker och konstaterar att det har
varit likadant under en lång tid. Tyvärr kan jag konstatera att man lever fortfarande efter den
värderingen  i  dagens  samhälle  om  man  till  exempel  tittar  på  jobben,  lönerna,
föräldraledigheten med mera. Det är synd att vi skall behöva leva i ett samhälle där kvinnorna
måste vara hemma med barnen  för att man  inte klarar av att förlora mannens  inkomst, detta
för att kvinnan i regel tjänar mindre än vad mannen gör.
Jag  håller  med  Hirdman  (2001)om  att  den  rådande  genusstrukturen  upprätthålls  både  av
kvinnor och av män. Jag anser att vi i dag är så vana vid att det skall vara på samma sätt som
det  alltid  har  varit  och  därför  rullar  livet  på  utan  att  man  ifrågasätter  det  rådande  mönstret.
Hirdmans  teorier  som  jag  refererat  till  i  mitt  examensarbete  kan  vara  svåra  att  förklara  så
kortfattat,  i  och  med  att  de  är  väldigt  komplexa.  Hirdmans  teorier  är  däremot  viktiga  men
kräver en djupare analys. Jag håller med Hirdman att det finns ett så kallat genuskontrakt där
man finner en tyst överenskommelse på hur man ser på män och kvinnor. Jag skulle vilja leva
i ett samhälle där man bemöter alla på  lika villkor samt att alla skall  få  lika möjligheter  till
utbildning, jobb med mera.
Om  man  fick  in  mer  män  på  de  kvinnodominerade  arbetsplatserna  och  kvinnor  på  de
mansdominerade, skulle detta kunna bidra till en ökad förståelse för skillnader/likheter mellan
män och kvinnor. Även lika lön för samma arbete skulle hjälpa till att minska klyftan mellan
det  kvinnliga  och  det  manliga.  Man  skulle  även  kunna  få  bort  resonemanget  om  att
jämställdhet enbart är en kvinnofråga. Det finns mycket man kan göra.
En förklaring till att det finns sådana luckor i jämställdheten inom vissa områden tror jag kan
beror på det som Maria Hedlin (2004) skriver, att Sverige i dag anses vara relativt  jämställt.
Denna uppfattning tror jag får en del aktörer att tro att det är bättre än vad det i själva verket
är. Detta leder  i sin tur till att man  inte strider  lika hårt för  jämställdhetssaken som om man
hade haft en annan bild av de verkliga förhållandena i Sverige i frågor om jämställdhet.
Att Sverige  redan ansågs  vara ett  relativt  jämställt  land viste  jag  redan  innan  jag skrev  mitt
examensarbete,  men  det  jag  inte  viste  var  att  Förenta  nationerna  har  gett  Sverige  kritik  på
bristande jämställdhetsfokus i vissa frågor, men vad har hänt med den kritiken? Och vad har
hänt sedan dess? Har det gjorts någon ny utredning om var Sverige befinner sig i frågan om
jämställdhet? Frågorna är många och jag anser de angelägna för att man skall kunna blida sig
en uppfattning om på vilka områden man behöva vidta mera åtgärder  för att få  till  stånd en
ökad jämställdhet i samhället.
Även  om  man  kan  konstatera  att  Sverige  ligger  långt  fram  inom  vissa  områden  inom
jämställdheten finns det säkert områden som man skulle behöva jobba mycket mer med.
Jag  har  under  min  utbildning  haft  verksamhetsförlagda  perioder,  där  jag  har  varit  ute  på
förskolor och  fått ett mer konkret grepp om verksamheten. Jag upplever att de förskolor  jag
har  varit  på,  har  man  aktivt  arbetat  med  jämställdhet  och  även  haft  ett  genusmedvetet
perspektiv, men det är dock viktigt att tillägga att det finns förskolor som inte är bra på detta
område. För  att man skall kunna  få bukt med detta är det viktigt att  förskolans personal  får
utbildning för att kunna utveckla genus och  jämställdhetsfrågan. Jag anser även att det  inte
bara  ligger  på  personalen  i  förskolorna  att  arbeta  med  jämställdhetsfrågor  och
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genusperspektiv. Det är även något som bland annat vi studenter kan studera, och på så sätt
öka kunskapen om vikten av jämställdhet och genusmedvetenhet.
Jag  anser  att  det  är  viktigt  att  politiker  på  lokal  nivå  även  visar  intresse  för
jämställdhetsfrågan, och har lite kunskap om vad som sker i deras egen kommun. Det finns de
politiker  som  är  engagerade  medan  det  finns  andra  som  anser  att  en  sådan  fråga  som
jämställdhet  i  förskolan,  får  pedagogerna  på  förskolan  jobba  med  själva.  Jag  anser  att  de
kommuner som har vidareutbildat några av sina pedagoger till genuspedagoger, på så sätt har
tagit ett steg närmare en jämställd miljö.
Att man skall möta varje barn så som det är och att det skall få utvecklas utifrån vad det anser
vara  intressant kan verka som en självklar sak. Dock kan jag se ett problem i att förskolan  i
dagens läge har för stora barngrupper och därför kan inte alla barn få ägna sig åt det dem vill.
Skolverket har fått kritik från föräldrar som anser att barngrupperna har varit för stora. Detta
är  även  något  jag  har  sett  under  min  verksamhetsförlagda  utbildning.  Det  har  varit  stora
barngrupper  och  detta  har  hindrat  barnen  från  att  utforska  det  dem  vill.  Jag  anser  att  detta
ställer  höga  krav  på  oss  pedagoger,  då  vi  hela  tiden  måste  fundera  ut  hur  vi  skall  fördela
barngruppen så att det inte blir kaos. Detta anser jag tar viktig tid från vår verksamhet där vi
hade kunnat  leka med barnen,  hjälpa barnen, planerat stimulerande aktiviteter och dessutom
anser jag att om man skulle få mindre grupper hade barnen inte behövt avbrytas lika ofta i den
för dem så värdefulla leken. Det finns mycket man kan göra i förskolan för att man skall få till
en miljö där jämställdhet och genusfrågor prioriteras på ett pedagogisk sätt. Det gäller bara för
pedagogerna och barnen att se verkligheten ur ett nytt perspektiv.
När  jag  har  läst  jämställdhetsdelegationens  rapport  (2006)  har  jag  funnit  många  förslag  om
ändringar  och  kompletteringar  för  att  få  förskolan  och  lärarutbildningen  samt  samhället  att
inta  ett  jämställdhetsperspektiv.  I  alla  förslag  till  förändring  har  man angivit en summa  vad
det skulle kosta att förändra det man har tagit upp. Jag har räknat ihop den totala summan och
jämställdhetsdelegationen  förslag  skulle  kosta  36  miljoner  att  genomföra  plus  att
jämställdhetsdelegationen vill ha 10 miljoner till aktiv forskning inom barn och jämställdhet.
Slutsumman hamnar på 46 miljoner kronor. Även om jag ställer mig bakom de flesta förslag
som  jämställdhetsdelegationen  (2006)  har  kommit  med  anser  jag  att  vissa  skulle  vara  mer
prioriterade än andra.
Det  finns mycket man kan göra  för  att  förändra  synen  men  vad vi än gör, måste vi komma
ihåg att det är barnens framtid vi håller i våra händer och därför måste vi agera utifrån barnets
bästa. Det är barnens framtid och samhällets blivande vuxna vi pedagoger utvecklar.

7.2 Utmaningar för förskolan
Det  vi  pedagoger  på  förskolan  kan  göra  är  bland  annat  att  se  till  att  barnen  får  med  sig  en
öppen syn på mannligt och kvinnligt. När jag har läst materialet till mitt arbete, har jag bland
annat  stött  på  påståendet  att  en  utåtriktad  flicka  inte  bemöts  med  samma  förståelse  som  en
utåtriktad pojke  får.  En  annan  aspekt  jag  har  stött  på  är  att  när  barnen  skall  vara  med och
bestämma i verksamheten har man funnit att det oftast är pojkarnas förslag som följs upp. När
detta sker förmedlar man att det är pojkarnas intressen som prioriteras. Man kan då fråga sig
vilken  jämställdhetssignal  vi  sänder  ut  till  barnen  och  varför  det  är  så?  Jag  har  funderat  på
varför det är så och har kommit  fram till att det kan beror på den rådande könsstrukturen vi
har i dagens samhälle.
Det ligger undermedvetet att flickor och pojkar skall vara på ett visst sätt. Jag tycker att det är
synd  att  vi  ser  olika  på  barnen  utifrån  deras  kön.  En  annan  förklaring  till  den  ojämställda
fördelningen  kan  vara  hur  pedagogerna  bemöter  barnen  utifrån  vad  de  har  i  sina  egna
respektive ”ryggsäckar”. Har pedagogerna fått med sig från sin uppväxt att flickor skall vara
på ett sätt och pojkar på ett annat, speglar detta naturligtvis av sig på barnen. Jag anser därför
att det är av stor vikt att pedagogerna i förskolan kan få vidareutbildning för att kunna se och
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förstå vad  man  har  i  sin  ryggsäck, och bli  medveten om det. Först då kan  man agera på ett
annat sätt. Men detta synsätt kommer inte av sig själv utan det är viktigt att den övergripande
ledningen tar sitt ansvar för att vidareutbilda arbetslaget och även håller sig själv uppdaterad
om olika utbildningar och projekt som kan vara nyttiga för arbetslaget. Även kommunen har
en  skyldighet  att  vara  med  och  se  till  att  arbetslagen  inom  förskola  och  skola  håller  sig
uppdaterade.
Förskolan  har  haft  sin  läroplan  i  åtta år men det har  varit  svårt att nå upp  till  alla  mål  som
läroplanen tar upp. Hur kan det komma sig? Jag anser att det kanske berodde på en för snabb
övergång från att målen tidigare bara skulle anses som riktlinjer, medan det  i Lpfö:98 anges
som tvingande. Det hade kanske varit önskvärt att man hade haft  tätare med seminariedagar
och  utbildningstillfällen  om  läroplanen  och  vad  det  innebär  för  förskolans  verksamhet.  I
jämställdhetsdelegationens rapport (2006) skriver man att läroplanen bara är tvingande för de
kommunala förskolorna, och att den för de privata förskolorna bara utgör en rekommendation.
Jag  tycker  detta  är  fel  eftersom  det  riskerar  att  generera  en  ökad  klyfta  mellan  barnen
beroende på om man har gått på kommunal eller privat förskola. Jag anser att läroplanen även
skall  vara  tvingande  för  de  privata  förskolorna.  Man  kan  fråga  sig  när  en  ny  läroplan  för
förskolan kommer? Det har under hösten 2006 kommit en uppdaterad version av Lpfö:98. Det
har även från regeringens sida angetts att man efter 2006 års val skall återuppta arbetet med
att  utarbeta  en  ny  skollag.  Dock  är  det  viktigt  att  komma  ihåg  att  vi  pedagoger  har  fler
förordningstexter  och  lagar  att  förhålla  oss  till.  Många  av  dem  tar  upp  saker  som  jag  anser
skulle kunna vara, och även är på vissa förskolor en självklarhet, men jag skulle vilja se att det
följdes av alla förskolor.
Att det har blivit ett krav på kvalitetsredovisning från  förskolorna anser  jag vara en bra sak.
Detta  kan  bidra  till  att  statusen  på  förskolans  arbete  höjs.  Jag  finner  det  positivt  att  vi  gör
kvalitetsredovisning,  därför  att  detta  skapar  en  förståelse  för  vad  vi  gör,  men  det  kan  även
fungera  som  en  inspirationskälla  för  pedagogerna  där  man  kan  följa  upp  olika  teman  eller
andra saker som man anser har varit  lyckade. Jag har  i mina reflektioner angett att studenter
anser att man inte har tillräckliga kunskaper om läroplanen och hur den skall kunna kopplas
till verksamheten.

7.3 Lagtexter och policydokument
Den största nyheten under hösten 2006 är kanske att förskolan och skolan har  fått en ny  lag
som förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Jag tycker att detta är en bra lag och
jag hoppas att den kan efterföljas och inte glömmas bort. Jag anser att lagen utgör ett bra sydd
för den som  blir utsatt och  jag är även positiv  till  att  skolorna kan  bli  skadeståndsskyldiga,
något  som  kan  leda  till  att  skolorna  tar  upp  arbetet  med  att  utarbeta  en  handlingsplan  mot
diskriminering och mobbning.
Under  examensarbetets  gång  har  jag  undersökt  olika  lagar  och  förordningar  som  man  som
förskollärare kan  luta sig  mot. Min upptäckt  när det gäller  lagarna är att  jämställdhetslagen
inte  berör  förskolans  och  skolans  värld  utan  är  kopplad  till  yrkesverksamma  personer.  Att
förskolan och skolan nu även har  fått en  lag om diskriminering anser  jag vara ett steg i rätt
riktning. Då kan vi visa våra barn att särbehandling och diskriminering inte är accepterat.

7.4 Utmaningar för lärarutbildningen
Det har varit många diskussioner om lärarutbildningen under min tid som student. Även om
jag anser att viss kritik som har framkommit kan vara fel, finns det viss kritik som jag ställer
mig bakom. Jämställdhetsdelegationen (2006), som jag har skrivit om i mitt arbete, har varit i
kontakt med olika lärosäten och där har man funnit att de blivande pedagogerna inte anser sig
ha  tillräckliga  kunskaper  i  frågor  om  jämställdhet  och  genus  för  att  nå  upp  till  de  angivna
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målen  i  styrdokumenten.  Jag  måste  även  instämma  i  att  även  jag var  en  av  dessa  studenter
som ansåg att man hade fått lite för lite just om jämställdhet och genus. I mitt examensarbete
har jag under tiden fått många ahaupplevelser och förundrats hur lite jag egentligen visste.
Genom mitt arbete har jag fått en ökad beredskap för att möta barnen och den verklighet som i
dag finns.
Jag  anser  att  de  lärosäten  som  bedriver  utbildningar  för  lärare  noga  bör  se  över  hur  deras
respektive  delar  och  helhet  ser  ut  avseende  lärarutbildningen.  Det  viktiga  måste  vara  att
studenterna  erhåller  en  utbildning  som  motsvarar  samhällets  krav  på  att  det  ska  finnas
kompetenta pedagoger. I den nuvarande lärarutbildningen finns det allmänna block som man
som student skall  läsa oavsett om man skall bli förskollärare eller gymnasielärare. Detta kan
vara både på gott och ont. Det som är bra är att den segregation som kan finnas mellan lärarna
kan  minska och  man kan  få en  insikt  att det är  samma kunskaper  i grunden. Men det  finns
vissa gånger då man som förskolestudent har  fått  ta del av hur man sätter betyg samt andra
problem som kan uppkomma i de senare åldrarna. Att det är viktigt det motsäger jag inte, men
jag ser ingen anledning till varför vi som skall bli förskollärare skall veta om vilka skillnader
det  är  mellan  pojkar  och  flickor  i  fråga  om  betygen.  Inte  heller  varför  vi  skall  ha  en
genomgång på läroplanen som är för de senare åren och gymnasiet. Jag vet från samtal med
andra  kurskamrater,  som  skall  bli  lärare  i  de  senare  åren,  att  de  anser  samma  sak  om
förskolans läroplan och olika lekteorier. Jag inser att avsikten med detta upplägg är att vi skall
ha en insyn i varandras arbete. Tanken är väl god, men det kanske hade varit bättre om man
fokuserade  på  de  skolverksamheter  som  har  att  göra  med  varandra  i  samband  med
skolövergång.  Jag skulle vilja  se en uppdelning av dessa utbildningsblock där  man delar på
det som är till för de studenter som skall bli tidiga lärare och de som skall bli senare lärare.
Jag har  tidigare talat om hur viktigt det är att personal vid  förskolan kan sin  läroplan  för att
kunna arbeta mot målen, detta är något som jag anser att Växjö universitet har tagit fasta på
och att vi har  fått bra utbildning  för att arbeta med  läroplanen. Speciellt under det allmänna
utbildningsområdet tre där vi fick göra ett arbete utifrån läroplanen.
Jämställdhetsdelegationen  skriver om  att kvalitén på utbildningen  behöver  bli  bättre och att
man anser att man behöver få in genus och jämställdhetsperspektivet i utbildningen så att alla
som  läser  till  lärare  får  en  grund  att  stå  på.  Det  var  just  det  här  jag  upplevde  under  min
studietid. Man skriver vidare att det inte bara räcker med en vardagsförståelse kring genus och
jämställdhetsfrågor,  detta  för  att  om  man  skall  kunna  förändra  strukturen  och  de  rådande
tankebanorna behöver man en djupare förståelse. Staten har slagit fast att de nya studenterna
som läser till lärare i de tidiga åren och börjar sin utbildning under hösten 2006, bara skall få
välja  en  specialisering  i  stället  för  två. Den andra går åt  till  specialisering  inom  mattematik
och svenska. Jag tycker detta är ett bra initiativ och det kan leda till en kvalitetsökning inom
utbildningen  men  även  i  förskolan  och  skolan.  Detta  leder  även  till  en  ökad  kunskap  om
barnens  nyfikenhet  både  i  språket,  skriften  och  med  matematiska  begrepp,  något  som  står
angivet  i  läroplanens  mål  för  förskolan.  Precis  som  jämställdhetsdelegationen  skriver,  vill
även  jag  att  en  obligatorisk  utbildning  inom  genus  och  jämställdhetsarbete  införs  i
lärarutbildningarna.
För  att  man  skall  kunna  kontrollera  att  lärarutbildningarna  håller  måttet  anger
jämställdhetsdelegationen  (2006)  ett  förslag  om  att  det  skall  genomföras  kontinuerliga
undersökningar,  något  jag  finner  positivt.  Jämställdhetsdelegationen  (2006)  har  funnit  att
skolverkets  inspektioner  behandlar  skolor  och  förskolor  på  olika  sätt.  När  skolverkets
inspektörer  kontrollerar  skolan  finns  det  skrivelser  om  att  varje  skola  skall  besökas  och
kontrolleras.  Men  när  det  gäller  förskolornas  granskning  har  man  funnit  att  det  enligt
skolverket  bara  räcker  med  en  inspektion  på  respektive  huvudkontor.  Därför  finner  man  i
rapporten att jämställdhetsdelegationen har  lämnat ett förslag om att skolverket skall se över
sina  inspektioner  så att  jämställdhetsperspektivet kan genomsyra den  inspektionsverksamhet
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som  gäller  förskolan.  Jag  tycker  att  det  är  underligt  att  det  är  sådana  skillnader  mellan
skolorna och förskolorna. Anses inte förskolorna lika mycket värda? Om det inte är så viktigt
varför  behöver  man  då  gå  och  utbilda  sig  lika  länge  som  en  lärare  i  skolan  för  de  tidigare
åren? Jag  anser att det behövs en attitydförändring och att  föräldrar och andra  lärare kan  få
upp ögonen för vilket viktigt arbete vi gör på förskolorna.
Jämställdhetsdelegationen  (2006)  har  även  funnit  att  studenterna  anser  det  vara  svårt  att
koppla värdegrunden till verksamheten och hur man skall  få  in den på ett naturligt sätt. Jag
kan  förstå att studenterna anser detta. Värdegrunden kan vara väldigt komplex om man  inte
får tid till reflektioner och bearbetning, något som jag anser mig ha fått under min utbildning.

7.5 Projektverksamhet
Jämställdhetsdelegationen (2006) har även haft en annan uppgift än att bara skriva en rapport
om hur det ser ut i de Svenska förskolorna i fråga om jämställdhet. Man har även fått dela ut
projektpengar  till  förskolor  som  har  känt  att  man  vill  jobba  med  just  jämställdhet  och  ett
genusperspektiv. Jag tycker det är bra att det finns ekonomiska stöd att söka då detta kan bli
en drivkraft för förskolorna. Skulle förskolorna få del av det sökta bidraget får man en press
på  sig  att  göra  något  med  pengarna.  Dock  anser  jag  att  det  är  synd  att  det  skall  behövas
lockbeten  för  att man  skall  får upp ögonen  för  ett viktigt arbetsområde.  Jag anser att det är
viktigt att man startar upp lokala projekt där man kan utgå från en verklighet som man känner
sig hemma i och sedan få en spridning i kommunen så att  idéerna till förbättring når vidare.
Ett lysande exempel är det projekt ”Vi är alla medaktörer” (2005) som jag har använt mig av i
mitt  examensarbete. En kommentar  som  jag  tyckte var  aktningsvärd  när  jag  läste  rapporten
var att samtliga förskolor ansåg att det var bra med handledning omkring och i dessa frågor.
Man kan ju fråga sig varför man kände ett sådan starkt behov av att få handledning. Kan det
vara så att de pedagoger som berördes är utbildade på till exempel på 80 och 90 talet? Kan
det  ha  varit  så  att  man  under  denna  tid  inte  fokuserade  på  samma  sätt  kring
jämställdhetsfrågor  och  genus?  Det  skulle  då  betyda  att  de  pedagoger  som  finns  i  dagens
förskolor inte har så mycket kunskap om just jämställdhetsfrågan. Det är ju då positivt, anser
jag, att man kan få en handledare under ett sådant här projekt. Ett sådant här projekt genererar
nya  glasögon  till  pedagogerna  som  nu  ser  genusperspektivet  från  en  annan  synvinkel.  Jag
anser det vara viktigt att få verktyg för att förändra verksamheten, även om den fungerar bra
kan det vara bra att bryta banor för att se de olika delarna  i ett nytt perspektiv. Detta gör att
man kan vidareutveckla sådant som inte har fungerat så bra på alla håll och man kan se nya
infallsvinklar som kan generera nya tankegångar. Jag anser inte att det är fel att använda sig
av metoder som fungerar. Dock anser  jag att när man har kommit till den punkt där man är
rädd  för  förändringar,  då  är  förskolans  verksamhet  i  farozonen  och  med  den,  barnens
utveckling.

7.6 Vad kan man i förskolan göra för att öka jämställdheten och öka genusmedvetandet
både hos pedagogerna och hos barnen?
Hirdman (2001) anser att det vi pedagoger har med oss i våra ryggsäckar speglar vi av oss på
barnen.  Därför  kan  det  vara  på  sin  plats,  anser  jag,  att  man  analyserar  vad  man  har  i  sin
ryggsäck. Jag menar inte att man skall kasta bort det man har varit med om, för det har präglat
dig och gjort dig till den du är. Däremot anser jag att kan man vara medveten om vad man har
i sin ryggsäck kan man även jobba med att undvika att föra över detta till barnen. När man har
lärt sig det kan man gå vidare och jobba med barngruppen. Det finns i dag (2007) forskning
som  anger  att  pojkar  och  flickor  inte  får  utvecklas  till  sin  fulla  potential.  Vi  hindrar  dem  i
deras  utveckling  på  grund  av  att  vi  har  tillskrivit  barnen  vissa  egenskaper  beroende  på  vad
barnet har för kön. Jag anser detta vara upprörande och det strider mot allt det jag har skrivit
om  i  mitt  examensarbete.  Jag  anser  att  varje  individ  skall  kunna  få  utveckla  sig  efter  sina
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intressen och erfarenheter. Vi pedagoger och vuxna skall  finnas med som stöd under resans
gång och vara där om barnen skulle behöva hjälp. Förskolan kan vara ett sådant stöd där man
får  vara  den  man  vill.  Förskolan  skall  vara  en  trygg  och  varm  miljö  som  är  jämställd.  Jag
anser att det är viktigt att vi på förskolan skall erbjuda en jämställd miljö eftersom barnen får
intryck från andra miljöer som inte är jämställda. Förskolan har ett demokratiskt uppdrag där
det  gäller  att  man  skall  förmedla  de  aktuella  värderingarna  till  barnen.
Jämställdhetsdelegationen (2006)  har  funnit  att  det  kan  skapa  ett  problem  där  de  gällande
värderingarna  inte  överrensstämmer  med  föräldrarnas.  Jämställdhetsdelegationen  (2006)
menar  här att man  skall  vara  tydlig  i  sin  roll  som pedagog,  men  betonar även vikten av att
lyssna på föräldrarna, något som jag håller med om. Läroplanen anger  flera viktiga områden
som  jag anser  för barnens utveckling är viktigt, bland annat de mål  som läroplanen tar upp.
Dessa  anser  jag  att  man  skall  försöka  arbeta  så  aktivt  man  kan  med  för  att  främja  barnens
utveckling till det bästa. Ett annat verktyg som jämställdhetsdelegationen (2006) anger är att
man inom vissa kommuner har inrättat en så kallat genuscertifiering där man ansöker om att
bli  certifierad och  där  förskolan  och  arbetslaget  granskas  ingående  i  relation  till  genus och
jämställdhet.  Det  är  Falun  och  Karlskrona  kommuner  som  jämställdhetsdelegationen  lyfter
fram  som  framstående  kommuner  i  denna  fråga.  Jag  anser  att  jämställdhetsdelegationen
(2006) har hittat något bra här och jag skulle vilja se att detta arbetssätt skulle kunna spridas
till förskolor i hela landet.

7.7 Könsneutral förskola?
När man talar om jämställd miljö på förskolorna dyker ofta diskussionen upp om könsbundna
leksaker. Men jag håller med en av intervjupersonerna som ansåg att om man börjar ta bort en
sak får man fortsätt med nästa. Jag anser att på grund av den samhällsordning vi i dag har, och
har  haft under en  lång  tid,  har  man könsbestämt  flera  leksaker  som kanske egentligen  hade
kunnat vara könsneutrala med ett annat synsätt. Om man leker med scenariot att man skulle ta
bort alla de könsbestämda leksakerna från förskolan vad skulle vi då få kvar?
Jag anser att man kan göra miljön könsneutral även med könsbundna leksaker, det gäller bara
för  pedagogerna  att  vara  eniga  i  frågan  om  att  både  pojkar  och  flickor  kan  leka  med  alla
leksaker.  Att  man  i  arbetslaget  är  överens  tror  jag  är  viktigt  för  att  man  skall  kunna  driva
frågan framåt. Dessutom anser jag att det är viktigt att man talar om var man står och varför
man agerar på det sätt man gör. Det är viktigt att man i arbetslaget tar diskussionerna som kan
uppkomma  i  sådana  här  frågor,  detta  för  att  man  sedan  kan  visa  upp  en  enad  front  inför
barnen och  inte  för över något negativt på dem. En annan  vanlig  företeelse är diskussionen
om  barnböckerna,  där  det  ofta  är  till  exempel  prinsen  som  skall  rädda  prinsessan.
Diskussionen  har  handlat  om  att  varför  är  det  bara  pojkar  som  blir  riddare  och  skall  rädda
flickorna, varför kan de inte vara tvärtom?
Detta  behöver  inte  betyda  så  väldigt  mycket  mer  jobb  för  pedagogerna  bara  ett  mer  aktivt
synsätt och viljan att utmana barnen på det kända. Man kan ändra berättelsen på sagan, man
kan läsa sagan som den står och sedan spela upp den med motsatta roller. Man kan använda
böckerna och andra händelser för att låta barnen fundera över sensmoralen i händelsen. Som
pedagog kan man vrida och vända på det och på så sätt få barnen med sig. En god pedagog
kan då även vara lyhörd för barnen och dra paralleller till det barnen säger.
Något  som  förskolorna  i  projektet  ”Vi  är  alla  medaktörer”  (2005)  har  använt  sig  av  i  stor
utsträckning  är  uppdelandet  av  barngruppen  i  pojk  och  flickgrupper.  Jag  anser  att  det  kan
vara en bra lösning om det skulle vara så som en av intervjupersonerna sade i intervjuerna att
man inte har kunskapen att möta både pojkar och flickor på samma villkor samtidigt. Har man
inte det anser jag detta vara ett bra tillvägagångssätt men jag anser dock att det bara skall vara
temporärt. Man kan ju fråga sig vad det sänder ut för signaler till barnen om de hela tiden få
uppleva att de är uppdelade?
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Intervjufrågor vid intervjuer med pedagoger på tre förskolor som ingick i projektet ”Vi
är alla medaktörer”.

Intervjuer med pedagoger som har varit med i projektet.
1. Vad fick er att anmäla er till projektet?
2. Vad har hänt sedan projektet avslutades?
3. Vad har förändrats?
3 a. miljön.
3 b. verksamheten.
3 c. Synen på barnen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
3 d. Barnens förhållningssätt till varandra.
4. Har ni startat något projekt själva efter projektets avslutning?
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