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1. INLEDNING 
 

 
När jag började min lärarutbildning, visste jag att barn under sin uppväxt påverkas av både arv och mil-

jö. Genom mina studier har jag blivit varse att en viktig del av denna påverkan hänger samman med 

barnets kön. Debatten om jämställdhet har på senare år fått en stor genomslagskraft i samhället. Debat-

ten har handlat om allt från lika löner till genusmedvetenhet. I läroplanen Lpfö98 står det att: 

 
 ”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.”(Lpfö98, s. 4)   

 

Även riksdagen (Protokoll 2004/05:49, måndag 13 december.) 

uttalar sig som följer angående genus i förskolan: 

 
 ”I förskolan ska flickor och pojkar ges möjlighet att utvecklas till fria människor utan att begränsas av de traditio-

 nella könsroller som finns i samhället. Jämställdhet är en del av värdegrunden för förskolan.  

 

2004 publicerades SOU 2004:115 där ett antal förskolors jämställdhetsarbete hade granskats. Man kom 

då fram till följande resultat: 

 
 ”Jämställdhet mellan könen är en aspekt av värdegrunden som knappast resoneras om alls i de undersökta försko-

 lorna. Detta samtidigt som regeringen, enligt förskolepropositionen, anser att verksamheten i förskolan är av stor 

 betydelse för arbetet med att förverkliga jämställdheten [i] (sic) det svenska samhället.” (s. 22) 

 

 Nu, tre år senare, tycker jag att det vore intressant att undersöka om genusproblematiken uppmärk-

sammas bättre i förskoleverksamheten idag, 2007. Mitt underlag begränsas till en mindre undersökning 

på två förskolor. 
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2. SYFTE 
 

Att agera och tänka jämställt/ genusmedvetet var för tio år sedan inte något som prioriterades högt på 

listan över vad pedagoger bör arbeta aktivt med i förskolan. På senare år har synen på jämställd-

het/genusmedvetenhet ändrats i en positiv riktning. Forskare som exempelvis Svaleryd, (2006), Ganne-

rud, (2001), Elvin-Nowak och Thomsson (2003), med flera har influerat individer i samhället att förstå 

de positiva effekter som ett aktivt genusmedvetet tankesätt får för barn/vuxna.  I Lpfö98 betonas jäm-

ställdhet mellan könen. Personal, som verkar i förskolan, skall alltså kraftfullt motverka traditionella 

könsmönster. Läroplanen manar till ett aktivt handlande för att motverka det snedvridna könsmönstret.  

 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer och observationer på två förskolor:  
 

• ta reda på om de två undersökta förskolorna arbetar aktivt med genusmedvetenhet. 
 

• undersöka om, och i så fall vilka, hinder det finns för pedagogerna att förverkliga läroplanens inten-
tioner beträffande genusfrågor på de två undersökta förskolorna. 
 

• undersöka hur resultaten på de två undersökta förskolorna ser ut i relation till vad styrdokumenten 
kräver. 

2.1 Avgränsning 
Jämställdhetsfrågorna är i sig ett alldeles för stort område att avhandla här. Därför blir min första av-

gränsning att enbart granska genusmedvetenhet, (v.g. se ”definitioner” under avsnittet ”TEORI”). Min 

andra avgränsning blir att istället för att behandla hela skolsystemet, har jag valt att koncentrera mig på 

förhållandena i förskolan. Min tredje avgränsning blir att inom förskolan välja ut två förskolor att 

granska i mina fältstudier. Min fjärde avgränsning blir att enbart intervjua personal (s.k.”informanter”) 

och att utföra observationer på de aktuella förskolorna. 

Jag har valt att avgränsa mitt arbete med ovanstående frågor till en diskussion utifrån vald litteratur samt 

de fältstudier, bestående av observationer och djupintervjuer, som jag genomfört. Detta är således un-

derlaget för min uppsats. Mitt resonemang kring frågeställningen är inte på något vis allmängiltigt för 

hela samhället, utan min diskussion utgår endast från de intervjuer och observationer som jag har utfört 

på de två förskolorna.  
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3. TEORI 
 
 3.1 Definitioner 
3.1.1 Genus 

”Genus är ett begrepp som har likheter med begreppet könsroll i det att det också handlar om den sociala och kul-

turella dimensionen på det biologiska könet. Genus är dock tydligare i förklaringen om att könens eventuella 

skillnader också beror på alla de föreställningar, tolkningar, förväntningar och handlingar som används när vi ska 

förklara vad män och kvinnor sägs vara i kraft av sitt kön.”(SOU 2004:115, s. 34) 

 

Härnsten (2005)  har definierat genusbegreppet som följer: 
 ”genus används som en beteckning på normer och könsmönster som bestämmer vem vi ska vara, hur vi ska vara 

och vad vi kan bli som kvinnor och män, som flickor och pojkar. Dessa mönster är i hög grad beroende av hur hi-

storien ser ut, vilken kultur som gäller och vilka samhällsnormer och strukturer som finns. De förändras också 

ständigt över tid i olika sammanhang.” (Härnsten, et al 2005, s. 11) 

 

Svaleryd, K menar att arbeta med genus i en pedagogisk praktik handlar om: 
”relationer, organisationen av tid, rum, material, bedömningsgrunder och maktförhållanden. Det handlar om att på 

ett medvetet sätt iaktta och reflektera över vardagliga händelser, att se samspelet mellan individer. (Svaleryd, 

2006, s. 30-31) 

 

3.1.2 Könsrollsbegreppet 
”Könsrollsbegreppet utvecklades under 1950-talet och förklarar att flickor och pojkar socialiseras, uppfostras till 

olika rollbeteenden utifrån sina biologiska olikheter.” (SOU 2004:115, s. 34) 

 

3.1.3 Genusordningen 
”genusordningen innefattar olika nivåer eller dimensioner. På en symbolisk nivå finns föreställningar om kön som 

förmedlar en bild av hur män och kvinnor ”är” och ”bör” vara. Det som definieras som ”manligt” respektive 

”kvinnligt” beskrivs som ömsesidigt uteslutande och i kontrast till varandra. Sådana föreställningar är så djupt ro-

tade i vårt kulturarv att de oftast uppfattas som självklara och ”naturliga”. (Gannerud, 2001, s.12-13). 

Det finns även en strukturell och individuell nivå men i detta sammanhang är dessa nivåer mindre relevanta. 

       
3.2 Styrdokument 

3.2.1 Läroplanen (Lpfö 98) 

Att arbeta med att motverka traditionella könsmönster innebär, enligt läroplanen, att man som pedagog 

bör vara medveten om att det finns en genusordning i samhället, som innebär att flickor och kvinnor är 

underordnade och att pojkar och män har fördelar av denna maktordning. 

 Personal, som verkar i förskolan, skall kraftfullt motverka traditionella könsmönster. Läroplanen manar 
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till ett aktivt handlande för att motverka detta. 

3.2.2 Exempel på utdrag ur lokal utvecklingsplan för de aktuella förskolorna 

Enligt denna av fullmäktige 040330 antagna lokala utvecklingsplan skall alla barn/elever ”uppleva att 

de är delaktiga utifrån en gemensam värdegrund med pedagogik som skapar variation utifrån varje 

barns/elevs förutsättningar i en gemensam dialog mellan hem och skola”. ”Förskolan skall erbjuda 

barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”.  

 
3.3 Aktuell forskning 

3.3.1 Traditionell genusuppfattning i dagens samhälle  

Gannerud (2001) hävdar att innehållet i könsrelaterade föreställningar/normer inte är något som är givet 

en gång för alla och överallt, utan detta förändras och ser olika ut i sociala och kulturella sammanhang. 

Betydelsen av genus förändras även den genom att genus samspelar med flertalet faktorer1 hos individ, 

omgivning och samhälle. 

Hon menar även att det finns en genusordning i samhället som innebär att varje enskild individ har vissa 

uppfattningar om hur kvinnor och män bör vara. Dessa uppfattningar sitter så djupt rotade i vårt kultur-

arv att de ofta uppfattas som självklara. 

Enligt Statens offentliga utredningar SOU 2004:115 finns det kommuner som ännu inte påbörjat något 

pedagogiskt jämställdhetsarbete alls inom vare sig förskola eller skola, och det finns fortfarande peda-

goger som upplever att de behandlar alla barn lika utan att ha funderat särskilt djupt över begrepp som 

genus. Framförallt behöver pedagogerna ha en genuspedagogisk kunskap kring det arbete som pågår, 

om samhället på allvar aktivt vill motverka stereotypa könsroller. 

Det finns en utbredd övertygelse om att majoriteten av pedagoger ser barnen som individer. Detta inne-

bär inte med automatik att de också behandlar barnen rättvist och likvärdigt. Tvärtom ser man ofta att 

personalen har väldigt olika förväntningar på respektive kön. 

Grundtanken idag är att se barnet som den person hon/han är och inte som det kön hon/han represente-

rar. Risken är att man blir ”könsblind”, när man inbillar sig att man är ”könsneutral”. 

I rapporten SOU 2004:115 påpekar Rithander (1991) hur skillnaden, man som vuxen gör på könen, kan 

avslöja sig i barns kontakt med vuxenvärldens normer. Flickor utvecklas till hjälpfröknar och pojkar till 

rebeller. Rithander fortsätter med att konstatera att personalen inom förskola/skola inte förnekar att man 

i sin yrkesroll behandlar flickor och pojkar olika, men man säger även att det är få som på egen hand 

kan upptäcka och identifiera det beteendet hos sig själv. 

 
1 Med faktorer menar man alla de faktorer som spelar in i en individs liv, exempelvis: arv, miljö, genus osv. 
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3.3.2  Förutsättningar för ett aktivt genusarbete 

I Ganneruds (2001) intervjuer med ett antal pedagoger framkommer det att man anser att arbetsbördan 

och arbetsuppgifterna har ökat och därmed inneburit att det uppstått en situation med ökad stress och 

otillfredsställelse. Man anser att de nya arbetsuppgifterna har medfört att arbetet i den egna barngruppen 

har kommit i kläm. 

 
 ”Även inom arbetets ram är det viktigt att finna en balans mellan 

 motstridiga och motsägelsefulla krav och vardagens möjligheter 

 och  förutsättningar. Sådana krav vilar ibland på olika rationalite- 

 ter, å ena sidan krav på effektivitet och prestationsmål, å den andra 

 förväntningar om stöd för elevernas personliga och sociala utveck- 

 ling.” (Gannerud, s. 177). 

 

Gannerud menar att när man talar om jämställdhet i förskola/skola, är det viktigt att förstå att för att ett 

jämställdhetsarbete ska få ett lyckat resultat, krävs det att det blir en förändring i samhällsstrukturer och 

genusrelaterade föreställningar och normer.  

 

Svaleryd (2006) menar att för att kunna förändra sin syn på jämställdhet i förskola/skola är det nödvän-

digt att pedagogerna först blir medvetna om hur deras könsnormer påverkar den dagliga verksamheten. 

Som pedagog måste man börja med att ställa sina egna värderingar i fokus innan man kan börjar arbeta 

med barnens värderingar. 

Hon anser att man som pedagog måste inse att de föreställningar som vi vuxna har tillägnat oss under 

vår uppväxt inte alltid stämmer överens med de mål och riktlinjer för jämställdhet som vi finner i läro-

planen Lpfö98. 

I barnens fria lek har de möjlighet att själva välja sina lekkamrater och aktivitet. Svaleryd hävdar att 

studier visar att även när barn får den möjligheten, väljer oftast pojkarna att leka tillsammans, medan 

flickorna leker nära de vuxna. Svaleryd konstaterar att när barnen väljer efter sociala stereotyper uppstår 

det problem, eftersom det leder till begränsningar av flickors och pojkars erfarenheter och lärande. 

Svaleryd hävdar i SOU 2004:115 att självbilden hos en del pedagoger kan vara ett problem i sig:   

   

”Hon såg det som självklart att hon som pedagog inte brydde sig om könet på barnen. Hon var 

ju både utbildad och tränad i att se just individen i varje barn.” (SOU 2004:115, s. 55) 

 

Svaleryd menar i samma rapport att när man väljer att inte agera innebär det inte att ingenting händer. 

Tvärtom menar hon att om man är passiv, bevarar och förstärker man de traditionella könsrollerna. 



 
 

6 
 

 

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) hävdar att de könsstrukturer, som finns i förskolan, ofta speglar de 

mönster som finns i samhället. Vuxna kan ha svårt att upptäcka och förhålla sig kritiskt till dessa möns-

ter, eftersom man lever mitt uppe i dem. Barn protesterar sällan mot den rådande ordningen, tvärtom 

agerar de i regel utifrån de spelregler, som vuxenvärlden sätter upp, och de är också själva med och för-

stärker och skapar normer och värden för flickor och pojkar att förhålla sig till. 

 

Elvin-Nowak & Thomsson skriver även om en förskolelärare som uttalade sig som följer: 

 
 ”Vår uppgift är att se till att flickor får vara flickor och pojkar får vara pojkar. För det vet man väl hur barn är. 

 Flickorna vill vara prinssessor och pojkarna vill slåss. Så har det alltid varit och hur skulle det se ut om pojkarna 

 började gå omkring med rödmålade läppar?” (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 102)  

 

Enligt SOU 2004:115 är barn experter på att anpassa sig, och om vi i vuxenvärlden signalerar att det är 

skillnad på flickor och pojkar, och på vad vi förväntar oss av dem, börjar barn snabbt tillämpa samma 

beteende. 

Enligt samma rapport visar aktuell forskning att de vuxnas bemötande är den avgjort viktigaste aspekten 

för att påverka barns aktiva deltagande: När personalen visar att ett barn är viktigt och att det hon/han 

säger är viktigt, agerar barnen positivt och tvärtom: Om barnet inte får uppmärksamhet eller uppmunt-

ran agerar barnet negativt utifrån denna förväntan. 

I rapporten citeras också Jalmert (1980), som konstaterar att det inte är försvarbart att som vuxen tro att 

man inte överför könsroller genom sina ord och handlingar. Därför måste alla, som umgås med barn, 

vara ytterst försiktiga med vilka attityder och beteenden de förmedlar. 

 

3.3.3  Fördelar vid ett aktivt genusarbete 

Svaleryd (2006) menar att målet med jämställdhetsarbetet är att ge flickor och pojkar en ökad självinsikt 

så att de kan välja sin framtid utifrån sin egen vilja och personliga intressen. 

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) betonar att när personalen själv är uppmärksam på att det finns ett 

flertal sätt att vara flicka och pojke på, får barnen många fler och utvidgade upplevelser och uppfatt-

ningar av kvinnors och mäns faktiska möjligheter och förmågor. Då får både flickor och pojkar genom 

vuxna förebilder möjlighet att utveckla flera sätt att vara flicka/pojke på. 

I SOU 2004:115 konstateras att arbetet med genuspedagogik leder till större möjligheter för barnen, det 

begränsar inte barnen utan ger dem istället tillgång till fler uttryckssätt, vägval och intressen 
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”När kunskaperna ökar om genusordningens logik och personalen är medveten om sin egen del i reproduktionen av 

denna logik, blir det också tydligt att man förstår läroplanens intentioner om att ”motverka traditionella könsmöns-

ter”. Först när man har denna kunskap kan man hävda att man försöker behandla alla barn lika oavsett könstillhö-

righet.” (SOU 2004:115, s. 68) 

3.3.4  Hur utvecklar man som pedagog ett genusmedvetet förhållningssätt? 

Enligt SOU 2004:115 blir det viktigaste för pedagoger att finna olika vägar för hur vuxna ska kunna 

bemöta barnen utifrån de individer de håller på att formas till. Med metoder och handlingssätt som in-

nebär att den vuxne ifrågasätter sina egna eventuella föreställningar om att kön skulle vara en viktigare 

identifikationsfaktor än någon annan faktor. 

Idealvisionerna inom många pedagogiska modeller idag utgår ifrån det enskilda barnets utveckling, och 

ifrån att kön inte är en kategoriseringsfaktor. Men så länge kön verkar på ett sådant omedvetet plan, som 

det gör idag, krävs ett aktivt synliggörande av skillnader i hur vi behandlar flickor/pojkar. För att klara 

av att bemöta alla lika, krävs först aktivt synliggörande av förgivettagna, medvetna och omedvetna, fö-

reställningar, förväntningar och handlingsmönster hos pedagoger. 
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4. METOD 

4.1 Beskrivning av form för fältstudier 

Jag beslutade mig för att genomföra mina fältstudier, bestående av intervjuer och observationer, i en 

mindre kommun och på två olika förskolor. Urvalet av förskolor gjorde jag genom att välja ut två för-

skolor som hade så likartade förhållanden som möjligt beträffande personalsituation och barnantal.  

Den valda kommunen bedriver verksamhet i totalt nio förskolor. De två förskolorna, som jag valde att 

utföra mina fältstudier på, utsåg jag slumpmässigt utan att känna till om de arbetade med genusfrågor. 

Detta gjorde jag för att inte belastas med några förutfattade meningar om hur de arbetade. 

Den ena ligger i en liten ort på landet. Verksamheten bedrivs i tre olika avdelningar med totalt ca 45 

barn i åldrarna 1-6 år. Jag valde att utföra mina fältstudier på avdelningen ”Nyckelpigan” (fingerat 

namn) som består av 17 barn och 3 personal.  Den andra förskolan är mindre och verksamheten består 

här av en enda avdelning som utgörs av 18 barn och 3 personal. 

För att kunna utföra mina fältstudier behövde jag någon modell för intervjuteknik i min kontakt med 

pedagogerna och någon modell för observation av barnen i deras samspel med pedagogerna. 

Avslutningsvis tog jag kontakt med de förskolor jag ville utföra mina fältstudier på för att få deras sam-

tycke till att utföra såväl djupintervjuer som observationer (Rönnberg 1978) under perioden april – maj 

2007. Djupintervjuerna utfördes med var och en av de intervjuade under ca 30-45 minuter. Observatio-

nerna utfördes under sammanlagt två veckors tid, fördelade med ca en vecka på vardera förskolan. Var-

je observation varade mellan 1 och 10 minuter. 

I min redovisning av intervjuer och observationer särskiljer jag inte resultaten från de båda förskolorna. 

4.2 Val av intervjuteknik 

Nästa steg blev att bestämma vilken typ av intervjuer, jag skulle välja. Jag beslutade att använda mig av 

kvalitativa intervjuer (Trost, 1997) och (Kvale, 1997), eftersom jag är intresserad av att:  

 
” … försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja 

varierande handlingsmönster, så är kvalitativ studie rimlig.” (Trost 1993, s. 15-16) 

 

Jag vill, liksom Kvale (1997), genom samtal med andra människor få veta något om deras känslor, erfa-

renheter och förhoppningar om den värld de lever i. 

Detta är anledningen till att jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Det första steget innan jag 

utförde mina intervjuer var att läsa in mig på ämnet. Detta eftersom man måste fatta många beslut under 

intervjutillfället, vilket innebär att intervjuaren bör ha stor kunskap inom ämnet för intervjun. Man be-
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höver förstå vilka begreppsliga problem som är förenade med denne intervjuteknik. Man måste inse att 

det är viktigt att ställa följande frågor till sig själv innan intervjun börjar: 

• Hur börjar jag ett intervjuprojekt? 

• Hur många individer ska ingå i studien? 

• Kan intervjuerna skada dem? 

• Hur undviker man som intervjuare att styra de utfrågades svar? 

• Kan jag vara säker på att jag får sanningsenliga svar? 

• Hur analyserar jag mina svar?  

(Kvale 1997). 

Som framgår av BILAGA E skall en kvalitativ intervju, enligt Kvale, innehålla vissa grundläggande 

aspekter. Några av dem är: 

Det kvalitativa: Intervjun söker kvalitativ kunskap, har inte kvantifiering som mål. 

Det specifika: Intervjun beskriver specifika situationer, eftersträvar inte allmänna åsikter. 

När man ska bestämma hur många personer som ska intervjuas, finns det, enligt Kvale, inga bestämda 

regler. Istället bör man intervjua så många individer som behövs för att ta reda på det, man vill veta. 

Kvalitet är i detta sammanhang bättre än kvantitet. Det finns tre aspekter som man måste ha gått igenom 

innan man börjar sina intervjuer. Dessa är:  

1. Vad?  

2. Varför?  

3. Hur? 

Med ”vad” menas att man bör skaffa sig god kunskap om ämnet.   

Med ”varför” menas att man har ett uttalat syfte med intervjun  

och slutligen med ”hur” menas att man ska besluta sig för vilken intervjuteknik man vill använda. (Kva-

le 1997). 

4.3 Framtagande av intervjumall 

Nästa steg i processen blev att konstruera en intervjumall bestående av ett antal inledande frågor för att 

sedan kunna ställa följdfrågor beroende helt och fullt på tidigare svar från informanterna (Kvale 1997). 

För att undvika att pedagogerna för tydligt styrdes in på genusproblematik, lät jag avsiktligt bli att ta 

upp ämnet direkt i mitt ordval. Efter moget övervägande valde jag att inleda samtliga intervjuer med 

följande frågor: 

1. Vilka mål har ni valt att arbeta mot på er förskola? 

2. Vad är det för kriterier som bestämmer hur ni ska utforma målen i er arbetsplan? 

3. Vilka tycker du personligen är de viktigaste målen att arbeta mot? 
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4. Är ni i personalen överens om målprioriteringen? 

5. Tycker du att du själv bemöter pojkar och flickor lika? 

Under intervjutillfällena på de båda förskolorna utfördes intervjuerna i personalrummen på respektive 

förskola, där jag fick möjlighet att utföra intervjuerna utan att bli avbruten av barn eller annan personal. 

Jag använde mig av papper och penna för att skriva ner vad informanterna sa, istället för att använda 

mig av bandspelare, som ibland kan verka hämmande på svaren. Jag utgick ifrån de 5 frågor, som jag 

hade i min intervjuguide, för att om det sedan behövdes ställa relevanta följdfrågor. 

4.4 Beskrivning av observationssituationerna  

För att få en bra bild av hur pedagogernas intervjusvar stämmer överens med hur det ser ut i verksamhe-

ten har jag valt att genomföra ett antal observationer i anslutning till olika situationer där barn och per-

sonal interagerar såsom  

• Målarrum: Detta rum är möblerat med ett stort bord där åtta barn kan måla samtidigt Det  finns 

även en snickarhörna där två barn kan snickra samtidigt och ett litet kök som möjliggör för bar-

nen att själva plocka undan efter sig. 

• Kuddrum: Ett mindre rum med möjlighet för en liten grupp barn att kunna gå undan och leka 

mer stillsamma rollekar. 

• Allrum: Ett stort lekrum bestående av en dockhörna med ett litet leksakskök, en ”bilhörna” med 

leksaksfordon med tillhörande ”bilmatta”, ribbstolar med mjukmattor framför samt en stor fri 

lekutrymme i mitten av rummet. 

• Byggrum: Ett rum bestående av backar med olika sorters legoklossar, diverse puzzel och en da-

torhörna. Detta rum är avsett för att barnen ska kunna ”varva ner.”   

• Utomhuslekplats: Runt förskolorna finns en lekyta som är utrustad med klätterställningar, gung-

or, cyklar, trampbilar, skottkärror, sandlåda med grävredskap, lekbord och stolar, lekstuga och 

en liten bollplan.   

• Måltidsrum: Ett speciellt rum, avsett endast för frukost, lunch och mellanmål.   

 

När jag har observerat barnen, har matrums- och utelekssituationer endast varit passiva observationer medan 

jag i innelekssituationer har varit till viss del aktivt deltagande, detta på grund av att barnen oftast kräver mitt 

engagemang. (Løkken, G & Søbstad, F, 1995) 
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4.5 Framtagande av observationsmall 

När man ska inleda en observationsstudie är det viktigt att man förstår att man inte enbart kan förhålla 

sig objektivt. Man börjar med att observera barnens beteenden objektivt för att sedan tolka svaren sub-

jektivt. Detta måste man ha i åtanke när man konstruerar en mall för observationer. (Arvidsson 1974). 

När jag konstruerade min observationsmall, (V.g. se BILAGA F), använde jag mig av Arvidssons för-

slag på vad som ska finnas med i en mall för observation (Løkken, G & Søbstad, F, 1995,s.42)  

Jag har valt att använda mig av en kombination av observationsmodeller, nämligen tidsstudier och lö-

pande protokoll (Løkken, G & Søbstad, F, s. 50-52). I min observationsmall ingår: Dag, datum, klockslag, 

tid, plats, kön, ålder, händelseförlopp och tolkning. 

Även här valde jag att använda mig utav pappersmall och penna, mest för att barnen inte skulle ”störas” 

av närvaron av exempelvis en bandspelare. 

4.6 Val av informanter 

Eftersom jag betraktar genusproblematiken som är ett alldeles för komplext ämne för barn att samtala 

om, har jag valt att endast intervjua förskolepersonalen, totalt 6 pedagoger, 3 på varje förskola. Som 

komplement till intervjuerna har jag valt att observera personalen och barnen i den dagliga verksamhe-

ten för att se om verkligheten stämmer överens med deras beskrivning i intervjuerna.  

 Gemensamt för samtliga pedagoger (informanter) är att de är i ungefär samma ålder (45-55 år). Detta 

innebär att de har ungefär identisk referensbakgrund beträffande utbildning och yrkeserfarenhet. Man 

kan då också anta att genusproblematiken troligen inte har ingått i deras grundutbildning. Jag har jag 

valt att ställa öppna, inledande frågor för att möjliggöra relevanta, fördjupande följdfrågor. 

4.7  Etiskt förhållningssätt 

Under mars 2007 tog jag kontakt via telefon med personal på två förskolor för att fråga om jag kunde få 

komma och genomföra mitt examensarbete i deras verksamhet. Jag förklarade att mitt upplägg var att 

genomföra personalintervjuer och barnobservationer. Vi enades om att det i detta sammanhang inte be-

hövdes tillstånd från barnens föräldrar, men däremot fick personalen möjlighet att i efterhand läsa och 

kommentera det färdiga examensarbetet, men ingen framförde sådana krav.   
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5. RESULTAT 
 

5.1 Intervjuer 
  
Sammanfattning av BILAGA B 

 
 

 
5.1.1 Vilka mål arbetar Ni mot på Er förskola? 
 
Tre av pedagogerna beskriver att de arbetar med språk, matematik, natur, rytmik & bild.  Två  berättar 

att ovanstående mål är sådana som de valt att koncentrera sig på för tillfället. Samtliga pedagoger menar 

att det även finns mål i verksamheten som man arbetar kontinuerligt med, t.ex. att det skall vara roligt i 

förskolan, att barnen skall känna en grundtrygghet och att förutsättningar för ett gott kamratskap skapas. 

Man påpekar att kommunen med stöd i de nationella målen har arbetat fram en utvecklingsplan, där det 

står vad som prioriteras. Det är utifrån denna utvecklingsplan som man arbetar fram sin egen arbetsplan 

på varje enskild förskola. 

Andra pedagoger hade nyligen avslutat ett tema där man arbetat med naturen som bas. Nu på vårtermi-

nen hade man valt att arbeta med barnens motorik, kroppsuppfattning och vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande. Två pedagoger berättade att man hade språk och taluppfattning som ett 

övergripande mål. Ytterligare en pedagog menade att målet även var att ge barnen de verktyg, de behö-

ver för att klara sig vidare i livet. En av pedagogerna framhöll att det fanns mål i verksamheten som hon 

som förskollärare tog som självklara, exempelvis att ge barnen trygghet, träna dem i gott uppförande 

och lära dem att leka i grupp.  

5.1.2 Vilka kriterier bestämmer hur Ni ska utforma målen i Er arbetsplan? 
 

  
Samtliga pedagoger påpekade att det är läroplanen (Lpfö98) som bestämmer, vad de ska arbeta mot, se-

dan var det upp till dem själva i arbetslaget att komma fram till på vilket sätt målen skulle uppnås. Man 

påpekar att kommunen i sin utvecklingsplan satt upp mål, som förskolan ska arbeta mot. Man betonar 

att man inte heller har resurser till att ägna sig åt alla övergripande mål i läroplanen. 

 

En av pedagogerna berättar att när de nu har valt att arbeta med barns motorik och hälsa, har de förank-

rat det temat med ett mål i läroplanen som förutsätter att varje barn:   

 
”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 
hälsa och sitt välbefinnande.” (Lpfö98, s. 9) 
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 Man påpekar även att man inför varje ny termin tar beslut om huruvida man ska fortsätta arbeta mot 

 samma mål eller om man vill arbeta mot nya mål. 

 

5.1.3 Vilka tycker Du personligen är de viktigaste målen att arbeta mot? 
 
Här är man överens om att det viktigaste målet att arbeta mot är att skapa förutsättningar för att barnen 

ska få möjlighet att utveckla sin identitet och känna trygghet i den, själva och i samspel med de andra 

barnen. 

Andra mål som man anser vara viktiga är att man lär sig hantera konflikter samt att barnen får utveckla 

sin förmåga att uttrycka sina åsikter. En av pedagogerna tyckte att ett viktigt mål att arbeta mot var att 

hjälpa barnen att utveckla sin nyfikenhet, sin lust samt förmåga att leka och lära sig nya saker. 

 

5.1.4 Är Ni i personalen överens om målprioriteringen? 
Pedagogerna använder sig av diskussion för att komma fram till en gemensam målprioritering som alla 

vill arbeta med. En av pedagogerna anser att man måste ha kommit överens om målplaneringen, för att 

annars blir det svårt, när man ska hitta kreativiteten att från skriftliga mål bryta ner dem till barnens 

nivå. 

En annan pedagog berättade att när man skulle diskutera sig fram till en ny målplanering för vårtermi-

nen 2007, var det bara en av kollegerna som hade någon uppfattning om vilka mål de skulle kunna tän-

kas arbeta mot, så man valde att använda sig av hennes mål. En annan pedagog poängterar att hon 

egentligen inte kan hävda att man inte är intresserad av att arbeta mot ett visst mål, eftersom man har en 

laglig skyldighet att aktivt arbeta med alla mål i läroplanen. 

 
5.1.5 Tycker Du att Du bemöter pojkar och flickor lika? 

 
Samtliga pedagoger medger att de är medvetna om att de bemöter pojkar och flickor olika, men anser att 

de försöker att inte göra det. En av pedagogerna tycker att pojkar och flickor helt enkelt är olika indivi-

der som leker på olika sätt. Pojkar är mer stökiga och flickor mer lugna, vilket gör att hon tilltalar dem 

olika. En kollega berättar att hon intresserat sig för debatten kring genusfrågor i förskolan, men känner 

att tiden inte räcker till för att aktivt arbeta vidare med dessa frågor. Hon säger att det finns andra mål 

som också är viktiga att arbeta mot. En tredje pedagog menar att pojkar och flickor är olika, de leker 

med olika saker och på olika sätt och pojkar är mer högljudda och flickor lugnare, vilket gör att hon får 

agera på olika sätt mot dem. En av pedagogerna menar att kommunen i sin utvecklingsplan valt att prio-

ritera andra mål. Ytterligare en pedagog tycker att det finns viktigare mål att arbeta mot och att man 

måste lyssna till vad föräldrarna vill ha ut av verksamheten. 
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Två av pedagogerna medger att de talar till pojkar och flickor på olika sätt. En av dem har intresserat sig 

för debatten kring genusfrågor i förskolan och har försökt att ändra sitt beteende, men har insett att det 

är svårt. Pedagogen visar på en situation, där hon ändrade sitt beteende: Om barnen var ute och lekte 

och killarna sa att tjejerna inte fick vara med och spela fotboll därför att de var så dåliga, hade hon tidi-

gare sagt till tjejerna: ”Kom så gör vi något annat”. Idag hanterar hon en liknande situation annorlunda 

genom att istället hävda att tjejerna visst också kan spela fotboll. Pedagogen fortsätter med att säga att 

hon anser det vara svårt att arbeta med genus i verksamheten, eftersom de har valt att arbeta mot andra 

mål, som hon anser vara väl så viktiga. Hon poängterar att som det är idag, har man inte resurser för att 

arbeta med alla mål i läroplanen. Hon fortsätter med att konstatera att om man ska kunna ändra pedago-

gernas sätt att bemöta flickor och pojkar, krävs det att man får tid till att ändra sitt beteende genom att 

studera lämplig litteratur, lyssna på föreläsningar eller/och genomgå adekvat fortbildning, tid som idag 

inte finns att tillgå. En pedagog menar att eftersom flickor och pojkar är så olika, blir det naturligt att 

prata till pojkarna i en annan ton än till flickorna.  Samtidigt menar hon att tiden inte finns för att hon 

ska kunna fundera över sitt eget beteende. Hon förklarar att de har lika många barn idag som för tio år 

sedan, men på grund av besparingar har man färre antal personal i barngruppen. Slutligen ansåg en pe-

dagog att hon inte gör någon skillnad alls på flickor och pojkar. 

 

5.2. Observationer 
  
5.2.1 Presentation av observationsstudier 
Utomhuslek: 

Pojke, 5 år, säger när fröken frågar om två flickor får vara med och spela fotboll: 

”å måste tjejerna va’ me’, de springer så sakta” 

Pedagogen svarar: ”Tjejer, ni kan väl spela själva!” 

 

Barnen är ute och 2 pojkar, 5 och 6 år, kör runt gården med trampbilar. Pojkarna har cyklat en längre tid 

och vill inte släppa bilarna till två flickor, båda 6 år. En pedagog lägger sig i och säger: ”Nu är det fak-

tiskt flickornas tur, de har lika mycket rätt att låna bilarna som ni!” 

 

Kommentar: 

Alla förskolebarnen är ute och leker cirka 18 st. under tillsyn av 3 personal. De allra flesta leker i små-

grupper utspridda på hela gården med undantag av de minsta barnen som leker själva, personalen går 

omkring och tittar till barnen då och då, men håller sig för det mesta kring de små barnen som behöver 

extra tillsyn.  
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Här har vi två situationer med två olika pedagoger, som agerar på två olika sätt. I den första situationen 

låter pedagogen pojkarna få sin vilja igenom och erbjuder flickorna ett annat alternativ. Hon löser situa-

tionen enkelt, men kanske inte på det bästa sättet. Genom sitt agerande skulle man kunna säga att hon 

förstärker och visar för pojkarna att det de säger är helt rätt, alltså att flickorna är sämre än pojkarna på 

fotboll. Hon visar flickorna att de inte är lika bra som pojkarna på fotboll och att det därför är bättre att 

de spelar för sig själva. Hon förstärker på detta sätt de stereotypa könsrollerna som redan finns etablera-

de bland barnen. I den andra situationen har pojkarna kört runt med bilar en bra stund och flickorna har 

väntat länge på att få låna dem, men pojkarna ger inte ifrån sig dem. En pedagog ingriper och visar att 

flickorna visst får köra bilarna också. Genom sitt sätt att agera kan man tänka sig att hon utmanar poj-

karnas fördomar och det är ju om detta det handlar: Att få barnen att förstå och acceptera att alla barn, 

stora som små, flickor som pojkar kan göra samma saker lika bra och tillsammans. 

 

 

Byggrum: 

Flicka, 6 år, säger till pojke, 6 år: 

”Du kan ju inte vara prinsessa, du är ju en pojke” 

Pedagogen avbryter: ”Det kan han visst det!” 

 

Flicka, 5 år, säger i leken ”mamma- pappa- barn” till pojke, 4 år: 

”Om du ska va’ me’, så får du va pappa” 

Pedagogen säger: ” Varför skulle han inte kunna vara mamma?” 

Målarrum: 

Flicka, 4 år, sitter och färglägger en målarbild föreställandes traktorer. En flicka, 5 år, säger (på ett ret-

fullt sätt) ”Titta hon målar traktorer!” 

En pedagog hör vad flickan säger och ingriper: ”Flickor kan precis som pojkar måla traktorer. pedago-

gen pekar på en pojke och fortsätter: ”Om han vill rita prinsessor kan han göra det!” 

Kommentar: 

Här är tre situationer som har gemensamt att pedagogerna utmanar barnens sätt att tänka kring vad 

flickor och pojkar är kapabla att göra och vara utifrån sitt kön. I den första situationen har utklädnings-

kläderna åkt fram och de flesta barnen väljer kläder utifrån vad som kan anses vara könstypiska men en 

pojke bryter mönstret och vill vara prinssessa. Genast börjas det fnissas och barnen tittar och tycker att 

det ser konstigt ut, en flicka uttrycker att det inte går. Pedagogen reagerar och säger att han visst kan 

vara prinsessa. Utav alla barn är det bara ett som bryter mönstret och går emot strömmen. Vad kan det 

bero på?, en förklaring kan vara att han ser det som spännande att ta på sig kläder som det andra könet 



 
 

16 
 

vanligtvis har på sig, men det kan också vara så att han har personer runt omkring sig som har visat att 

man kan vara pojke och flicka på många olika sätt. Barnens reaktion på pedagogens svar blir att det kan 

han inte. Vilket inte är särskilt konstigt, barnen låter pojken vara klädd till prinsessa men de gör ändå 

klart att de tycker att det är konstigt. Eftersom barn ser upp till oss vuxna så kan man med stor sannolik-

het säga att om pedagogen fortsätter att visa barnen att det är okej att pojkar är prinsessor och flickor 

riddare så vågar nog inom sinom tid fler och fler barn prova nya roller. 

Även i nästa situation inbjuder pedagogen barnen till en diskussion omkring deras egna föreställningar 

kring kön. Har man som pedagog en gång börjat ifrågasätta barns sätt att se på kön, är det viktigt att 

vara konsekvent och försöka fortsätta med det i allt man gör. Detta för att barnen ska kunna känna 

trygghet i att fortsätta våga bryta de gränser som finns idag.  

Matrum: 

Flicka, 5 år, har svårt att dela sin mat, hon säger till pedagogen ” Kan du hjälpa mig? 

Pedagogen svarar: ”Är man 5 år kan man skära själv!” 

Pojke, 5 år, har svårt att dela sin mat, pedagogen tar då hans bestick utan att säga något och delar åt ho-

nom. 

 

Barnen sitter och tar vad de vill ha av maten. Flickorna skickar mellan varandra och tar, medan pojkarna 

sitter och väntar. En flicka, 5, år, ber om hjälp med att ta potatis varvid pedagogen svarar: ”Du kan ta 

potatis själv, pröva så får du se att du kan!” Pedagogen säger sedan till en pojke, 5 år: ”Nu får du ta 

mat!” Pojken svarar: ”Jag kan inte!” Pedagogen säger då till en av flickorna: ”Kan du hjälpa honom att 

lägga upp potatis?”  

Kommentar: 

 I matsituationerna äter två pedagoger med barnen. Man sitter vid varsitt bord och har då ca 8-10 barn 

vid varje bord. Man har 1 timmes lunch och sedan ska barnen vila, vilket innebär att man inte har tid att 

låta barnen sitta hur länge som helst och försöka dela sin egen mat. I båda dessa situationer agerar peda-

gogerna på olika sätt inför flickorna och pojkarna, troligtvis är inte pedagogerna medvetna om vad de 

gör. Att flickor används som hjälpfröknar är något som pedagoger har gjort i många år, det är inte för-

rend på senare år som pedagoger som Svaleryd, med flera har visat på nackdelarna med detta. Man gör 

ingen en tjänst genom att låta flickorna vara hjälpfröknar och dessa två ovanstående situationer är inget 

undantag. Pojkarna lär sig att de inte behöver lära sig att själv ta mat och flickorna lär sig att det är deras 

jobb att hjälpa pojkarna. Vid första anblick kan man fråga sig om det verkligen är något fel med detta, 

flickorna blir glada att få hjälpa till och det går fortare för pojkarna att äta. Ja, felet blir att flickorna tror 

att det är så det ska fungera, att pojkar behöver hjälpen. Pojkarna, däremot, lär sig att de inte behöver 

anstränga sig för de får hjälp ändå.  
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 Utomhuslekplats: 

Pojke, 6 år, kommer fram till en pedagog för att visa att han slagit sig. Han säger: ”Titta, jag gjorde illa 

mig å jag blev inte ens lessen”. Pedagogen svarar: ” Du vet att det är okej att bli ledsen, om man gör illa 

sig!” 

 

Pojke, 5 år, kommer fram till en annan pedagog och visar att han skrapat knäet. Pedagogen säger då: 

”Vad duktig du är som inte gråter, själv hade jag blivit jätteledsen om jag slagit mig så där”. 

Allrum: 

När en flicka, 4 år, kommer fram till samma pedagog efter att ha fallit och slagit sig, säger pedagogen: 

”Lilla gumman, kom ska du få sitta i mitt knä tills det blir bra igen”. 

Kommentar: 

I dessa situationer ser man att pedagogernas genusmedvetenhet har en påverkande roll. I den första situ-

ationen visar pedagogen för pojken att det är okej att gråta. Man förstår att pojken  inte förväntar sig det 

svaret, han tycker inte att det är så farligt och försöker att gå iväg och leka igen. Något som man ofta ser 

i dagens samhälle, killar ska vara starka, tåliga och inte visa känslor. Man kan fråga sig vad som är bra 

med att inte visa känslor. Om man frågar flertalet killar skulle man sannolikt få till svars att det inte är 

manligt att gråta.  

Den andra pedagogen agerar i  två situationer, där hon förstärker barnens syn på vad som är kvinnligt, 

respektive manligt. Det som blir fel är att hon visar flickan och pojken att det är skillnad på våra för-

väntningar på flickor och pojkar. Hon förstärker de intryck som barnen redan har om hur flickor och 

pojkar bör agera Vill vi ha barn som kan och vågar visa känslor är det att föredra att reagera som den 

förste pedagogen gör. Då kan vi få barn som vågar vara oberoende av kön, som vågar vissa oss hur de 

egentligen mår, som förstår och får en insikt om att det är lika mycket okej att vara glad som ledsen. 

 

Allrum: 

En pojke, 4 år, går omkring på förskolan och vet inte vad ha ska göra. Pedagogen ger förslag på vad han 

kan göra: ” Du kan leka med dinosaurierna, lego eller kanske med bilbanan?” 

 

Byggrum: 

Flicka, 5 år, kommer fram till pedagog och säger att hon inte har något att leka med. Pedagogen säger 

då: ”Du kan leka med Barbie, måla, pärla eller kanske puzzla?” 

Allrum: 
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Pojke, 4 år, vill inte leka mer med bilar. Pedagog föreslår då: ”Det finns massor med saker du kan leka 

med: Puzzel, rita, lego, dockorna eller du kanske vill sitta vid datorn?” 

 

Kommentar: 

 Vad de två första pedagogerna visar genom sitt sätt att svara barnen på kan tolkas som att de förstärker 

uppfattningen om att det finns ”flick-” och ”pojk-” leksaker. Den tredje pedagogen, däremot, visar och 

ger barnen möjligheten att förstå att det är okej att leka med alla leksaker. Att som den tredje pedagogen 

ge barnen olika alternativ är en bra början, men för att få till stånd en förändring och utveckla ett håll-

bart genustänkande hos pedagogerna och barnen, bör pedagogerna även visa med sitt kroppsspråk inför 

barnen hur man kan vara flicka och pojke på många fler sätt. Ett sätt att försöka sudda ut gränserna och 

föreställningarna hos barnen om vad flickor och pojkar kan leka med, kan vara att exempelvis som 

kvinnlig pedagog spela fotboll med killarna, sätta sig och leka med bilbanan eller bygga lego med tje-

jerna. Barn gör som vi gör, inte som vi säger! Om vi visar att pojkar och flickor kan leka med vad som 

helst, så kommer de troligtvis även att göra det själva. Det är ju vi vuxna som har stort inflytande över 

vad barnen får och kan leka med.  

 

  
Allrum: 

 
Två pedagoger tar fram utklädningssaker till barnen. Man ger flickorna prinsesskläder och pojkarna 

cowboy/riddarkläder. 

 

Byggrum: 

Tre flickor, 5, 5 och 6 år och 2 pojkar, 4 och 5 år, försöker komma överens om vilka roller de ska ha i 

mamma-pappa-barn. De kan inte komma överens och en pedagog ingriper: ”Ni pojkar kan vara pappa 

och morfar och ni flickor kan vara mamma och barn”. Barnen accepterar förslaget. 

 

Kommentar: 

 I den första situationen med utklädningssakerna är det så att pedagogerna bara ibland tar fram dessa.  

Barnen blir då glada och vill leka med dem, alla vill välja först. När större delen av barngruppen vill 

leka med samma saker, kan man förstå att pedagogerna behöver lägga sig i och dela ut kläder till bar-

nen. För att det inte ska bli bråk, kan det också tänkas att man ger flickorna och pojkarna vad de vill ha. 

Frågan är om flickorna väljer prinsesskläderna och pojkarna cowboykläderna för att de vill det, eller för 

att de har lärt sig av omgivningen vad en flicka respektive en pojke förväntas leka med. Det troligaste är 

att det är ett invant mönster. Det är inte helt uteslutet och kanske till och med troligt att pedagogerna vet 
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att de genom att dela ut de typiskt flickiga/pojkiga kläderna bidrar till att förstärka det rådande köns-

mönstret. Hade pedagogerna försökt agera på ett mer genusmedvetet sätt så hade de enkelt kunnat göra 

det genom att ge pojkarna prinsesskläderna och flickorna cowboykläderna, men hade man gjort det, 

hade barnen troligen protesterat och det hade uppstått en konflikt. En konflikt som pedagogerna av olika 

anledningar kanske just då inte orkade ta itu med. Ett annat och kanske enklare sätt att få barnen att inte 

välja könsstereotypiskt, kan vara att som pedagog i förväg se över vad man har i utklädningslådan och 

lägga dit kläder som inte anses vara så könsstereotypa. Kanske byxor, tröja olika djurutklädnader eller 

liknande föremål. Man tar genom detta inte bort det faktum att flickorna och pojkarna identifierar olika 

kläder med könen men man tar åtminstone ett steg i rätt riktning.  

I den andra situationen kan man se att pedagogen väljer den enklaste utvägen att lösa konflikten mellan 

barnen på. Hon löser den visserligen för stunden, men genom sitt agerande förstärker hon inför barnen 

att flickor och pojkar har olika roller i samhället. 

 

5.2.2 Sammanfattande analys av observationerna 
Under den fria leken på förskolorna leker barnen för det mesta med individer av samma kön, men det 

finns undantag då flickor och pojkar leker tillsammans. I sådana situationer handlar leken oftast om 

”mamma-pappa-barn”, där pojkarna oftast får vara ”pappa” och flickorna ”mamma” eller ”barn”. Under 

mina observationer har jag märkt att när pojkarna leker, är det nästan alltid med bilar, lego, koja, dino-

saurier eller en fotboll. Flickorna leker gärna med puzzel eller dockor, eller ägnar sig åt rollspel och lik-

nande. De bjuder endast in killarna i leken, när de behöver en kille, exempelvis när de leker ”mamma- 

pappa-barn”. När man pratar med barnen blir det tydligt att de redan har definierat skillnaden mellan 

pojkar och flickor. Vid flera tillfällen har jag observerat att om en pojke säger till en pedagog att han 

inte har något att göra, ger denne som förslag att han kan leka med bilar, lego, dinosaurier t.ex. När en 

flicka kommer med samma fråga, ger pedagogen som förslag att hon kan rita, leka med Barbie, pärla el-

ler dylikt. Det finns dock pedagoger som har en annan och mer genusorienterad metod att hantera situa-

tionerna på. Under de matsituationer som jag observerat kan man tydligt se att pedagogerna ofta ger 

olika direktiv till flickor och pojkar, flickor används som hjälpfröknar och man ställer i regel högre krav 

på vad flickor ska klara av jämfört med pojkarna. I leksituationer blir det tydligt att pojkarna tar för sig 

mer, flickorna vänder sig till pedagogerna när de vill leka med saker som pojkarna har lagt beslag på. 

Det resulterar i att flickorna är beroende av hur pedagogerna hanterar situationen. I situationer där barn 

blir ledsna ser man ofta att de pedagoger, som har ett intresse av genusmedvetenhet, agerar annorlunda 

och mer könsneutralt än de pedagoger som inte har uttalat samma intresse.  

 

 



 
 

20 
 

Gannerud (2001) hävdar att varje enskild individ bär med sig föreställningar om hur vi kvinnor och män 

bör vara, dessa sitter så djupt rotade att de uppfattas som självklara. Att pedagogerna själva inte uppfat-

tar att de handlar fel kan vara en av orsakerna till att de särskiljer pojkar och flickors sätt att vara.  

Att en del av pedagogerna inte tänker genusmedvetet behöver inte nödvändigtvis bero på att de inte för-

står att deras förhållningsätt påverkar barnen. Som pedagog har du ansvar för en stor grupp barn. Det är 

pedagogens ansvar att se till att alla barn mår bra, du ska vara snäll och få barnen att trivas, men du ska 

också vara där när konflikter utbryter. Att agera på ett genusmedvetet förhållningssätt bland barn som 

inte är vana vid det, kommer med största sannolikhet att bemötas med motstånd från barnens sida, vilket 

innebär att man som pedagog behöver mycket tålamod. Har man som pedagog då haft en dag där man 

fått agera konfliktlösare hela dagen, är de förståeligt om man i någon situation faller tillbaka till det van-

liga tänkandet och ger ex. flickorna barbiedockorna när de inte har något att göra, bara för att slippa yt-

terligare en konflikt. Men som Svaleryd (2006) poängterar så innebär det att om man är passiv, bevarar 

och förstärker man de traditionella könsrollerna. 

Konflikträdsla kan också vara anledningen till att man ibland väljer den ”enkla” utvägen istället för att 

konsekvent arbeta med genuspedagogiken som ledstjärna. 

Att som pedagog gå in och utmana barnens sätt att tänka och ifrågasätta till exempel deras lekvanor 

skapar diskussion. Att säga till en pojke att nu har vi tagit bort bilarna, så nu får ni leka med dockorna, 

accepteras troligen inte, vilket givetvis leder till konflikt och kanske till ilska och gråt hos barnen. Detta 

kräver ett tålamod hos pedagogerna som de kanske inte alltid besitter.  

 

Att få till stånd ett bra förändringsarbete kräver inte bara att få barnen att tänka på ett nytt sätt. En viktig 

förutsättning är att ha föräldrarna med sig, för om de inte anser att arbetet med genusmedvetenhet är an-

geläget, misslyckas mycket av arbetet, eftersom föräldrarnas agerande påverkar barnen minst lika 

mycket som pedagogernas.  

 

Som Elvin-Nowak & Thomsson (2003) hävdar, ger de pedagoger som aktivt försöker att agera på ett 

genuspedagogiskt korrekt sätt även barnen fler och utvidgade upplevelser och uppfattningar om kvin-

nors och mäns faktiska möjligheter och förmågor. Barnen får genom dessa vuxna förebilder möjlighet 

att utveckla flera sätt att vara flicka/pojke på. 

Att en del av pedagogerna genom mina observationer visar ett intresse för att ändra sina och barnens fö-

reställningar angående kön är självklart bra, men för att barnen ska kunna ändra sitt sätt att tänka behö-

ver samtliga pedagoger komma till insikt med hur deras beteende påverkar barnen såväl positivt som 

negativt. Barn och personal behöver en tydlig samsyn om vad som gäller. 
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6. ANALYS 
I min analys redogör jag för hur resultaten av mina fältstudier (intervjuer och observationer) ställer sig i 

förhållande till det teoretiska resonemanget på området. Jag har valt att nedan behandla de tre frågor, 

som ställs i kapitlet ”syfte” var och en för sig. 

 

6.1 Arbetar de två undersökta förskolorna aktivt med genusmedvetenhet? 
 

Intervjuerna visar tydligt att man på båda förskolorna prioriterar andra mål än genusmedvetenhet. På 

den ena förskolan har man valt att arbeta med språk, matematik, natur, rytmik & bild. På den andra har 

man valt att arbeta med barnens motorik, kroppsuppfattning och vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande. Pedagogerna på båda förskolorna visar, som Gannerud (2001) hävdar, att det inte enbart 

är de själva i arbetslagen som bestämmer, vilka mål de ska arbeta mot. Kommunen har även utifrån de 

nationella styrdokumenten arbetat fram en lokal utvecklingsplan (040330), där det står vilka mål som 

prioriteras. I denna har kommunen bestämt att man i förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.  

Mina observationer stämmer överens med vad pedagogerna har svarat, nämligen att de inte arbetar ak-

tivt med genusmedvetenhet. Konsekvenserna av detta ser man i att barnen själva, utan inblandning från 

de vuxna, har tillåtits att definiera skillnaden mellan pojkar och flickor. Gannerud (2001) visar på detta 

när hon betonar att de uppfattningar, som finns om hur kvinnor och män bör vara, sitter så djupt rotade 

inom oss att de ofta uppfattas som självklara. Dessutom har jag vid ett flertal tillfällen bevittnat att de 

vuxnas agerande gentemot barnen mycket tydligt styrs av vilket kön barnet tillhör, vilket även Svaleryd 

i SOU 2004:115 framhåller. I en av mina observationer säger en pojke till en fröken att han inte har nå-

got att göra. Då ger pedagogen som förslag att han kan leka med bilar, lego, dinosaurier eller dylikt.  

När en flicka kommer med samma fråga, så föreslår pedagogen i regel att hon kan rita, leka med Barbie, 

pärla eller något liknande. 

 
 
 
6.2 Finns det hinder för att förverkliga läroplanens intentioner beträffande genusfrågor på de två 

undersökta förskolorna? 
Genom intervjuerna visar pedagogerna att de viktigaste målen för dem är att skapa förutsättningar för 

att barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet och känna trygghet i den, själva och i samspel med 

andra barn. I och med denna alternativa prioritering anser man att det finns viktigare mål att arbeta mot 

än genusmedvetenhet. 

Ett annat hinder är att majoriteten av pedagogerna i sina intervjusvar anger att pojkar och flickor till sin 

natur är olika. Även Svaleryd (2006) menar att pedagogernas självbild kan vara ett problem, vilket på 

ett tydligt sätt förstärks genom mina observationer, där det ofta uppstår situationer där flickor och poj-
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kar behandlas olika. Liknande tankar framhåller Rithander (1991) då hon konstaterar att personal inom 

förskolan inte förnekar att man behandlar flickor och pojkar olika. (SOU 2004:115, s.54) 

 

Inom ramen för verksamheten anser en del av pedagogerna att man skulle vilja arbeta med genusmedve-

tenhet men att tiden inte finns i den dagliga verksamheten. I Ganneruds (2001) intervjuer framför inter-

vjuade pedagoger liknande argument. 

 

Två pedagoger visar på att intresset finns men anser att de behöver adekvat fortbildning för att kunna 

ändra sitt beteende, men resurserna (tid och pengar) för att kunna möjliggöra en förändring finns inte för 

närvarande. Denna typ av motsägelsefulla krav tar även Gannerud (2001) upp i sina intervjuer med ett 

antal pedagoger. 

I SOU 2004:115 konstaterar man att det fortfarande finns pedagoger som hävdar att de behandlar alla 

barn lika och som inte funderar över genusbegreppet. Bristande förkunskaper hos en del av de intervju-

ade pedagogerna visar sig vara ett avgörande hinder för insikt på detta område.  

 

En pedagog hävdar att man idag har mindre antal personal än för tio år sedan, men fortfarande har hu-

vudmännen minst samma höga krav på omfattning och innehåll i verksamheten . 

 

 Pedagogerna påpekar i sina intervjusvar att det är kommunen som har prioriterat vilka övergripande 

mål, som man ska arbeta med. Att som läroplanen föreskriver (Lpfö98, s. 4):  
 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. 
 

är inte ett mål som kommunen i sin utvecklingsplan valt att aktivt arbeta mot. 

 

6.3 Hur ser resultaten på de två undersökta förskolorna ut i förhållande till vad styrdokumenten 
kräver? 

 
Ett problem med att förverkliga läroplanens intentioner är pedagogernas oförmåga/ovilja att se genus-

medvetenhet som ett viktigt mål att arbeta mot i förskolan. Man anser att det finns andra mål i läropla-

nen som det är mer angeläget att sträva mot, såsom också påpekas av Svaleryd (2006), Elvin-Nowak & 

Thomsson (2003), Rithander (1991) och Svaleryd i (SOU 2004:115.) 

 

Ett annat problem för att man ska kunna arbeta med genus som styrdokumenten förutsätter är resurs-

brist. Det krävs pengar och tid för att kunna synliggöra för pedagogerna på de aktuella förskolorna att 

genus är viktigt i förskolan. Som Gannerud (2001)  hävdar, har nya arbetsuppgifter och brist på resurser 

medfört att arbetet i den egna barngruppen har kommit i kläm. Som en informant berättade i en intervju, 
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har man lika många barn idag som för tio år sedan, men på grund av besparingar har man färre antal 

personal i barngruppen. 

 

En försvårande omständighet är att kommunen i sin utvecklingsplan prioriterat andra mål utifrån sina 

lokala förutsättningar (lokal utvecklingsplan 040330). 
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7. DISKUSSION 
 
7.1 Arbetar de två undersökta förskolorna aktivt med genusmedvetenhet? 
 

Gemensamt för de intervjuade informanterna är att alla har varit verksamma inom sitt yrke i åtskilliga 

år. När de genomgick sin utbildning ansåg man troligen inte att ”genus” var en viktig kategoriserings-

faktor vid sidan av de traditionella faktorerna ”arv” och ”miljö”. Detta medför att informanterna genom 

sin utbildning inte fått den kunskap som behövs för att man aktivt ska kunna motverka stereotypiska 

könsroller. I rapporten (SOU 2004:115) betonar man vikten av att det är pedagogerna som behöver kun-

skap inom genusfrågor för att man ska få ett lyckat resultat.  

Under de senaste åren har det även forskats och skrivits en hel del böcker kring genus och jämställdhet, 

som till stor del har kommit fram till att det är de vuxna i samhället som måste ändra sitt medvetna och 

omedvetna beteende kring genus/jämställdhet för att våra barn ska kunna ändra sitt beteende. 

I och med detta kan jag konstatera att man genom forskning har kommit fram till själva kärnan i pro-

blemet till varför jämställdhets- och genusarbetet inte har uppnått de resultat som man förväntat. Detta 

stämmer väl överens med resultatet på de två av mig undersökta förskolorna, där man inte arbetar aktivt 

med genusmedvetenhet. 

 
7.2 Finns det hinder för att förverkliga läroplanens intentioner beträffande genusfrågor på de två 
undersökta förskolorna? 
 

Pedagogernas faktiska möjligheter att arbeta med genus blir begränsade genom att de tvingas arbeta ut-

ifrån de mål som kommunen har prioriterat i sin utvecklingsplan.  

Riksdagen (Protokoll 2004/05:49, måndag 13 december) fastslår: 

 
”Jämställdhet är en del av värdegrunden för förskolan. Det är ingen frivillig del,  

utan en del som alla förskolor ska arbeta med.” 

 

Samtidigt säger man att kommunerna utifrån sina lokala förutsättningar ska välja ut vilka mål man vill 

arbeta med. Därmed kan man tycka att riksdagen, via skolverket, sänder ut dubbla budskap: Man säger 

å ena sidan att kommunerna skall arbeta med genusmedvetenhet, men om lokala förutsättningar i kom-

munen inte medger detta, får kommunerna prioritera andra mål. Man ger då kommunerna möjligheten 

att i hög grad själva bestämma om arbetet med genusfrågor är viktigt. Detta resulterar i sin tur i att om 

kommunen inte har tillräcklig kunskap och insikt om hur ett aktivt arbete med genusproblematik påver-

kar barnen positivt redan i förskoleåldern, kan detta leda till att man ser andra mål som viktigare. 
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Ett annat hinder är pedagogernas invanda uppfattning om vad flickor och pojkar helst leker med. Som 

Gannerud (2001) påpekar, uppfattas våra föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt ofta som 

självklara. Detta kan man också se i intervjusvaren, då flera pedagoger tar det som självklart att flickor 

och pojkar är olika.  

 

Svaleryd (2006) visar på att det är svårt för den enskilde pedagogen att på egen hand identifiera könsste-

reotypa mönster hos sig själv, vilket stämmer överens med de intervjuades svar, då de konstaterar att de 

inte sitter inne med kunskapen och kompetensen för att göra det själva.  

 

I ovanstående resonemang blir det tydligt att det finns hinder för arbetet med genusfrågor. Det kommer 

att krävas resurser, i form av tid, pengar och fortbildning för att ge pedagogerna på de två undersökta 

förskolorna de verktyg de behöver för att kunna synliggöra vikten av att arbeta med genusfrågor. 

 

 

7.3 Hur ser resultaten på de två undersökta förskolorna ut i förhållande till vad styrdokumenten 
kräver? 
 
För att man ska kunna gå vidare har jag genom mina intervjuer/observationer och studier av aktuell 

forskning förstått att det som i första hand krävs är fortbildning. Inte bara för pedagogerna inom de un-

dersökta förskolorna utan sannolikt för alla vuxna som arbetar med barn.  

Idag kan man konstatera att det finns betydande skillnader mellan styrdokumentens krav och de faktiska 

möjligheterna ute i verkligheten. 

 

Att ge alla som arbetar med barn fortbildning kostar pengar, vilket kan leda till att kommuner med säm-

re ekonomi inte har möjlighet att utbilda sin personal. Det innebär att om man vill få till stånd relevant 

fortbildning på de två undersökta förskolorna för att öka genusmedvetenheten, bör kommunerna, kanske 

genom statsbidrag, anslå öronmärkta pengar för detta ändamål. Dessutom bör troligen de nationella di-

rektiven beträffande genusproblematiken skärpas och förtydligas. 

 

7.4 Metoddiskussion 

Att använda kvalitativa intervjuer visade sig vara det rätta valet. Jag upplevde att informanterna gärna 

hade fortsatt diskussionen angående deras beteende gentemot flickor och pojkar, men att jag tyvärr inte 

hade möjlighet att följa upp med ytterligare ett intervjutillfälle. 

Att använda mig av papper och penna som metod för att skriva ner informanternas svar visade sig ha 

både för- och nackdelar. I de situationer när pedagogerna svarade kortfattat gick det bra, men när de 
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hade längre utlägg blev det svårt att hinna med att skriva ner svaren. Så här i efterhand kan jag se att det 

hade funnits vissa fördelar i att använda mig av bandspelare. Då hade jag på ett bättre sätt kunnat kon-

centrera mig på själva intervjun. Å andra sidan kräver bandspelare mer tid och förberedelse. Med pap-

per och penna har jag vid, och i omedelbar anslutning till, intervjutillfället redan skrivit ner allt, och kan 

direkt gå vidare med nästa steg i processen med att sammanfatta intervjuerna. 

 

Att använda observationer för att se om det som informanterna sa under sina intervjuer, stämde överens 

med verkligheten visade sig fungera väl. Då jag endast utförde kortare observationer och redan i förväg 

visste vad jag ville observera, var metoden med tidsstudier och löpande protokoll ändamålsenligt. Att 

använda papper och penna var också ett bra val, därför att bandspelare hade tagit uppmärksamheten från 

barnen. 

 

7.5 Slutsatser 

De slutsatser man kan dra utifrån de av mig genomförda intervjuer och observationer är följande: 

 

• Om ett seriöst förändringsarbete med genusmedvetenhet ska kunna påbörjas på de två undersök-

ta förskolorna måste tydligare direktiv från statsmakterna komma till stånd. 

 

• För att man på de två undersökta förskolorna ska ha möjlighet att aktivt arbeta med genusmed-

vetenhet behövs mer resurser, vilket innebär att staten måste skjuta till ”öronmärkta” pengar till 

kommunerna. 

 

• Det är uppenbart att många av de intervjuade pedagogerna inte har tillräcklig kunskap för att 

inse hur samhällsnyttigt arbetet med genusmedvetenhet är. Det innebär att man, om man menar 

allvar, ute i kommunerna måste sträva efter att, i likhet med intentionerna i läroplanen (Lpfö98), 

ta fram en övergripande ”policy” för hur pedagogerna ska göra för att agera på ett genusmedve-

tet sätt. 

 
• Ett modernt och jämlikt samhälle förutsätter att det finns en positiv samsyn kring ett genusmed-

vetet förhållningsätt bland alla vuxna som barnet möter i sin vardag. Detta för att barnet ska få 

möjlighet med hjälp av olika uttryckssätt, vägval och intressen att på ett fritt sätt forma sin egen 

personlighet under sin uppväxt. En viktig metod för att uppnå denna samsyn är utbildning och 

information i ämnet.  
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BILAGOR 
 

BILAGA A: 

 

Mall för kvalitativa intervjuer 
 

 

1. Vilka mål har ni valt att arbeta mot på er förskola? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Vad är det för kriterier som bestämmer hur ni ska utforma målen i er arbetsplan? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Vilka tycker du personligen är de viktigaste målen att arbeta mot? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

4. Är ni i personalen överens om målprioriteringen? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

5. Tycker du att du bemöter pojkar och flickor lika? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 



 
 

 

 

BILAGA B: 
Intervjuer: 
 
1. Vilka mål har ni valt att arbeta mot på er förskola? 

2. Vad är det för kriterier som bestämmer hur ni ska utforma målen i er arbetsplan? 

3. Vilka tycker du personligen är de viktigaste målen att arbeta mot? 

4. Är ni i personalen överens om målprioriteringen? 

5. Tycker du att du bemöter pojkar och flickor lika? 

Övriga frågor som föregås av (F) är följdfrågor 

1 Vilka mål har ni valt att arbeta mot på er förskola? 

Förskola A:  

Pedagog 1: Vi vill ge barnen kunskap inom många olika områden såsom språk, natur, drama, rytmik 

och rörelse, det viktigaste för mig är att ge barnen en grundtrygghet. 

 

Pedagog 2: Detta år har vi valt att arbeta med språk, matte, natur, rytmik & bild. Sen finns det mål, som 

vi alltid jobbar med, t ex jobbar vi hela tiden med att barnen ska känna sig trygga med sig själva, att de 

ska tycka att det är roligt att komma till dagis, betydelsen av gott kamratskap m.m. 

 

Pedagog 3: Vi har vissa mål, som vi alltid arbetar mot. Vi vill skapa trygga barn, gott kamratskap, 

förutsättningar för att lära sig nya saker. Att kunna äta ordentligt är även det ett mål, som vi har. Men 

sen har vi mål i vår verksamhet som vi väljer att jobba mot under exempelvis en termin eller ett år. Just 

nu har vi valt att arbeta med matte, svenska, rytmik, natur & bild. 

(F) Vem eller vad väger tyngst när ni konstruerar en ny målplanering? 

Vi har en utvecklingsplan som kommunen har arbetat fram, utifrån de nationella styrdokumenten. Där 

står vilka mål kommunen har prioriterat. Utifrån målen i den lokala utvecklingsplanen arbetar vi sedan 

fram vår arbetsplan. 

   

Förskola B: 

Pedagog 1: I vår verksamhet har vi valt att arbeta mycket med barns språk och tal-uppfattning, matte 

och svenska har vi haft som ett övergripande mål, som vi försöker få in i vår dagliga verksamhet t.ex. 

genom att vid fruktstunder räkna frukter. I år har vi valt att arbeta mycket med barnens motorik, 

kroppsuppfattning och hälsa. Dessa mål har vi arbetat med nu under våren. Efter terminen kommer vi 

att utvärdera för att se, om vi känner att vi vill fortsätta med dessa mål eller om vi vill arbeta mot nya 

mål. Sedan har vi andra mål i vår verksamhet, som jag själv inte ser som mål utan som självklarheter, 



 
 

 

exempelvis lär man barnen trevligt uppförande, man ger dem trygghet och lär dem att leka tillsammans 

med andra barn. Sådana mål finns också, men som förskollärare tar jag dem som självklara. 

(F) Vad menar du med” övergripande mål?” 

Kommunen har i sin utvecklingsplan bestämt att vi ska arbeta med språkutveckling och mattematik. 

 

Pedagog 2: I våras bestämde vi oss för att arbeta mot nya mål. Vi hade en tid arbetat mycket med natur 

och vad den kan ge. Vi har nu valt att arbeta med barnens motorik, kroppsuppfattning och vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, men också att värna om varandra samt att lära barnen att ta 

hand om sina vänner.   

 

Pedagog 3: Målet med verksamheten är i stort att skapa trygga barn, att ge barnen de verktyg som de 

behöver för att klara sig vidare i livet. Sedan har vi mål, som vi väljer att jobba lite extra med. Vi 

försöker att få in mycket taluppfattning och svenska i vår verksamhet. Detta läsår har vi bestämt oss för 

att koncentrera oss på att utveckla barnens motorik, koordination & kroppsuppfattning samt ge barnen 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 

(F) Varför jobbar ni extra med vissa mål? 

Vi jobbar extra med vissa mål för att kommunen i sin arbetsplan har bestämt att vi ska göra det. 

 

2 Vad är det för kriterier som bestämmer hur ni ska utforma målen i er arbetsplan? 

Förskola A:  

Pedagog 1: Vi har precis som skolan en läroplan som bestämmer vilka mål, vi ska arbeta mot. I 

läroplanen står målen som vi ska sträva mot att uppfylla, men det är vi själva som bestämmer på vilket 

sätt vi ska uppfylla målen .  

(F) Varför arbetar ni inte mot alla mål i läroplanen? 

Dels har kommunen satt upp mål för sin förskoleverksamhet i en särskild utvecklingsplan, dels räcker 

inte våra resurser till för att samtidigt arbeta med alla övergripande mål. 

 

Pedagog 2: Hur vi utformar vår arbetsplan bestäms av läroplanen, men visst kan vi komma med idéer 

om vad vi skulle vilja göra, men vi måste förankra dem i läroplanen.  

 

Pedagog 3: Vi har en läroplan som bestämmer, vad vi ska arbeta mot. 

Förskola B:  



 
 

 

Pedagog 1: Vi i arbetslaget bestämmer tillsammans vilket tema vi skulle vilja arbeta med, men vi måste 

alltid förankra dem i läroplanen. Nu när vi arbetar med barns motorik, har vi förankrat detta tema med 

ett mål i läroplanen som säger att förskolan skall sträva mot att utveckla barnens motorik. 

 

Pedagog 2: Läroplanen 

(F) Hur väljer ni ut vilka mål ni ska arbeta mot? 

I början av varje termin avgör man, om man vill fortsätta mot de mål man valt eller om man vill arbeta 

mot nya mål. 

 

Pedagog 3: I läroplanen står beskrivet vad vi i förskolan skall arbeta mot sedan är det vi själva som 

bestämmer på vilket sätt, vi vill genomföra läroplanens kriterier. 

 

3 Vilka tycker du personligen är de viktigaste målen att arbeta mot? 

 

Förskola A:  

Pedagog 1: Jag tycker att viktigast är att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 

leka och lära. Även att få möjlighet att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. 

 

Pedagog 2: För mig är det viktigt att barnen får möjlighet att utvecklas till unika och trygga individer. 

 

Pedagog 3: Att barnen lär sig att i samspel med andra barn utvecklas och trivas i sin roll. 

 

Förskola B: 

Pedagog 1: Att barnen utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, att de 

utvecklar självständighet, tillit till sin egen förmåga och tränar att fungera enskilt och i grupp. Även 

viktigt att barnen lär sig att hantera konflikter och förstå sina rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar 

för gemensamma regler. 

 

Pedagog 2: Det är viktigt att barnen får möjlighet att stärka sin identitet och känna trygghet i den, får 

utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter samt att de får möjlighet att påverka sin 

situation. 

Pedagog 3: För mig är det av avgörande betydelse att barnen känner trygghet i sin identitet och att jag 

som pedagog hjälper dem att utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära sig nya 

saker. 

 



 
 

 

4 Är ni i personalen överens om målprioriteringen? 

Förskola A:  

Pedagog 1: När vi ska göra en ny arbetsplan och bestämma oss för vilka mål vi ska arbeta mot, 

diskuterar vi oss fram till vilket tema och vilka mål vi skulle vilja arbeta med. Så jag tycker nog att vi 

för det mesta är överens. 

 

Pedagog 2: jag tycker att man som arbetslag måste ha kommit överens om vilka mål man ska arbeta 

med, innan man börjar sitt tema, för när man väl börjat arbeta med ett tema, måste man känna för det. 

Om jag t.ex. måste arbeta med något jag inte är intresserad av, blir det även svårt att hitta kreativiteten 

till att från skriftliga mål i läroplanen bryta ner dem till barnens nivå. 

 

Pedagog 3: Genom diskussion har vi bestämt vilka mål vi vill arbeta mot. 

 

Förskola B:  

Pedagog 1: Ja. 

(F) Vilken metod använder ni för att bli överens? 

Arbetslaget tar gemensamt beslut om man vill fortsätta arbeta mot de mål man håller på med, eller om 

man vill börja med något nytt. 

 

Pedagog 2: När vi vid början av året skulle bestämma oss för, om vi skulle fortsätta med den 

målplanering vi hade, eller om vi skulle göra något nytt, var det bara en av oss som hade nya idéer. Vi 

tyckte hennes uppslag var bra, så vi bestämde oss helt enkelt för att spåna vidare på hennes idéer. Sen 

tycker jag att man egentligen inte kan säga att man inte är intresserad av att arbeta med ett visst mål, 

eftersom vi har en laglig skyldighet att arbeta aktivt med alla mål i läroplanen. 

 

Pedagog 3: I mitt arbetslag blev det ingen diskussion om vilka mål vi skulle arbeta mot, för det var bara 

jag som hade någon idé om vad vi skulle arbeta efter för mål. De andra gillade mitt förslag så vi enades 

om det. Självklart är det inte alltid så lätt, men de gånger, då det inte är det, får man diskutera sig fram 

till en målplanering som alla skulle kunna tänka sig att arbeta efter. 

 

 

5 Tycker du att du bemöter pojkar och flickor lika? 

Förskola A:  

Pedagog 1: Ja jag försöker behandla flickor och pojkar lika, men samtidigt är flickor och pojkar olika 

individer. Pojkar är mer stökiga och det gör att jag säger till dem. Flickorna är lugnare och gillar mer att 



 
 

 

leka med dockor, rita & måla, så man behöver inte säga till dem på samma vis. På senare tid vet jag att 

det talats mycket om att vi pedagoger ofta ger pojkar mer utrymme än flickorna, och jag försöker att 

tänka på att inte bara säga till pojkarna utan även flickorna. När vi är ute t.ex. brukar jag fråga om 

flickorna vill vara med och spela fotboll, eller om pojkarna har lust att leka mamma pappa barn, men jag 

tycker ändå att jag för det mesta behandlar dem någotsånär lika. 

(F) Varför arbetar ni inte målmedvetet med genusfrågor? 

Kommunen har i sin utvecklingsplan valt att prioritera andra mål. 

 

Pedagog 2: Det blir oftast automatiskt så att man låter pojkarna ta mer plats än flickorna. Jag vet att 

man ska försöka att inte göra det! Likadant är det när jag tänker efter ibland då kommer jag på mig själv 

med att tillåta flickorna att göra något som pojkarna aldrig skulle få. Jag skulle gärna vilja försöka jobba 

med det speciellt nu, när det har varit mycket diskussioner om genusfrågor i förskolan, men samtidigt 

känner jag att tiden inte finns, och vi har ju många andra mål att arbeta mot, som också är viktiga. 

 

Pedagog 3: Jag tycker att det är svårt att inte behandla dem olika. Flickor och pojkar är olika, de leker 

med olika saker och på olika sätt. Pojkarna är mera högljudda och leker mera våldsamt, vilket gör att 

man oftare får säga till dem på skarpen. 

(F) Vad hindrar dig från att arbeta aktivt med genusfrågor? 

Dels tycker jag att det finns andra mål som är viktigare, dels anser jag att man bör lyssna till vad 

föräldrarna vill ha ut av verksamheten. 

Förskola B:  

Pedagog 1: Jag vet att jag inte bemöter pojkar och flickor lika, men jag försöker! Jag har intresserat mig 

en hel del för debatten kring genusfrågor i förskolan. Jag har insett att jag behandlar dem olika och 

samtidigt har jag insett hur svårt det är att ändra sitt beteende men jag försöker! Förut när vi var ute och 

lekte med barnen och killarna spelade fotboll och sa att tjejerna inte fick vara med för de var så dåliga, 

hade jag sagt: ”Kom så gör vi nåt annat i stället!” Nu vet jag bättre och påpekar att tjejerna visst inte är 

sämre. Samtidigt som jag tycker det är viktigt att behandla dem lika, tycker jag att det är svårt att jobba 

med detta hos oss, eftersom vi jobbar med andra mål, som är minst lika viktiga, som t.ex. matte och 

svenska. Bara för att genusfrågor är på tapeten nu, kan man inte bara säga att man vill arbeta med dem. 

Som det är idag, har vi inte nog med resurser till att jobba med alla mål i läroplanen, så hur ska vi kunna 

hinna med ytterligare ett? 

(F) Vad menar du med ”inte nog med resurser?” 

För att vi ska kunna ändra vårt sätt att bemöta flickor och pojkar, behöver vi få tid att ändra vårt 

beteende genom lämplig litteratur, föreläsningar och adekvat fortbildning, tid som idag inte finns att 

tillgå. 



 
 

 

 

Pedagog 2: Ja, det tycker jag! Jag gör ingen skillnad på flickor och pojkar. 

 

 Pedagog 3: Ja, jag behandlar dem lika, men talar till dem olika eftersom killarna oftast är mer stökiga 

och leker mer våldsamt, blir det naturligt att jag pratar till dem i en annan ton, medan flickorna ofta 

klarar sig själva och sällan behöver sägas till, blir det att man automatiskt pratar mer mjukt till dem. 

Visst vet jag att man ska försöka att tala till dem på samma sätt, men det är inte så enkelt.  

(F) Varför är det inte så enkelt att behandla dem lika? 

Även om jag skulle vilja fundera över mitt beteende så finns inte tiden, vi har exempelvis lika många 

barn idag som för 10 år sedan, men på grund av besparingar har vi mindre personal i barngruppen. Enda 

möjligheten att få tid till att fundera över mitt beteende är om jag gör det på min fritid. 

 



 
 

 

 

BILAGA C: 

 

 

 

Måldokument förskola A  
 

  

Förskola A är en förskola beläget nära ett skogsområde i natursköna samhället A. 
Vi är integrerade med skola och fritids och har tillgång till bra lokaler. Vi består av 3 avdelningar: 
"Gullvivan", "Blåklockan" och "Draken". Vi är cirka 18 barn på varje avdelning. 

En del av vår målsättning är bl.a. att barnen genom leken ska tillägna sig kunskaper och erfarenheter inom 
olika områden såsom språk, natur, drama, rytmik och rörelse, samt bild och form. 

I mitten på september-07 var all personal på utbildning på "Sagokompaniet" på Orust, där vi fick ett härligt 
inspirerande dygn som ska locka fram fantasi, kreativitet och inspiration hos både oss vuxna och hos alla 
våra barn i verksamheten. Vi kommer att starta upp under hösten ett temainriktat arbete där sagor kommer 
att få stort utrymme. 

 



 
 

 

 

BILAGA D: 
 
 
Mål förskola B 
Hösten 2006-09-24 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

- Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 
värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 
Tema: 

- Genom företagsamt lärande skapa förutsättningar för motorisk utveckling och rörelse ute och inne. 
 
 

Förutsättningar: 
- Banangruppen: Sju barn med stor åldersspridning 1-4 år 
- Äppelgruppen: Elva barn, stabil grupp med olika schema-tider 
 

Kriterier: 
- Upptäcka och lära känna den egna kroppens möjligheter och begränsningar, våga prova, utforska och 

experimentera. 
- Stärka kroppen. 
- Ge rörelseglädje och motorisk utveckling. 
 

Metod: 
- Genom sånger och lekar benämna och använda hela kroppen. 
- Vistas mycket utomhus, i naturen och närområdet. 
- Använda oss av rörelse- och hinderbanor och skapa uterum tillsammans. 
- Stimulera till aktiviteter som leder till nya frågor och experimenterande. 
- Uppmuntra barnen att tänka nytt och fritt. 
 

Utvärdering: 
- Genom anteckningar och foton. Gemensamma och enskilda reflektioner 
- Utvärderingsdag 4 jan 2007 

 
 
    
 
      
 
 

 
 



 
 

 

 

BILAGA E: 
 
Bilaga till metodavsnittet ”Aspekter av den kvalitativa 
forskningsintervjun”: 
 
Livsvärld. Ämnet för den kvalitativa intervjun är den intervjuades livsvärld och hennes relation till den. 
 
Mening. Intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld. Intervjuaren 
registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs. 
 
Det kvalitativa. Intervjun söker kvalitativ kunskap uttryck på normal prosa, den har inte kvantifiering 
som mål. 
 
Det deskriptiva. Intervjun söker erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades 
livsvärld. 
 
Det specifika. Beskrivningar av specifika situationer och handlingar eftersträvas, inte allmänna åsikter. 
 
Förutsättningsmedvetande. Intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade fenomen istället för att 
komma med färdiga kategorier och tolkningsscheman. 
 
Fokusering. Intervjun är fokuserad på bestämda teman, den är varken strängt strukturerad med 
standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”. 
 
Mångtydighet. Den intervjuades uttalanden kan ibland vara mångtydiga och spegla motsägelserna i den 
värld hon lever i. 
 
Förändring. En intervju kan leda till nya insikter, och den intervjuade kan under intervjuns lopp 
komma att förändra sin beskrivning av eller uppfattning om ett visst tema. 
 
Känslighet. Olika intervjuare kan få den intervjuade att göra olika uttalanden om samma tema beroende 
på deras skiftande känslighet för och kunskap om ämnet för intervjun. 
 
Mellanmänsklig situation. Den kunskap som erhålls i en intervju frambringas genom det 
mellanmänskliga samspelet i situationen. 
 
Positiv upplevelse. En väl genomförd forskningsintervju kan vara en ovanlig och berikande upplevelse 
för den intervjuade, som kan vinna ny insikt om sin livssituation.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

BILAGA F 
Mall för observationer 

Dag, datum, tid, 
längd 

        dag                    /              :               min        
       
           
                  

 

Plats  
 

Kön, ålder  
 

Händelseförlopp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolkning  
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Syftet med denna uppsats är att:  

• ta reda på om de undersökta förskolorna arbetar aktivt med genusmedvetenhet 
eller inte. 

• undersöka om, och i så fall vilka, hinder det finns för att förverkliga läroplanens 
(Lpfö98) intentioner beträffande genusfrågor på de undersökta förskolorna. 

• undersöka hur resultaten på de undersökta förskolorna ser ut i relation till vad 
styrdokumenten kräver. 

 
Som metod har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer till pedagogerna och till 
barnen observationer bestående av en kombination av tidsstudier och löpande protokoll. 

De slutsatser man kan dra utifrån de av mig genomförda intervjuer och 
observationer är följande: 
 
Om ett seriöst förändringsarbete med genusmedvetenhet ska kunna påbörjas på de 
två undersökta förskolorna måste tydligare direktiv från statsmakterna komma till 
stånd, så att en positiv samsyn kring dessa frågor möjliggörs. 
 
För att man på de två undersökta förskolorna ska få tillfälle att aktivt arbeta med 
genusmedvetenhet behövs mer resurser, vilket innebär att staten måste skjuta till 
”öronmärkta” pengar till kommunerna. 
 
Det är uppenbart att många av de intervjuade pedagogerna inte har tillräcklig 
kunskap för att inse hur samhällsnyttigt arbetet med genusmedvetenhet är. Det 
innebär att man, om man menar allvar, ute i kommunerna måste sträva efter att, i 
likhet med intentionerna i läroplanen (Lpfö98), ta fram en övergripande ”policy” 
för hur pedagogerna ska kunna agera på ett genusmedvetet sätt.   
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