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ABSTRAKT 

 

Syftet med min undersökning går ut på att ta reda på hur förskollärare ser på sitt 

fostransansvar i den egna verksamheten och om man arbetar genusmedvetet. I min 

undersökning har jag intervjuat ett antal förskollärare och jag har använt mig av en 

kvalitativ undersökningsmetod. Med hjälp av intervjuerna försöker jag belysa följande 

problemställningar: Hur ser förskollärarna på sitt uppdrag att fostra flickor och pojkar? 

Hur går förskollärare tillväga i sitt dagliga arbete? Vilka svårigheter upplever 

förskollärare nr de försöker arbeta genusmedvetet? 

 

I undersökningen framkommer det att några förskollärare försöker tänka genusmedvetet 

och arbetar därefter, men att man inte lyckas hålla fokus hela tiden. Någon pedagog 

föredrar att se till individen och tror att man på det viset behandlar barnen lika oavsett 

kön. Videoobservationer ses som ett medel för att bli mer medveten om sina egna brister 

vad gäller genus och därigenom kunna bli mer medveten om sitt eget bemötande av 

barnen. Här menar pedagogen även att man nog gärna tror sig vara bättre än vad man är. 

En förskollärare lyfter fram vikten av att inte lägga några värderingar i det som barnen 

gör. Det framkommer dessutom att det finns många äldre förskollärare med ett äldre 

synsätt som gör förändringsprocessen tungrodd och att det bland annat därför handlar 

om att ta myrsteg. Som pedagog och vuxen påverkar man barnen genom sina egna 

intressen, värderingar och normer som man har med sig från barnsben. I övrigt så arbetar 

pedagogerna tematiskt i förskolan och i temat ska innehållet från styrdokumenten in på 

ett eller annat sätt. Man prioriterar inga specifika mål utan försöker få med allt i 

temaarbetet som dessutom ska utgå ifrån barnens egna tankar och intressen. 
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1 INLEDNING 

 

Under mina VFU-perioder har jag sett att flickor ofta hamnar som stötdämpare 

mellan bråkiga och stökiga pojkar. Jag har själv uppmärksammat att vuxna ofta säger 

till flickorna att de har fina kläder medan pojkarna får höra att deras är tuffa. Säkert 

har jag även själv hamnat i den fällan. Jag frågade en gång en 6-årig pojke om vad 

han tyckte om färgen rosa och fick omedelbart svaret att det var en tjejfärg. Det här 

är något som har väckt en del tankar kring hur vi är som vuxna mot våra barn. Enligt 

styrdokumenten i förskolan så ska pedagogerna motverka de traditionella 

könsmönstren. Jag ställer mig frågan om pedagoger arbetar aktivt för att få till större 

jämställdhet mellan pojkar och flickor och i så fall hur. Hur ser pedagogerna 

egentligen på sitt fostransansvar?  
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2 BAKGRUND 

 

Här presenterar jag allt bakgrundsmaterial som är relevant för min undersökning. 

 

 

2.1 Begreppsförklaring 

 

För att underlätta förståelsen av undersökningen har jag under ovanstående rubrik 

tagit fram förklaringar över viktiga begrepp som återfinns i uppsatsen. 

 

 

2.1.1 Genus  

 

Genus är det latinska ordet för bland annat kön och beskriver skillnader mellan vad 

som är manligt och kvinnligt (Nationalencyklopedin 7, 1992). Ordet genus kom till 

som begrepp för att kunna visa att det inte är det biologiska könet man syftar på. 

Istället handlar det om uppfattningen om vad som är manligt eller kvinnligt. Dessa 

föreställningar är alltså obeständiga och kan variera i både tid och på var du befinner 

dig i världen (Hedlin, 2006). Vad är manliga och kvinnliga beteenden och sysslor? 

Hur ser relationen mellan dessa ut? (Svaleryd, 2003). 

 

Genus och könsroll är två likartade begrepp men där genus ger en tydligare 

förklaring beträffande skillnaderna mellan könen (SOU, 2004:115). 

 

 

2.1.2 Könsroll 

 

Enligt SOU (2004:115) är könsroll ett begrepp som används för att förklara upplevda 

skillnader mellan de biologiska könen. Själva begreppet könsroll kom till under 

1950-talet för att kunna förklara hur flickor och pojkar uppfostras till typiska 

kvinnliga eller manliga roller vad gäller beteendet. 

 

Sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan 

könen vad avser beteende, värderingar, normer, förställningar, resurser, makt och 

prestige. Könsrollen är också förknippad med ideologiska förställningar om hur 

förhållandena mellan könen bör vara (Nationalencyklopedin 12, sid 35). 

 

 



5 

 

 

2.1.3 Jämställdhet 

 

Jämställdhet handlar om förhållanden mellan kvinnor och män (Hedlin, 2006, sid 

11). 

 

Begreppet jämtställdhet har två dimensioner. Den första dimensionen är av ett 

kvantitativt perspektiv och strävar efter en könsfördelning som är ganska jämn. Den 

andra aspekten är av kvalitativ dimension och handlar om lika villkor mellan kvinnor 

och män. Att både kvinnor och män får samma möjligheter vad gäller arbetsliv, 

ekonomi, hem, familj, fritid och politik, men även samma skyldigheter och 

rättigheter (Hedlin, 2006).  

 

Rättvisa mellan könen (Olofsson, 2007, sid 119). 

 

 

2.1.4 Jämlikhet 

 

Med jämlikhet menas att alla människor är lika värda (Nationalencyklopedin 10, 

1992). ”Rättvisa mellan människor oavsett kön” (Olofsson, 2007, sid 118).  

 

Om man avser förhållandet mellan generationer, sociala klasser, människor med 

olika etniskt ursprung eller liknande så är det bredare begreppet jämlikhet 

korrekt. Att även funktionshindrade elever ska få en god utbildning är en 

jämlikhetsfråga (Hedlin, 2006, sid 12). 

 

 

2.2 Styrdokumenten i förskolan 

 

Vuxna förväntningar och krav i sitt bemötande bidrar enligt Skolverket (2010) till att 

upprätthålla både könsroller och könsmönster. Personal i förskolan ska därför verka 

emot stereotypa könsroller och alla barn ska ha samma möjligheter att prova på saker 

utifrån sina intressen och förmågor oavsett kön (a.a.).  

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

denna läroplan och klart ta avstånd från 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 ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller (Skolverket, 2010, sid 5). 
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Som vuxna i förskolan har vi ett ansvar som barnens förebilder. Vårt förhållningssätt 

påverkar barnen när det gäller både rättigheter och skyldigheter. Verksamheten ska 

förankra värden som exempelvis jämställdhet mellan könen. Arbetslaget ska arbeta 

för att alla barn oavsett kön får samma möjligheter till inflytande och utrymme i 

förskolan (Skolverket, 2010). 

 

 

2.3 Tidigare forskning 

 

Här har jag samlat material från tidigare forskning under rubriker härledande till 

syfte och dess problemformuleringar. 

 

 

2.3.1 Identiteter formas 

 

I Piagets utvecklingsteori är det individen som försöker anpassa sig till omvärlden. 

Han menar att det är en dynamisk förändringsprocess i samspel med omgivningen. 

Människan är medfött nyfiken och för att kunna samexistera med andra försöker 

denne imitera. Det sociala samspelet och utvecklingen hänger ihop då samspelet är 

en förutsättning för att få erfarenhet. Leken har betydelse för barnet och dess sociala 

utveckling. Imitation av personer som intresserar barnen glider så småningom över 

till att bli ett led i den egna identifikationsprocessen. Det är genom imitation som 

barnet lär sig normer (Jerlang, 2006). I Vygotskys utvecklingsteori menar man att 

beroende på var man föds in i för miljö och kultur så är det härigenom utvecklingens 

begränsningar eller möjligheter bestäms. Vygotsky menar att barnet går från det 

sociala till det individuella i utvecklingen där individualiseringen sker successivt, 

dvs. jaget utvecklas stegvis. Ansvaret för småbarnets utveckling ligger hos de vuxna 

och Vygotsky anser att det är socialt betonat (Jerlang & Ringsted, 2006). 

 

Jonassen och Ringsted (2006) beskriver barnets utveckling i tre faser enligt Freuds 

utvecklingsteori. Någonstans mellan 3 och 5 år befinner sig barnet i en fas som Freud 

kallar den falliska fasen. Det är här som könsidentiteten utvecklas och man talar om 

oidipuskomplexet. Det handlar om pojkar och flickors identifikation med den av 

föräldrarna som är av samma kön, vilket utvecklingsmässigt är ett viktigt steg på 

vägen. När det gäller pojkar så är dess första kärlek modern som är först med att 

tillfredsställa barnets behov. Han vill ha henne för sig själv och har begynnande 

erotiska känslor för henne. Fadern blir i och med detta en konkurrent som inte är 

önskvärd vilket i sin tur leder till ångest eftersom han även älskar honom. Här 

inträffar den så kallade kastratångesten då pojken är rädd för att bli av med sin penis 

som straff för de negativa tankarna om fadern. Denna ångest har att göra med att 

pojken upptäckt att det finns barn utan penis, dvs. flickor, som han tror blivit av med 

sin. Ångesten får pojkar att istället vilja efterlikna fadern. Han tar nu till sig faderns 
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värderingar och normer och gör dem till sina egna. Freud kallar detta för en 

identifikation för att kunna bilda ett överjag. Även flickors första kärlek är modern. 

Hon upptäcker emellertid att hon saknar penis vilket får henne att känna sig kastrerad 

och att hon är mindre värd. Freud har två namn för detta. Det ena är penisavund och 

det andra kastrationskomplex. Flickan skyller avsaknaden av penis på modern 

eftersom denne inte heller har någon. Besvikelsen på modern får henne att vända sig 

till fadern i hopp om att han ska kunna ge henne vad hon saknar, en penis. Nya 

drifter börjar spira hos flickan och snart vill hon istället få barn tillsammans med 

fadern samtidigt som hon börjar mer och mer identifiera sig med modern. Men här 

handlar det om att hon vill bli som modern eftersom fadern finner denne åtråvärd 

(a.a.). 

 

Hundeide (2006) säger i sin bok att barn föds in i en social värld. Denna värld har 

fått sin utformning i olika förlopp både historiskt och kulturellt. Hon säger vidare att 

vi vuxna som ska fostra barnen och vägleda dem och förmedla våra egna 

uppfattningar och värderingar till barnet. Emellertid sker det här utan att vi 

reflekterar närmare över det. 

 

Vi läser in våra normativa förväntningar i barnets handlingar och reagerar 

därefter. På det sättet blir barnet, via våra normativa reaktioner på våra 

tolkningar av dess handlingar, lett på ett omedvetet sätt (Hundeide, 2006, sid 34). 

 

Hundeide (2006) menar emellertid, med hänvisning till ovanstående citat, att det är 

en process som sker ömsesidigt mellan barn och omsorgsperson. Både barn och 

vuxen bidrar och man kan likna det vid en förhandling. Hundeide lyfter upp något 

som hon kallar den dolda barnuppfostran. Härigenom regleras samspelet och 

uppfostran av barnet så att det överensstämmer med de redan färdiga 

kontraktsutkasten som finns enligt vår bild av barnet i fråga. 

 

 

2.3.2 Uppdraget att fostra flickor och pojkar 

 

Både pojkar och flickor är mycket påverkbara för både uttalad och outtalad yttre 

påverkan. De har en mycket tidig uppfattning vad som är specifikt för det egna könet 

(Öhman, 1999). 

 

Den första frågan som ställs till nyblivna föräldrar är: Blev det en pojke eller 

flicka? Att frågan ställs är ingen slump, eftersom svaret är avgörande för hur den 

nya människan kommer att behandlas (Svaleryd, 2003, sid 23). 

 

Enligt Wahlström (2003) så kan man redan på BB se skillnaderna i hur vi behandlar 

pojkar respektive flickor. Pojkar betraktas redan från början som mer robusta medan 

flickor anses vara mer ömtåliga. Det råder ett mer tillåtande klimat när det gäller 
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pojkar och de får möjligheten att bli mer självständiga och får lov att ta mer risker 

redan som små. Olofsson (2007) menar dock att man inte kan dra alla över en kam. 

Även pojkar kan vara blyga och tillbakadragna och när så är fallet så behöver dem 

precis som flickor både stärkas och bekräftas . Olofsson tar även upp att man ofta 

lämnar pojkarna att klara sig själva. Negativa hierarkier kan uppstå och inte alla 

pojkar har förmågan att hävda sig här. När det gäller flickor så är det just 

självständighet vi behöver tillföra. Flickorna behöver få en tuffare och modigare 

attityd för att våga ta mer plats (a.a.). Emellertid ser man i en studie av Månsson 

(2000) att det ofta är någon enstaka eller några pojkar som tar mer plats och då 

många gånger bland de äldre av pojkarna. Här visar det sig även att övriga pojkar tar 

mindre plats än vad vissa av flickorna gör. Det är alltså en eller ett fåtal pojkar som 

representerar alla pojkarna. 

 

Genom att tillmötesgå och omedelbart behovstillfredsställa pojkar, signalerar de 

vuxna till pojkarna att de har makt. Till flickor signaleras att de kommer i andra 

hand och att de inte är lika viktiga. Därmed vidmakthålls genuskontraktet, som 

innebär att män och pojkar har och ges mer makt än kvinnor och flickor. 

(Svaleryd, 2003, sid 18-19).  

 

På flera olika förskolor i Gävleborgs kommun har pedagogerna sedan 1996 och ett 

antal år framåt arbetat aktivt och målmedvetet med jämställdhet i ett projekt vid 

Tittmyrans och Björntomtens förskola. Bland annat uppmärksammades att vid 

måltiderna agerade flickorna som hjälpfröknar åt pojkarna då barnen satt tillsammans 

både pojkar och flickor. Dessutom blev pojkarna mest uppmärksammade av 

pedagogerna (SOU, 2006:75). Tendensen att flickor agerar hjälpfröknar åt pojkarna 

tar även Olofsson (2007) tar upp i sin bok. Det är något som de ofta själva tar 

initiativ till men det händer även att de får den rollen tilldelad (a.a.). För att bryta 

mönstret uppmanades flickorna att ta mer plats men detta slog fel. Istället blev 

flickorna tystare medan pojkarna krävde ännu mer uppmärksamhet eftersom de 

svarade på uppmaningen från pedagogerna. Då provade pedagogerna att låta barnen 

sitta vid pojk- och flickbord istället. Nu kunde pedagogerna se att flickorna började 

utveckla den egna jag-känslan och att de tog för sig mer, men även pojkarna fick nya 

möjligheter och hjälpte varandra på ett mer uttalat sätt än tidigare (SOU, 2006:75).  

 

Förskolorna i undersökningen provade även att ta bort de traditionella leksakerna. 

Bland personalen hade det nämligen uppmärksammats att just de traditionella 

leksakerna skilde på pojkar och flickor samt att de stärkte tidigare könsrelaterade 

kunskaper. Avsaknaden av de mer traditionella leksakerna ledde till att alla barn 

oavsett kön lekte mer tillsammans. (SOU, 2006:75). I enlighet med Hedlin (2006) är 

det en fråga om att bredda möjligheterna för både pojkar och flickor och skapa en 

bättre valfrihet som inte styrs av normer och värderingar, samt att inte valen som 

görs ska styras av vad som är kvinnligt eller manligt (a.a.). De förväntningar vi har 

på flickor respektive pojkar skapar skillnaderna i deras beteende enligt Olofsson, 

(2007) vilket även är själva grundtanken som diskuteras i hennes bok. 

 

När barnen som ingick i projektet skulle börja skolan märktes en tydlig skillnad 

mellan barnen som varit med i projektet och andra barn på samma skola. Lärarna 
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märkte att det var något som var annorlunda. Man kunder märka en ny självsäkerhet 

bland båda könen. Flickorna tog både mer tid och plats än tidigare och verkade nu 

mer frimodiga. Hos pojkarna hade klimatet blivit mer tillåtande och här fanns en ny 

ödmjukhet. Pojkarna hade även blivit mer verbala i sin framtoning och man kunde 

även se en viss ödmjukhet jämfört med andra pojkar på skolan (SOU, 2006:75). 

Davies (2003) framhåller att barn behöver få möjligheten att bli befriade från att 

hamna i en förutbestämd verklighet där könsorganet bestämmer deras sociala 

praktik.  

 

Även i sagans värld träffar man på förväntningar på hur pojkar och flickor ska bete 

sig. Pojkarna beskrivs som starka och flickorna som svaga och i behov av hjälp. Ofta 

är det pojkarna som har huvudrollen medan flickorna har en biroll. Båda rollerna har 

både positiva och negativa egenskaper och därför kan det vara viktigt att barnen, vare 

sig det handlar om pojkar eller flickor, får möjligheten att identifiera sig med båda. 

Emellertid verkar det som om flickor kan identifiera sig med pojkar som har en 

huvudroll i sagans värld men det förefaller ytterst sällan vara tvärtom (Wahlström, 

2003). Vid en undersökning vid olika förskolor framkom det att i barnlitteraturen 

fanns det endast 30 procent kvinnliga huvudroller, resten var manliga. Undantaget 

var sådana förskolor som helhjärtat gick in för genuspedagogik, eftersom det även 

påverkade hur man valde ut litteraturen (SOU 2004:115). 

 

Månsson (2010) konstaterar i sin undersökning med observationer att pojkar får mer 

respons och utrymme. Enligt en studie av Hellman (2010) så strukturerar man ofta 

barngrupperna efter bästa sätt att lugna ner pojkarna. Man väljer bort aktiviteter som 

påverkar negativt. Vid temaarbete väljs en stark och modig person som frontfigur, 

och i den här barngruppen i studien är det Pippi Långstrump. När pedagogerna i 

studien talar om behoven i barngruppen så är de här behoven relaterade till pojkarna i 

första hand. Arvidsson och Öhman (1999) menar att det råder en enighet om att det 

är pedagogens egna intressen som påverkar valet av aktiviteter i förskolans 

verksamhet. Enligt Wahlström (2003) får pojkar alldeles för ofta bryta regler utan att 

någon vuxen säger någonting om det, men så fort flickor försöker tänja på reglerna 

eller bryta dem så får de tillsägelser och förmaningar. Av någon anledning så har 

pojkar större möjligheter att göra vad de vill bara för att de är just pojkar, men 

Wahlström framhåller att istället borde villkoren vara lika mellan könen. Ett bredare 

spektrum där valmöjligheter finns vore önskvärt för att vidga ramarna och rollerna 

för både flickor och pojkar. Olofsson (2007) tar emellertid upp att pojkar som är 

feminina i sina drag löper en stor risk att bli mobbad. Pojkflickor är däremot mer 

legitima. Det ligger mer status i att anta ett maskulint beteende än ett feminint. 

 

I en annan studie så syns det i resultatet att genus är något som både barn och lärare 

är med och konstruerar. Lärarna är dock mer könsstereotypa i sitt beteende medan 

barnen står för nyskapandet och går emot de utbredda könsmönstren. Resultatet av 

den här studien påvisar att det är barnen själva som på olika sätt utvidgar sina 

möjligheter över gränserna. Däremot syns det ingenstans i resultatet någon lärare 

som medvetet försöker få till ett gränsöverskridande hos barnen (Pramling 

Samuelsson & Ärlemalm-Hagsér, 2009). Edström (2010) undrar i sin avhandling hur 

lika det egentligen ska bli mellan könen. Ska pedagogen behandla könen exakt 
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samma för att det ska vara jämställt, eller ganska lika? Skulle jämställdhet kunna 

handla om unika individer? I undersökningen av tre förskolor har det visat sig att 

flickorna är i fokus och att det är de som ska jämställas pojkarna. Vad som gäller här 

verkar vara att flickorna inte ska vara för mycket flickiga i sitt beteende. 

 

 

2.3.3 Det dagliga arbetet med genusmedveten pedagogik i förskolan 

 

Jämställdhetspedagogik innebär att båda könen har rätt till att få ta del av vad bara 

det ena könet tidigare haft tillgång till. Båda könen måste alltså få tillgång till ett 

brett utbud av både roller och färdigheter, vilket innebär att för att lyckas så behöver 

pedagogerna hitta en metodik som passar flickor och en som passar pojkar 

(Wahlström, 2003). Det finns två olika grundsyner beträffande genus. Den ena är den 

essentialistiska grundsynen där det anses att de sociala mönstren är medfödda. Den 

andra kallas konstruktivistisk grundsyn och med det menas att vi föds mycket lika 

men sedan utvecklar våra specifika identiteter med allt vad det innebär att vara man 

eller kvinna. När vi tittat på jämställdhet och genus ur en pedagogisk fråga så är det 

de grundläggande värderingar hos de vuxna i förskolan som är det väsentliga. 

Oavsett om pedagogen delar denna värdegrund eller ej så ska läroplanen följas 

(SOU, 2006:115). Enligt Olofsson (2007) så är våra förväntningar på pojkar 

respektive flickor orsak till skillnaderna i deras respektive beteenden. Att vidga 

ramarna för båda könen kan ge ett mer berikande liv och det är fördelaktigt att börja 

med förändringsarbetet så tidigt i åldrarna som möjligt, till exempel redan i 

förskolan. 

 

SOU (2006:75) visar att jämställdhetsarbete är något som kan väcka motstånd, men 

finner förvånansvärt lite motstånd bland personalen i förskolan. Många förskolor är 

både intresserade och har viljan men det är istället dåligt med kunskap när det gäller 

just jämställdhet. Därför är det svårt att omsätta det i pedagogiken (a.a.). För att lyfta 

fram hur förskollärare arbetar med pojkar respektive flickor kan videoinspelningar 

vara ett alternativ för att få syn på olika beteenden. Ett annat sätt är att som kollegor 

hjälpa varandra genom att göra observationer. Som ett led i detta bör man följa upp 

med diskussioner (Månsson, 2010). Kamera och videoinspelningar är något som 

enligt SOU (2004:115) använts vid olika projektarbeten som ett led till den 

pedagogiska dokumentationen. Genom att spela in pedagogerna i olika situationer 

blir pedagogens bemötande av barnen synligt och pedagogen kan få syn på vilka 

könsmönster som råder. Här kan man se hur pedagogen integrerar med både 

pojkarna och flickorna och om det finns några skillnader. Viktigt är att sedan 

reflekterar över det som blir synligt och ställa sig själv och varandra frågor om vad 

som synliggjorts och hur vi som pedagoger kan lära oss av det. Pramling Samuelsson 

och Ärlemalm-Hagsér (2009) belyser i sin artikel hur flickor osynliggörs både 

språkligt och fysiskt. När man tittar på filmer man tagit i olika situationer så visar 

dessa att flickor inte får direkt respons när de frågar pedagogerna om något. Inte 

heller blir de sedda eller uppmuntrade. Vad gäller pojkarna så är det deras lek och 

lärande som oftast hamnar i fokus hos pedagogerna. Detta fenomen syns även när 

både pojkar och flickor deltar i samma filmsekvens. Månsson (2010) framhåller 
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också att det bör uppmärksammas att pedagoger reagerar olika på olika barn vilket är 

en del i genuskonstruktionen. Hur pedagogen reagerar på olika barn beror på hur 

pedagogen själv är som person och på vem barnet är.  

 

Kön skapas genom förhandlingar samtidigt som det existerar föreställningar om 

naturlig könstillhörighet och handlingar som anses ”typiska” för flickor 

respektive pojkar (Hellman 2010, sid 216). 

 

Hellman (2010) lyfter fram att det inte finns några tvingande lagar som säger att det 

är bättre att vara pojkig än flickig. Istället så ställer sig barn frågande vad gäller 

könsnormerna. När barn förhandlar genus så finns det alltså en möjlighet till 

förändring vilket är viktigt att uppmärksamma. Här finns möjligheten att 

uppmärksamma barnen på att det kan finnas olika sätt man kan pröva för att vara 

flicka eller pojke på. 

 

Vi ska tillföra och inte ta ifrån. Det bör vara utgångspunkten när vi utformar vårt 

arbetssätt inom den genusmedvetna pedagogiken (Olofsson, 2007, sid 59). 

 

 

2.3.4 Svårigheter med ett genusmedvetet förhållningssätt 

 

I formandet av kön, både av oss själva och av varandra, är vi beroende av våra 

föreställningar om kön. Vad vi uppfattar som kvinnligt? Som manligt? Som 

tjejbeteende? Som lämpligt för killar? (Tallberg Broman, 2002, sid 31). 

 

Många har inställningen att flickor och pojkar föds till sina respektive 

intresseområden. Att pojkar till exempel redan från början har ett intresse för bilar 

och motorer medan flickor mer är intresserade av sådant som har med hem och 

hushåll att göra. Detta är emellertid något som ifrågasätts av genusvetenskapen. 

Numera är åsikten att det handlar om förväntningar och föreställningar om hur pojkar 

respektive flickor förväntas bete sig ur omgivningens synvinkel (Svaleryd, 2007). 

Emellertid visar undersökningar att pedagoger ofta tror att de inte gör någon skillnad 

mellan könen och att det är individen som räknas medan verkligheten är en helt 

annan enligt forskningsobservationer. Det är våra egna föreställningar som styr vårt 

sätt att vara gentemot flickor respektive pojkar. Det är pedagogernas egna 

föreställningar som ligger till grund och sätter gränserna för hur barnen i förskolan 

formas till individer (Tallberg Broman, 2002). 

 

De vuxnas sätt att bemöta pojkar i högre grad än flickor medverkar till att skapa 

ett större utrymme för pojkar att använda språkhandlingar. Genom att bemöta 

flickor och pojkar på dessa skilda sätt förstärker både män och kvinnor 

traditionella könsroller hos barnen (Odelfors, 1999, sid 161). 
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Melin (1999) tar upp att flickor och pojkars beteende ligger till grund för att vi ser 

dem som olika. Pojkar är mer högljudda och springer omkring medan flickor har ett 

lugnare sätt och gärna sitter och pysslar. Det är det här beteendet som har blivit en 

norm för respektive pojke eller flickas naturliga beteende, vilket i sin tur ger en 

förväntan på hur de borde bete sig. Om de inte beter sig efter gängse förväntningar 

lyfts de in i fållan igen av pedagoger och andra vuxna som ofta är omedvetna om sin 

egen strategi. Idealet vore istället att ge pojkar och flickor en gemensam bas genom 

att pedagoger och vuxna bemöter respektive kön lika (a.a.). Femåringar är medvetna 

om rådande genusordning, men redan som tvååring finns en viss medvetenhet om 

kön som grupp. Pojk- och flickkulturer utvecklas och i förskolan förankras de skilda 

förväntningarna och normerna för flickor respektive pojkar. Både pojkar och flickor 

anser att det ligger status i att vara pojke samt att det är roligare. Genuskontraktet 

börjar gälla redan i förskolan där pojkar både har och får mer makt än flickor 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005). 

 

Det behövs fakta om hur män och kvinnor har det i Sverige i dag, och sist men 

inte minst kunskap om hur ens eget förhållningssätt påverkar andra människors 

självuppfattning (Svaleryd, 2003, sid 40) 

 

Svaleryd (2003) framhåller även att det finns en utbredd rädsla bland männen att de 

ska bli stämplade som toffel medan kvinnorna istället är rädda för att ses som 

manshatare. Den här rädslan kan bli ett hinder ute på förskolorna när det gäller att ta 

tag i genusfrågan. Många pedagoger tycker inte heller att vi behöver jämställdhet. 

Istället anser de att det räcker med att se varje barn som unik och att genus inte spelar 

någon roll (a.a.). Det krävs kunskap från personalens sida för att lyckas med att 

behandla barn lika oavsett kön. Pedagogerna behöver bli medvetna om sin egen del i 

processen för att likabehandling oavsett könstillhörighet ska kunna komma till stånd 

(SOU 2004:115). Vad kan vi göra eller pröva för att skapa förutsättningar till en 

förändring är den fråga som Svaleryd (2003) anser att vi bör ställa oss istället för att 

undra över varför vi är olika. 

 

Enligt SOU (2004:115) så föreligger det en risk i att som pedagog ha uppfattningen 

att man är könsneutral. Risken här ligger i att bli könsblind om pedagogen har det här 

sättet att tänka, vilket baseras på pedagogiska modeller som uppmanar till att se varje 

barn som en individ istället för pojke och flicka. Perspektivet att se individen är ett 

vanligt synsätt i förskolan och pedagogerna har här en tendens att tro att de därmed 

blir både rättvisa och likvärdiga i sitt sätt att bemöta och behandla barnen. Det här 

stämmer tyvärr inte då det som gör att pojkar och flickor särskiljs i förskolan är 

personalens egna föreställningar och förväntningar. Pojkar förväntas vara bråkiga, 

högljudda och otåliga medan flickor förväntas vara tysta, lugna, följa regler samt 

vara hjälpande och ansvarstagande (a.a.). När pojkar agerar hjälpfröknar för att få 

uppmärksamhet så anses pojken ha intagit en roll som har ett lägre värde och de 

riskerar att bli kallade flickiga. Man förväntar sig inte heller att en pojke ska agera 

hjälpfröken (Hellman, 2010). Det har emellertid visat sig i en studie av Odenbring 

(2010) att även pojkar självmant har börjat ta på sig rollen som hjälpfröken, men 

även att pedagoger börjat tilldela pojkar rollen i motsats till tidigare studiers resultat. 

Även kroppskontakt i form av bland annat kramar har ökat bland pojkarna och det 
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har även blivit vanligare att de pratar om kärlek vilket studier inte heller har påvisat 

tidigare. Negativt är dock hur pedagogerna placerar barnen i olika situationer, som 

till exempel vid mat och samlingar, då detta föranleder könsgränsernas 

upprätthållande. Fortfarande är det vanligt att enbart flickor hamnar som stötdämpare 

mellan stökiga pojkar. 
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3 SYFTE 

 

Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare ser på sitt 

fostransansvar i den egna verksamheten och om man arbetar genusmedvetet.  

 

 Hur ser förskollärarna på sitt uppdrag att fostra flickor och pojkar? 

 

 Hur går förskollärarna till väga i sitt dagliga arbete? 

 

 Vilka svårigheter upplever förskollärare när de försöker arbeta 

genusmedvetet? 
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4 METOD 

 

I metoden går jag igenom vilka tillvägagångssätt jag använde mig av vid min 

undersökning till C-uppsatsen.  

 

 

4.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

 

Enligt Lantz (2007) så är det förförståelsen eller de teoretiska utgångspunkterna som 

bestämmer vad som ska undersökas. Den kvalitativa metoden beskrivs som en metod 

där man vid en intervju ställer öppna frågor med ett antal följdfrågor för att få en 

ökad förståelse för det som respondenten har att säga. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) så innebär en kvalitativ intervju av att den intervjuade kan använda sina egna 

ord för att svara på frågorna. Intervjuaren kan välja att ställa frågorna på ett 

strukturerat sätt i en bestämd följd och ett annat sätt kan vara att ställa frågorna mer 

ostrukturerat och efter hur de bäst passar in med tanke på svarens utformning. För att 

förbereda sig bättre inför intervjun kan man börja med att göra en pilotintervju (a.a.). 

Jag använde mig av en kvalitativ studie med intervjuer innehållande öppna frågor i 

min undersökning. Frågorna ställdes i samma ordning i varje intervju, men för att få 

mer uttömmande svar lade jag även in följdfrågor när behov uppstod. Dessa 

följdfrågor var av varierande karaktär beroende på hur respondenten svarade på 

huvudfrågan. Enligt Stukát (2005) så kan den som intervjuar i den mer 

ostrukturerade intervjun ställa huvudfrågorna i en specifik ordning, men sedan är det 

mer fritt att följa upp med andra frågor som är ett led i de svar som respondenten 

kommer med. Den här metoden anses vara flexibel och tanken bakom är att kunna 

utveckla och fördjupa svaren från respondenten ytterligare. En strukturerad intervju 

innebär att den som håller i intervjun använder sig av helt bestämda frågor från 

början till slut. Fördelen är att man kan komma ifrån intervjueffekten där sättet att 

ställa frågorna påverkar svaren åt olika håll (a.a.).  

 

 

4.2 Undersökningsinstrument 

Intervjufrågorna är baserade på syftet och problemformuleringen i den här studien 

(bilaga 1). Jag använde mig av en kvalitativ undersökningsmetod med öppna 

frågeställningar. Frågorna var till antal nio stycken och vid behov följde jag upp med 

extrafrågor för att fördjupa svaren något. Med en ostrukturerad intervju menas enligt 

Stukát (2005), att man använder sig av ett antal huvudfrågor och därtill ett antal 

följdfrågor som anpassas efter hur respondenten svarar på huvudfrågorna, bland 

annat för att utveckla dem mer och få något mer utvecklade svar (a.a.). Följdfrågorna 

kan till exempel se ut så här: ”Vad menar du med det? Kan du berätta mer? Har jag 

förstått dig rätt om jag tror att din uppfattning är…” (Stukat, 2005, sid 39). Lantz 

(2007) framhåller även att den som verkställer intervjuerna måste vara väl insatt i 
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syftet för att kunna ställa följdfrågor. Om man inte själv förstår riktigt vad man är ute 

efter finns det risk att frågorna oväntat tar slut (a.a.).  

 

För att lättare kunna dokumentera svaren från förskollärarna under intervjuerna 

använde jag mig av en diktafon. På det viset kunde jag koncentrera mig på vad 

respondenten sa på ett helt annat sätt än om jag hade tagit anteckningar under tiden. 

Jag riskerade inte heller att missa något av det som respondenten hade att säga. Varje 

intervju lades i en särskild mapp i diktafonen som var numrerade 1-4. Så snart jag 

bara kunde skrev jag sedan ut intervjuerna. Lantz (2007) tar upp vikten av att man 

bestämmer sig för på vilket sätt man dokumenterar intervjun då det finns flera sätt att 

välja på. Lantz tar även upp att man kan spela in på band eller diktafon, lyssna 

medan man antecknar eller göra en videoinspelning. Många gånger kan det dessutom 

vara bra att göra en eller flera provintervjuer för att ta reda på hur lång tid det tar och 

om man har lyckats pricka in rätt frågor. Om intervjun visar sig ta för lång tid kan det 

bli så att man måste avgränsa sig. Det kan allstå innebära en viss omarbetning av 

frågeställningarna. Värdefullt kan även vara att göra en preliminär databearbetning 

(a.a.). På grund av tidsbrist väljer jag dock bort både provintervju och den 

preliminära databearbetningen. Jag vill emellertid lyfta fram att respondenterna var 

angelägna om att veta hur lång tid intervjun skulle ta i förväg, då de hade det svårt att 

vara borta någon längre stund ifrån barngruppen. Det var extra svårt för pedagogerna 

att komma ifrån innan påsk, vilket ledde till att jag valde att göra intervjuerna efter 

påsk på själva påsklovet. Barngruppen var något mindre då flera barn var påsklediga 

och förskollärarna fick därmed tid över. 

 

 

4.3 Urval 

 

Urvalet av undersökningsgruppen behöver diskuteras enligt Stukàt (2005). Det 

behöver framgå i studien hur många det rörde sig om, och om det var något bortfall. 

Även sättet man gick till väga på för att få så bra informanter som möjligt till 

intervjun behöver också noteras. Det är viktigt att urvalsgruppens tillkomst och hur 

den till slut blev beskrivs på ett noggrant sätt (a.a.). Min undersökningsgrupp bestod 

av fyra stycken förskollärare vid olika förskolor i Västerviks kommun. Anledningen 

till att jag bestämde mig för att intervjua just förskollärare beror på att min 

undersökning går ut på att ta reda på förskollärares syn på sitt ansvar i den egna 

verksamheten samt om man arbetar genusmedvetet. Valet av vilka förskollärare som 

kommer att vara med i min undersökning beror dels på vilka som väljer att tacka ja 

och dels på vilka jag väljer att ge en förfrågan till. Jag började med att först göra ett 

besök på en förskola för att försöka hitta respondenter till intervjuer. Ganska snart 

insåg jag att det blev för tidskrävande och ringde därför till nästa förskola. Det visade 

sig emellertid att båda förskolorna har mycket omkring sig inför påskhelgen och 

förskollärarna hade svårt att komma ifrån. Därför bestämde jag mig för att vänta till 

veckan efter påsk då de hade ett mindre antal barn på förskolorna på grund av 

påsklovet. Patel och Davidsson (2003) tar upp att man bör vara ute i god tid (a.a.) 

men så blev inte fallet på grund av påskhelgen. Jag ringde därför runt direkt efter 
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påskhelgen och försökte få intervjuer redan samma vecka. Redan på tisdagen 

lyckades jag hitta fyra förskollärare som ville bli intervjuade.  

 

 

4.4 Genomförande 

 

Jag genomförde intervjuerna på respektive förskola tillsammans med 

respondenterna. Tidsbristen ledde emellertid att jag fick hoppa över att göra en 

pilotstudie/provintervju, vilket egentligen är ett viktigt led i undersökningen för ta 

reda på om mina intervjufrågor håller måttet. Både Lantz (2007) och Patel och 

Davidson (2003) förespråkar provintervjuer/pilotstudier. Vid en 

provintervju/pilotstudie har man möjligheten att be respondenten att kritisera både 

innehåll och upplägg av själva intervjun. Patel och Davidsson (2003) menar att 

genom att genomföra en pilotstudie så finns möjligheten att justera exempelvis 

intervjufrågorna för att de ska bli så bra som möjligt.  

 

Enligt Stukát (2005) är själva miljön viktig. Ostördhet och en känsla av trygghet ger 

bättre förutsättningar för intervjun (a.a.). Därför sökte vi upp ett rum som var så 

ostört som möjligt på respektive förskola. Jag började med att informera 

respondenten om syftet till min undersökning och att jag hade tänkt använda mig av 

ljudinspelningar med hjälp av en diktafon. Avsatt tid för intervjun var 30 minuter 

vilket var en ram jag försökte hålla mig inom. Dessutom framhåller Lantz (2007) 

vikten av att hålla sig inom ramarna under själva intervjun då ett rambrott handlar 

om brister som kan ha betydelse för samspelet mellan den som utför intervjun och 

respondenten. (a.a.). Patel och Davidsson (2003) förespråkade i sin bok att diktaten 

skrivs ut i anslutning till själva intervjun. Jag skrev alltså ut diktaten under samma 

dag eller dagen efter själva intervjun. Det visade sig vara ett mycket tidskrävande 

arbete.  

 

 

4.5 Databearbetning 

 

Jag började med att lyssna igenom intervjuerna samtidigt som jag skrev ner dem så 

ordagrant som var möjligt. Forsberg och Wengström (2008) tar upp att det är 

forskarens perspektiv som gäller vid själva bearbetningen och tolkningen. Om detta 

förändras så kan även tolkningen av materialet ändras. Vid själva analysen tas beslut 

om hur analys och bearbetnings ska ske för att tolka materialet (a.a.). Ett sätt att 

redovisa svaren från intervjuerna är att inte ta dem ur sitt sammanhang. Istället går 

det att välja att redovisa längre sekvenser med både intervjufrågor och svar. Ett annat 

sätt kan vara att använda sig av olika intervjusvar vid en specifik fråga för att få stöd 

i en tolkning under själva analysen. En balans mellan citat från intervjuer samt den 

egna texten med kommentarer är önskvärd för att eventuella läsare ska kunna göra 

sina egna bedömningar (Patel & Davidsson, 2003). Efter att jag har transkriberat 
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intervjuerna lyssnar jag igenom dem en gång för att försäkra mig om att jag förstått 

rätt vid transkriberingen. Därefter läste jag noga igenom dem utifrån syftet och 

frågeställningarna för att kategorisera materialet från intervjuerna. Enligt Lantz 

(2007) kategoriseras sedan innehållet genom att under genomgång av materialet 

avgränsa sådant som är väsentligt för syftet. Till hjälp vid kategoriseringen är det bra 

att färgmarkera efter olika innehåll i intervjusvaren som därefter grupperades för att 

se likheterna och skillnaderna i svaren Lantz tar upp att det bara är material från 

intervjuerna som besvarar mina frågeställningar som är intressant (a.a.) och därför 

reducerade jag bort material som inte passar in i mitt syfte och dess problemställning. 

”Datareduktion är ett led i analysen” (Lantz, 2007, sid 107). Jag sammanställde de 

färdiga kategorierna i resultatet och försökte att i möjligaste mån placera in rätt 

material under rubriker som har med syftet och frågeställningarna att göra. 

 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet (1990) så föreligger det ett ansvar att se till att berörda 

personer är väl upplysta om de forskningsetiska principerna. Det finns 8 stycken 

forskningsetiska principer som behandlar informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. I enlighet med Vetenskapsrådet informerades respondenten 

före intervjun om att den är frivillig och att de kunde bryta när helst de så önskade 

(a.a.). Syftet med studien klargjordes härefter och information delgavs även berörda 

om att inga namn på personer eller skolor kommer att figurera i själva 

forskningsrapporten och kommer att behandlas konfidentiellt. Med konfidentiellt 

menas alltså att bara den som intervjuar vet vem som är respondent (Patel & 

Davidsson, 2003). Vetenskaprådet (1990) tar i sina regler upp att insamlade uppgifter 

endast får lagras om de är avidentifierade. Inga utomstående ska kunna få tag på 

uppgifterna (a.a.). Jag har vid intervjuer undvikit att namnge förskolor och 

respondent under inspelningen med diktafon samt vid utskrifter och har kallat varje 

intervju för en siffra. Det finns inte heller uppskrivet någonstans vem eller vilken 

förskola som står bakom siffran. Dessa uppgifter finns endast i mitt minne. 

Ljudupptagningarna har raderats efter slutförd C-uppsats för att ingen ska kunna 

spåra respektive respondent med hjälp av igenkännande av vederbörandes röster.  

 

 

4.7 Tillförlitlighet 

 

Viktigt är att ta reda på styrkor och svagheter i undersökningen. När det gäller 

kvalitativa studier så blir det extra svårt. Reliabiliteten går i vissa fall att bestämma 

om man tittar på hur väl olika bedömare överensstämmer med varandra. Med 

reliabilitet menas tillförlitlighet (Stukát, 2005). I mitt fall så har jag använt mig av en 

liten undersökningsgrupp vilket i sig kan vara en svaghet vilket Stukát (2005) även 

lyfter fram i sin bok. Enligt Patel och Davidsson (2003) så är emellertid 

validiteten/giltigheten inte endast beroende av själva datainsamlingen. Hela 
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forskningsprocessen påverkar. Bland annat handlar det om att kunna göra en 

trovärdig tolkning. Transkriptionen av intervjuerna har sin påverkan då talspråket 

och skriftspråket skiljer sig från varandra. För den som transkriberar gäller det att 

även markera pauser och ofullständiga meningar och inte frestas att bilda meningar 

och bisatser efter eget huvud då detta kan påverka hela analysen (a.a.). När jag 

transkriberade intervjuerna var jag noga med att inte sätta ut punkter och 

kommatecken efter eget huvud. Istället skrev jag ut tre punkter när respondenterna 

gjorde uppehåll i sina utsagor. Jag har även försökt vara så noggrann som det bara är 

möjligt genom att skriva ut även oavslutade meningar om övergår till något helt 

annat. Stukat (2005) menar att validitet är svårt att bedöma men nödvändig. Även 

reliabiliteten anses viktig (a.a.). Det kan vara svårt att uppnå den goda kvalitén som 

man önskar då kvalitativa studier kan ge stora variationer i resultatet. Det är därför 

viktigt att forskningsprocessen beskrivs så noggrant som det är möjligt (Patel & 

Davidsson, 2003).  
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5 RESULTAT 

 

I det här kapitlet redovisas resultatet av mina fyra intervjuer med förskollärare på 

fyra olika förskolor i kommunen. När tre punkter skrivs så här: … inne i en mening i 

citaten betyder det att respondenten gör ett uppehåll när denne pratar. 

 

 

5.1 Förskollärares uppfattning vad gäller uppdrag att fostra 

flickor och pojkar 

 

Under ovanstående rubrik kategoriseras intervjusvar in som kan passa in i den första 

problemformuleringen. 

 

 

5.1.1 Styrdokumenten 

 

Styrdokumenten ses av alla respondenterna som något som man måste följa enligt 

lag. Det här är det arbetsredskap man har att följa för att skapa så bra förutsättningar 

som möjligt för barnen.  

 

När man utvärderar och när vi tittar på vår verksamhet så utgår vi ju ifrån 

styrdokumenten (Pedagog). 

 

En respondent tar upp att styrdokumenten inte har några riktlinjer som säger hur man 

ska arbeta och menar att för att nå målen måste man följa sitt eget huvud.  

 

Att vi gör saker men det finns inga riktlinjer på vilket sätt vi ska göra det 

(Pedagog). 

 

Respondenten anser att läroplanen har blivit tydligare efter revideringen och även då 

vad gäller ansvaret vad gäller jämlikhet och genus. 

 

Att man har ett uppdrag och ett ansvar att se till att vi har en så neutral grund 

som möjligt att stå på (Pedagog). 
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5.1.2 Bemötande 

 

Respondenten tar upp att barn är individer och att man inte gör skillnad på om det är 

en pojke eller flicka. Man utgår alltså efter barnet och dess förutsättningar samt deras 

egen individualitet.  

 

Man tittar på individen då var för sig /---/ man ska inte göra skillnad på att det är 

pojke eller flicka utan på individen (Pedagog). 

 

Samtidigt så säger respondenten att pojkar och flickor ju faktiskt är olika, men att det 

finns undantag som till exempel pojkflickor.  

 

Flickor och pojkar ser man ju är olika, nu drar jag ju över kam. Sedan finns det 

ju alltid skillnader, det finns ju pojkflickor (Pedagog). 

 

Så även om man ser till barnet som individ så torde man behandla dem olika 

eftersom små barn redan till viss del påbörjat skapandet av sin egen identitet som 

pekar åt ett visst håll.  

 

Jag menar det är ju vi vuxna som styr in dom, inte bara vi i förskolan, utan 

föräldrar, media och TV och reklam har ju också en stor del i hur man ser på 

pojkar och flickor i samhället (Pedagog). 

 

En av respondenterna lyfter fram att man beter sig mer käckt mot en pojke när de till 

exempel slår sig. Att man bagatelliserar händelsen genom att säga att det där var väl 

ingenting. Respondenten tror att man fostrar pojkar till att bli mer tuffa och att inte 

visa sina känslor på samma sätt som flickor, men säger även att man istället borde ge 

pojkar samma tröst som flickor då detta är en rättighet även pojkarna har.  

 

Ta ett exempel som när dom slår sig. Om du skulle bli filmad helt omedvetet så 

kan det ju liksom synas att man kanske gullar mer med flickor eller har ett annat 

röstläge eller att man liksom är mer käck mot en kille (Pedagog). 

 

En respondent menar på att man gärna tror att man behandlar pojkar och flickor lika, 

men om man tittar närmare på hur pedagogen verkligen gör så ser det troligen ut på 

ett annat sätt. 

 

Frågar du rent spontant om vad man tycker, hur man ser uppdraget om att fostra 

pojkar och flickor och om man ser det annorlunda så tror jag att man skulle säga 

nej, man är väl likadan mot allihop. Men det tror jag inte man är om man 

verkligen sätter sig ner och kollar på det där (Pedagog). 
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5.1.3 Omvårdnad 

 

Massage är ju något som praktiseras mer och mer och enligt en av respondenterna så 

använder man sig av massage för att visa barnen att beröring inte är farligt. Att 

barnen lär sig att kunna ta i varandra utan att vara rädda för tjej- eller pojkbaciller. 

Massage kan även vara ett led för till exempel pojkarna i deras träning till ett mer 

omvårdande sinneslag.  

 

Att beröring inte är något otäckt. Att man får inte tjejbaciller utan man kan 

beröra både flickor och pojkar och vuxna på massage (Pedagog). 

 

Respondenten berättar även att man försöker få grabbarna att trösta och att hjälpa till 

med att borsta av någon man puttat så han eller hon ramlat och slagit sig. Att man 

kan trösta och blåsa där det gör ont och att tvätta av sår och plåstra om.  

 

Visst försöker man få grabbarna att trösta, det här att man inte bara säger okey 

förlåt då utan att är det nu någon, så kan man hjälpa till och borsta av den man 

har puttat som har blivit smutsig och dammig och man kan trösta och blåsa och 

det kanske är så att man kan hjälpa till att springa och hämta en tvättlapp och 

hjälpa till att torka bort om det har blivit något blod på knäet…(Pedagog). 

 

 

5.2 Hur går förskollärarna till väga i sitt dagliga arbete? 

 

Under ovanstående rubrik kategoriseras resultatet i enlighet med den andra 

problemformuleringen. 

 

 

5.2.1 Tematiskt arbete 

 

Flera respondenter tar upp att man arbetar tematiskt viket är ett vanligt arbetssätt 

inom förskolan. Olika teman har nämnt, men gemensamt är att pedagogerna plockar 

in i princip allt som barnen enligt styrdokumenten ska arbeta med i den mån det 

passar in. Exempelvis väver man in språket och matematiken temat tillsammans med 

mycket annat.  

 

Vi har liksom ett stort tema och i det får vi väva in allt det som är i 

styrdokumentet (Pedagog). 
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Någon av respondenterna berättar att förskolan har olika temagrupper som är 

indelade åldersmässigt där pedagogerna har ansvaret för varsin grupp.  

 

Man får ju arbeta olika med dom som är blivande 6-åringar mot dom som är 1 år 

och för att hitta dom och det har vi gjort genom åldergrupper. /---/ men man 

gör…arbetar ju olika som sagt beroende på vilken grupp man har (Pedagog). 

 

En respondent lyfter fram att pedagogerna arbetar med värdegrunden som temaarbete 

på deras avdelning. I det här temat arbetar man till exempel med känslor som att vara 

arg, glad eller ledsen. Just det här arbetet handlar mycket om att skapa bra stämning i 

barngruppen eller om att behålla en bra stämning och atmosfär som redan är 

befintlig.  

 

Det behöver inte vara dåligt i gruppen när man startar utan det är ju en bit av den 

här sociala utvecklingen och jag tror att det är vikigt i dagens samhälle 

(Pedagog). 

 

Någon av respondenterna framhåller emellertid att man inte arbetar tematiskt med 

genus i sin förskola. 

 

Vi har inte jobbat genusinriktat som ett tema i huset (Pedagog). 

 

Däremot säger samma respondent att det är viktigt att varje barn har så välpackad 

ryggsäck som det bara är möjligt när de slutar på förskolan. Här framhålls även att 

varje barn ska ha en trygghet i sig själv och en tro på sin egen förmåga, att känna sig 

nöjda med sig själva och ha empati för andra.  

 

Att de ska komma härifrån med så välpackad ryggsäck som det bara går. Att du 

ska ha trygghet i dig själv, att du ska tro på din egen förmåga, du ska vara nöjd 

med dig själv, du ska ha empati för andra, det är ju liksom … packstenarna ska 

ju bara i den här ryggsäcken (Pedagog). 

 

Respondenten menar att varje barn ska bli socialt kompetent och att man arbetar för 

att barnen ska få lust att lära. Vid temaarbetena arbetar man på barnens villkor och 

utifrån barnens värld. Pedagogerna håller ögon och öron öppna för vad barnen har 

för önskemål och väver sedan in detta i temat för att få till lusten att lära hos varje 

barn. Barnen är även själva med och skapar innehållet i temat genom att komma med 

egna idéer som sedan pedagogerna hjälper till med att förverkliga. 

 

Temana kommer ju alltid till utifrån barnens värld. Just nu jobbar vi med 

pippiteman (Pedagog).  
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Ja allt det här Pippi gör i böckerna och filmerna det vill ju dom göra i så stor 

utsträckning som möjligt. Nästa gång kan väl Pippi få göra det, och då måste vi 

ju göra som de säger (Pedagog). 

 

 

5.2.2 Kvinnliga och manliga utklädningskläder 

 

En annan sak som man har tänkt på vad gäller genus, enligt respondenten, är att 

använda sig av stora färgade tygstycken till utklädning istället för färdiga. Orsaken 

till detta är att de färdiga utklädningsdräkterna oftast är yrkeskostymer som genom 

sin utformning visar på vad som är manliga respektive kvinnliga yrken. Även 

utklädningskläder i forma av prinsess- och riddarkläder visar också på det typiskt 

kvinnliga eller manliga.  

 

Det är väl skolverket som har gett ut dom riktlinjerna, att utklädningskläder är 

stolliga liksom att ha för de är så könsrelaterade. Det är prinsessklänningar eller 

polisjackor och så här, utan ha bara tygstycken istället, färgade tygstycken och så 

kan barnen liksom sno om sig tyget och du kan vara vad du vill. Så du har alltså 

inte stämpeln på utklädningskläderna som dom är idag (Pedagog). 

 

Jag frågar en av de andra respondenterna om denne är av samma åsikt och får svaret 

att den respondenten istället anser det här är ett tillfälle att låta barnen prova 

utklädningskläder över de så kallade könsgränserna.  

 

Dom tycker inte jag är att se upp med för där finns det ju en möjlighet att få 

prova och det måste jag ju få göra. Jag måste ju få prova olika roller (Pedagog). 

 

Respondenten upplevde här att små pojkar gärna drog på sig paljettklänningarna i 

leken. Här tycker respondenten att det är viktigt att pedagogen förklarar för barnen 

att det är okey att pröva olika saker. Det är viktigt att ha ett öppet klimat där barnen 

vågar testa. Respondenten tycker inte att man ska ta bort den möjligheten då det 

istället pekar på att vi själva har stereotypa roller. 

 

Jag måste ju få prova olika roller. Där är det ju jätteviktigt att jag till exempel om 

några flickor fnissar om en fyraårig pojke tar på sig paljettklänningen…där är det 

viktigt att jag är med och talar om…inte att jag ställer mig och talar om utan att 

vi tar en diskussion om att det inte är något fel (Pedagog). 

 

För mig är ju det här neutrala att alla verkligen får använda allt och det ska vara 

oladdat (Pedagog). 
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5.2.3 Lekmiljön 

 

Enligt en respondent så har de verksamheten lite mer styrd för att få barnen att leka 

mer tillsammans över könsgränserna. Att det inte blir bara flick- och pojklekar var 

för sig. Här styr pedagogerna även en del över vilka som barnen ska leka 

tillsammans i rummen som till exempel kan vara uppdelade i byggrum, dockvrå, 

lekhall osv.  

 

Ibland är det lite protester när vi väljer åt dom, men det fungerar bra. Sedan är 

det upp till oss att se till att lekarna fungerar i varje rum (Pedagog). 

 

En av de andra respondenterna berättar att de istället har leksakerna i lådor och att 

rummen är mer neutrala. Barnen får hämta en låda de vill leka med och sätta sig 

precis var de vill. På det här sättet menar pedagogen att inte rummen blir stämplat för 

pojk- eller flicklekar.  

 

Vi har börjat ha grejor i lådor om du säger som plastbackar, om du säger vi hade 

till exempel doktorsgrejorna i det och riddarsakerna i en och sedan kunde man gå 

och hämta en låda och sätta sig var man ville så anti rummen blev stämplade 

som könsrum. Att här är flickrummet och här är pojkrummet, utan du skulle 

kunna ta lådan och kunna sätta sig var man ville och leka med de här sakerna 

som var i (Pedagog). 

 

Emellertid är några rum inredda efter specifik lek som till exempel dockvrån som 

döpts om till familjeleken för att inte sätta en stämpel på rummet som säger att det 

bara är till för flickor och docklekar. 

 

Så att det är ju sådan där smågrejor att tänka på och det här att man inte 

benämner dockrummet utan man säger att det är familjeleken (Pedagog). 

 

En respondent lyfter fram att vi faktiskt ibland har en tendens att bromsa när det blir 

för grabbigt. Vi säger nej när grabbarna drar igång typiska grabblekar som ofta 

innebär att det blir mer stoj och stim. Pedagogen berättar även att man med tanke på 

detta försöker låta pojkarna ha brottningsmatcher under mer kontrollerande 

förhållanden. Här menar respondenten emellertid att man får uppmuntra flickorna att 

vara med också. Alla ska ju ha samma möjligheter. 

 

Det är lätt att man faktiskt bromsar om det blir för mycket grabbigt och så i och 

med att vi är tjejer, men att man hela tiden lyfter varför säger vi nej där 

(Pedagog).  

 

Att tillåta typiska killekar som man kanske bromsar ibland med brottning och så. 

Att man kan…vi har det och det är tillåtet men att man gör det under bra former 

och så (Pedagog). 
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5.2.4 Jämställdhet och jämlikhet 

 

En av respondenterna tycker att jämställdhet handlar om att behandla pojkar och 

flickor lika oavsett könstillhörighet. Pedagogen menar att det är viktigt att hela tiden 

bära med sig en medvetenhet om hur man bemöter barnen. 

 

Att man ska försöka vara medveten om sitt tänk gentemot och försöka behandla 

alla lika, pojkar och flickor och reagerar likadant och i vissa lägen erbjuda 

samma lekmöjligheter (Pedagog). 

 

Att alla kan vara med på allt (Pedagog). 

 

Alla är lika mycket värda enligt respondenten och det gäller inte bara flickor och 

pojkar utan även människor från andra kulturer.  

 

Har man valt ett sådant här jobb så känner jag att då måste du ha ett öppet sinne. 

Att du tycker att alla människor har ett lika värde och har rätt till samma saker 

(Pedagog). 

 

Jag skulle aldrig nedvärdera någon på grund av kön eller på grund av etnicitet 

eller någonting annat (Pedagog). 

 

Det faktum att barnen gärna tar med saker hemifrån är något pedagogerna på en av 

förskolorna försöker avstyra med tanke på jämställdhet och jämlikhet. Alla har ju 

inte samma möjligheter att köpa saker. Det här är ett sätt att försöka sudda ut 

gränserna enligt respondenten som menar att här på förskolan har vi våra saker och 

här är vi alla lika. 

 

Att förhindra att de tar med det hit så suddar man ju ut gränserna. Att här har vi 

våra saker. Här är alla lika och vi delar på de här sakerna (Pedagog). 

 

En respondent lyfter fram att hon tycker att det har blivit lite mycket med det här om 

jämställdhet och menar på att jämställdhetsarbetet hållit på ända sedan 70-talet och 

att vi borde ha kommit någonstans under den här tiden fram till nu. 

 

Men jag tycker att det har hållit på sedan 70-talet och jag tycker att vi borde ha 

kommit en bit på väg (Pedagog). 
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5.2.5 Trygghet 

 

Ännu en respondent lyfter fram att man arbetar med att inte lägga in några 

värderingar i vad barnen gör eller leker. Här vill man att barnen ska känna sig trygga 

och våga prova på olika material och lekar. Man forcerar ingenting utan när ett barn 

inte känner sig redo att prova på får det barnet titta på och själv känna efter när han 

eller hon är redo att vara delaktig i verksamhetens aktiviteter.  

 

Vi har den inställningen allihop att barn ska få pröva på alla olika sorters 

material, alla olika sorters lekar och vi ska inte lägga in några värderingar i det 

utan vi vill att de ska prova, att de ska utvecklas, att de ska våga, att det är okey 

och att vi inte försöker styra på något sätt (Pedagog). 

 

Det här går även igen i matsituationer där barnen inte behöver äta upp mat som de 

inte tycker om. Man vill att barnen ska känna sig trygga och våga prova maten utan 

att sedan känna tvånget att äta upp det som är på tallriken.  

 

Vid maten till exempel, att när vi arbetar i alla fall i min grupp, att vi ska inte på 

något sätt försöka tvinga dom att äta. /---/ De ska våga smaka och känner dom att 

de inte tycker om det så, men då får det vara (Pedagog). 

 

Trygghet är oerhört viktigt uttalar sig en av de andra respondenterna om. Utan 

trygghet och trivsel är det svårt att över huvud taget ta in någonting. Det är viktigt att 

bli accepterad i gruppen för den man är. Det här är något som gäller barn och vuxna. 

Det är viktigt att man känner sig trygg med varandra och kan prata om allt.  

 

Sedan kan man ju ha hur fina läroplaner som helst, men mår inte barn bra och 

känner att man inte trivs så kan man inte gå vidare (Pedagog).  

 

Även i den egna arbetsgruppen är det betydelsefullt att man har ett så öppet och 

positivt klimat och att man kan ta kritik på ett bra sätt och utvecklas av det.  

 

Det är ju även viktigt att man som personal också känner en trygghet och trivs 

tillsammans. (Pedagog). 

 

 

5.3 Vilka svårigheter upplever förskollärare när de försöker 

arbeta genusmedvetet? 

 

Här finner man kategoriseringar från intervjuer som hör samman med svårigheter 

som förskollärare kan möta i enlighet med ovanstående rubrik. 
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5.3.1 Normer och värderingar 

 

Egna normer och värderingar sedan barnsben är något respondenterna framlägger 

som en svårighet då media, TV, reklam samt vuxna i samhället är något som 

påverkar var och en på sitt sätt. Respondenten tycker att man har den redan befintliga 

strukturen i samhället emot sig i genusarbetet. Vad som är manligt respektive 

kvinnligt genomsyrar i princip allt.  

 

De flesta av oss är ju fostrade på ett visst sätt och vi är uppväxta på ett visst sätt 

och vi har ju alltså ett tänk i grunden som är svårt att bli av med (Pedagog). 

 

Både miljön och vi själva är inne på det gamla fortfarande (Pedagog). 

 

Respondenten berättar även att det inte är många flickor som reagerar på om det 

kommer förbi en traktor vid förskolan. Här visar pojkarna däremot ett stort intresse.  

 

Ibland tänker man när du är ute med något barn och det kommer förbi en 

traktor…det är inte många flickor som reagerar…inte på samma sätt som en 

pojke (Pedagog). 

 

Dessutom har vi enligt ett par respondenter en tendens att underbygga kvinnoidealet. 

Att vi många gånger säger saker utan att tänka efter först. Vi har en tendens att 

framhäva flickor som gulliga och söta på olika sätt när vi pratar med dem eller om 

dem.  

 

Vi bara underbygger det här kvinnoidealet, söt och gullig, det liksom bara väller 

ut ur munnen på en (Pedagog). 

 

Samma respondent framhäver att det handlar om myrsteg och tror inte att någon 

förändring kommer inträffa så länge respondenten själv är verksam inom yrket. 

Respondenten menar att det kommer att ta tid att träna upp medvetenheten eftersom 

det gamla sättet att tänka och vara på sitter så djupt rotat. 

 

Ja, när vi är så här med en majoritet som är mellan 50 och 60 i förskolevärlden 

som har hela tiden haft det andra tänket så är det inte bra som att vända på en 

hand och börja tänka på ett nytt sätt utan det gamla sitter ju så rotat så man måste 

ju börja och träna upp sin egen medvetenhet. /---/ Att det sedan går i myrsteg, så 

är det ju bara (Pedagog). 

 

Respondenterna menar att pedagoger tror att de arbetar genusmedvetet och att de är 

bra på det men eftersom man har egna normer och värderingar med sig som sitter i 

ryggraden så kan det vara svårt att själv se hur man verkligen arbetar.  
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Jag tror nog där, för mig i alla fall, så är nog risken större att jag tror mig vara 

bättre på det än vad jag är (Pedagog). 

 

Här föreslår ett par av respondenterna att ett sätt för att få syn på det här torde vara 

att låta sig filmas, men en respondent säger i samma andetag att denne läst om att det 

nog rör sig om flera veckors filmning då man kommer att vara ytterst medveten om 

kameran till en början. Efter ett tag glömmer man bort kameran och det är då man 

kan få syn på hur man verkligen arbetar. Respondenten tror att detta kan ge en aha-

upplevelser som i sin tur kan påverka det egna sättet arbete då man härigenom blivit 

mer medveten. 

 

Det kunde vara intressant om man kunde bli filmad en vecka och se sitt eget 

beteende för att jag tror att man förmodligen då skulle få en liten aha-upplevelse 

på hur man beter sig egentligen mot pojkar gentemot flickor (Pedagog). 

 

 

5.3.2 Medvetenhet 

 

En svårighet är, enligt respondenten, att som pedagog hela tiden behålla sin 

medvetenhet vad gäller jämställdhet och genus. Oftast hinner pedagogerna inte 

stanna upp och tänka efter utan gör som de själv blivit fostrad, då det sitter i 

ryggmärgen.  

 

Man har det med sig och man plockar fram det automatiskt. Det är ingenting 

man tänker på (Pedagog). 

 

Det finns en medvetenhet hos respondenterna om det faktum att de beter sig olika 

mot flickor respektive pojkar, men att de trots det ändå fortsätter så eftersom de inte 

hinner reflektera över hur de ska hantera olika situationer på ett genusmedvetet sätt. 

Skillnaderna kan till exempel bestå i tonläget på rösten och att killar behandlas på ett 

tuffar sätt än flickor. 

 

Det är lättare att man säger åt i en konfliktsituation, att man ryter i åt en pojke 

eller att man säger åt en pojke på ett annat sätt än vad man gör med en flicka. Då 

kan man nämligen vara lite mer försiktig. Det vet jag att jag är (Pedagog). 

 

Enligt respondenten kan det vara ett problem när pedagogen med jämna mellanrum 

behöver förhindra att det blir för livligt och stimmigt i barngruppen. Oftast är det 

pojkar som lever rullan vilket i sin tur leder till att de får mer frökentid eftersom 

pedagogen hela tiden måste rikta uppmärksamheten till dem för att stävja. Det här 

leder till att andra barn i barngruppen kanske glöms bort eller får mindre tid med 

pedagogen och då är det ofta, men inte alltid, flickor.  
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De som är lite lugnare dom ser man ju inte så ofta. Utan dom försvinner lite i 

bakgrunden och det kan ofta vara tjejer som lär lite lugnare och lite tystare och 

så är det ett gäng vilda grabbar (Pedagog). 

 

Enligt respondenten blir det är för jobbigt att tänka genusmedvetet hela tiden. Det är 

lätt att grodor slinker ut som till exempel när man berömmer barnens nya kläder. 

Flickor får ofta höra att de är fina och söta medan pojkar får höra att de är tuffa. Här 

menar respondenten att det gäller att istället försöka lyfta fram andra saker som att 

tröjan är mjuk och skön och försöka svara lika till både pojkar och flickor och att bli 

medveten om att man kanske inte behandlar barnen så lika som man tror.  

 

Vi försöker när de kommer och säger vilken fin tröja jag fått. Å vad skön den 

känns. Vilken mjuk och skön, den måste vara skön mot kroppen. Att man inte 

bara pratar: Å så fin med glitterstenar, utan man pratar om att saker är sköna. Det 

är ju det vi är ute efter. Vi ska ju ha på oss sköna saker (Pedagog). 

 

En respondent tror att vi pedagoger nog tycker att vi jobbar genusmedvetet och att vi 

som kollegor nog ofta håller med varandra om det. 

 

Att vi tycker att vi jobbar si eller vi jobbar så och klappar lite varandra på ryggen 

och säger att ja vi jobbar ju på rätt sätt (Pedagog). 

 

Respondenterna menar emellertid att flickor och pojkar ju faktiskt är olika och att de 

leker på olika sätt när de leker. Dessutom är man olika i sitt bemötande beroende på 

vilket barn det gäller. En av respondenten säger även att pedagogerna är ju också 

olika i sitt sätt. Det tas även upp av respondenten att ju yngre barnen är ju mer leker 

pedagogen med dem. Större barn är mer självgående i leken.  

 

Ju större barnen blir desto mer självgående blir de och desto mindre lägger sig 

pedagogerna i leken på något sätt och deltar mindre och mindre och mindre. Det 

är någonting jag tänkt på, att ju mindre barnen är desto troligare är det att 

pedagogerna deltar och leker (Pedagog).  

 

Respondenten menar även att pedagogen leker ju antagligen med sådant som denna 

själv tycker är roligt. Så i själva leken mellan pedagog och barn så påverkas även 

barnet här eftersom pedagogen själv är uppfostrad på ett visst sätt när denne var barn, 

då jämställdheten och genusmedvetenheten såg annorlunda ut. 

 

Jag tror nog att man i leken leker utifrån vad som ligger närmast till hands. Jag 

gillar att spela fotboll, alltså spelar jag fotboll (Pedagog). 

 

Respondenterna menar alltså att vårt sätt att vara som pedagoger och vuxna påverkar 

barnen i mångt och mycket. Hur vi bemöter barnen och hur vi agerar i olika 

situationer påverkar barnens synsätt vad gäller genus och jämställdhet. Att tänka på, 
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enligt en av respondenterna, så är majoriteten av förskollärarna mellan 50 och 60 år. 

Den här äldre generationen som närmar sig pension har haft det andra tänket. 

 

Det gamla sitter ju så rotat så man måste ju börja och träna upp sin egen 

medvetenhet, att inte de här grodorna ska hoppa ur munnen på en och att man 

kan tänka på nya sätt (Pedagog). 

 

 

5.3.3 Kunskap 

 

En annan svårighet verkar ligga i vilka kunskaper man har vad gäller genus och 

jämtställdhetsarbetet. Respondenterna anser på att de kunskaper de i princip har 

kommer från när de läste till förskollärare en gång i tiden. Någon åberopar även 

erfarenhet efter många år i yrket. 

 

Även om jag har varit förskollärare i drygt 20 år så läste vi ju genuspedagogik 

och genusforskning när jag läste på högskolan (Pedagog). 

 

Ännu en av respondenterna har läst specialpedagogik på senare år där det ingick en 

del genustänk. Det verkar emellertid inte vara många som läst extra i ämnet, men det 

finns en och annan genuspedagog i kommunen. En respondent menar dock att det 

inte är så svårt att läsa om det, men när det kommer till att göra så blir det svårare. 

 

Men det är ju en sak att läsa det, det är ju som tulipanaros. Det är lätt att säga, 

men svårt att göra (Pedagog). 

 

Det är väl bara det att man inte får tappa sin medvetenhet, det är ju det, man bör 

bli ständigt påmind om det (Pedagog). 

 

Kommunen tog även fram litteratur som man ville att personalen skulle läsa vilket 

dock runnit ut lite i sanden och man menar på att det går lite trend i vad som ska 

lyftas fram från styrdokumenten. Genus är något som kommit upp under de senare 

åren enligt en av pedagogerna medan någon menar på att det har varit aktuellt sedan 

70-talet. Emellertid menar respondenten att det ligger på pedagogens ansvar att hålls 

sig uppdaterad med tanke på den egna kompetensutvecklingen i ämnet.  

 

Jag kan känna att genus är väl något som har kommit upp kanske lite mer på 

dom sista åren (Pedagog). 

 

Det var någon satsning för några år sedan och då togs det fram mycket böcker 

och så som man skulle läsa men det har väl runnit ut lite nu. Men det är väl annat 

vi ska fördjupa oss i nu (Pedagog). 
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Det gäller att vara både vaksam och medveten då risken finns att man tror man är 

bättra än vad man är och då menar respondenten att det är viktigt att hjälpas åt och 

påminna varandra i arbetslaget. 

 

Jag har den uppfattningen när jag pratar med kollegor så här att vi tycker att vi 

jobbar si eller vi jobbar så och klappar lite varandra på ryggen och säger att ja vi 

jobbar ju på rätt sätt va. Så jag tror att svårigheten snarare kan vara där om man 

vill arbeta mer genusmedvetet och få ett annat tänkt är att vända den skutan runt 

och få pedagogen att tänka annorlunda och att vi kanske gör det (Pedagog).  
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6 DISKUSSION 

 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur förskollärare ser på uppdraget att fostra flickor 

och pojkar och hur man går tillväga i det dagliga arbetet. Jag vill även titta närmare 

på vilka svårigheter som kan uppstå när man försöker arbeta på ett mer 

genusmedvetet sätt. 

 

 

6.1 Förskollärares syn på uppdraget att fostra flickor och 

pojkar 

 

Enligt Wahlström (2003) så anser vi redan från början att pojkar är mer robusta och 

flickor ömtåliga. Pojkar får möjligheten redan som små att ta mer risker än vad 

flickor får möjlighet till (a.a.). En respondent menar att pedagogerna på just deras 

förskolan försöker se barnen som individer istället för pojkar och flickor. Här anser 

pedagogerna alltså att man ska utgå från varje barns egna förutsättningar och se till 

dem som en individ men säger i samma andetag att flickor och pojkar faktiskt är 

olika (a.a.). Möjligheten finns emellertid att göra det lättare för barn att förstå sin 

omvärld genom att hjälpa dem att utveckla sin självbild menar Svaleryd (2003). 

Enligt respondenten så arbetar pedagogerna för att barnen ska bli socialt kompetenta. 

En av respondenterna menar även att vi påverkar barnen när vi leker med dem 

eftersom pedagoger liksom andra vuxna har med sig egna värderingar och normer 

som lyser igenom och formar hur vi själva som pedagoger beter oss och hur vi 

bemöter barnen under leken. En respondent menar även att det ligger närmast till 

hands att pedagogen går efter sina egna intressen när densamme leker med barnen i 

förskolan. Enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005) så formas könskontraktet 

redan i förskolan och barnen är tidigt medvetna om grupperingarna. Redan som 

tvååringar börjar barnen se skillnader mellan könen. Något som Olofsson (2007) tar 

upp i sin bok är att feminina pojkar riskerar att bli mobbade medan pojkflickor anses 

vara mer berättigat. Det ligger mer status i ett maskulint beteende. 

 

Edström (2010) ställer sig emellertid frågan om vi verkligen ska behandla pojkar och 

flickor exakt lika för att få till jämställdhet. Vad Edström såg i sina undersökningar 

var att pedagoger hade en tendens att försöka få flickor att inte vara för flickiga i sitt 

sätt (a.a.). Respondenten berättar om massage som ett sätt att få pojkar att bli mer 

omvårdande i sitt beteende genom att de får lära sig att beröra varandra och då även 

det motsatta könet. Att pedagogerna även försöker se till att de får trösta och hjälpa 

om de puttat eller slagit någon. Så i det här fallet verkar det som om vi försöker få 

pojkarna att närma sig flickornas omvårdande sinnesslag. Respondenten tycker även 

att pojkar har rätt att få samma tröst som flickor får när de gjort sig illa eller är ledsen 

över något annat. Respondenten påpekar att det ofta råder ett lite tuffare klimat för 

pojkar och att vi gärna bagatelliserar när de gjort sig illa. Wahlström (2003) lyfter 

emellertid fram att både flickor och pojkar har rätt till möjligheten att få tillgång till 

sådant som bara det ena könet tidigare haft. Det är det som är 
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jämställdhetspedagogik. Här gäller det alltså att pedagogen använder sig av en 

metodik som fungerar för både flickor och pojkar för att de ska få möjligheten till ett 

brett utbud av roller och färdigheter. Läroplanen ska följas även om pedagogerna inte 

delar grundsynen att vi föds ganska lika men utvecklar våra identiteter efterhand Det 

andra synsättet består i att vi anser att könsroller och könsmönster mer eller mindre 

är medfödda (a.a.). Läroplanen förespråkar emellertid att förskolan medvetet ska 

arbeta för att motverka könsmönster och könsroller och ge både pojkar och flickor 

samma möjligheter (Skolverket, 2010). Om man tittar på Jonassen och Ringsted 

(2006) så tar de upp Freuds teori om hur vi hamnar i våra olika könsroller. Både 

pojkar och flickors första kärlek är modern. När pojkar upptäcker att det finns barn 

utan penis leder det till kastratångest och börjar så småningom identifiera sig med sin 

fader istället. När det gäller flickor så vill de ha penis som fadern och här talar man 

om penisavund. Så småningom börjar flickor få erotiska känslor för fadern och vill 

då få barn med fadern enligt Freud, vilket gör att flickor då börjar identifiera sig med 

modern (a.a.). Vad Freud ville ha sagt här tror jag är att barnet identifierar sig med 

det egna könet och tar därför även efter de normer och värderingar som är vedertagna 

hos den vuxne av samma kön i barnets närhet. Freuds förklaring kan dock kännas lite 

långsökt men man kan, om man läser mellan raderna, se att barnet imiterar den 

vuxne av samma kön i sin närhet.  

 

6.2 Tillvägagångssätt i det dagliga arbetet 

 

I Gävleborgs kommun inleddes ett projekt 1996 som innebar att man mer medvetet 

arbetade med jämställdhet. Exempelvis lät man pojkar och flickor sitta vid olika bord 

under måltiderna för att förhindra att flickorna agerade hjälpfröknar. Pedagogerna 

uppmuntrade även flickorna att ta mer plats. Leksaker som var könsbundna lyftes ut 

och man behöll bara sådant som uppmuntrade lek över könsgränserna. Detta gjorde 

att man fick till en miljö där barnen oftast lekte alla tillsammans. Flera år senare 

kunde man konstatera att alla barnen blivit mer självsäkra. Flickorna hade börjat ta 

för sig mer och vågade ta plats medan pojkarna istället hade blivit mer tillåtande och 

hade fått en ny ödmjukhet i sitt sätt (SOU, 2006:75). En av respondenterna hänvisar 

till just det här projektet och min egen åsikt här är att man på något sätt lyckats få 

barnen att ta för sig över könsgränserna. Många förskollärare försöker att tänka 

jämlikhet och ha en medvetenhet angående bemötandet av barnen. En respondent 

berättar att man använder sig av tygstycken till utklädning istället för de vanliga 

utklädningskläderna som man anser är typiskt könsmärkta. Respondenten menar att 

man kan låtsas att tygstyckena är allt möjligt. En annan respondent tycker istället att 

barnen måste få prova över könsgränserna och att man själv har ett stereotypt 

tankesätt om man tar bort utklädningskläder som är utpräglat könsstereotypa. Det 

ligger något i bådas tankesätt, men det känns som om att utklädningskläder som 

hänvisar till manligt eller kvinnligt nog säkert kan förstärka vad som är manligt och 

kvinnligt hos barnen. Samtidigt så finns det ju skillnader mellan könen och det är 

kanske inte kläderna som är det viktigaste. Det handlar mer om att vidga valen och 

möjligheterna över gränserna och att inte var och ens genustillhörighet ska vara ett 

hinder.  

Vid observationer har det noterats att pojkar får mer utrymme och respons än flickor 

(Månsson, 2010). Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009) påvisar 
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emellertid att man sällan ser att pedagogerna gör något medvetet för att få till något 

gränsöverskridande mellan könsgränserna hos barnen. Barnen är de som själva har 

ett nyskapande och vill bredda sina gränser medan pedagogerna har ett beteende som 

lutar mer åt det könsstereotypa (a.a.).  

 

Enligt respondenterna så använder de sig av tematiskt arbete i förskolan. I de olika 

temana är det sedan meningen att pedagogerna ska få in allt som styrdokumenten 

förespråkar. En av respondenterna berättar att pedagogerna arbetar mycket med 

känsloteman för att få till en bra stämning eller för att bibehålla en redan bra 

stämning i barngruppen. Det är viktigt att man utgår ifrån barnen och deras 

intressevärld, menar en av respondenterna, där barnen själva är med och skapar 

innehållet i temat vilket i det här fallet är Pippi Långstrump. Hellman (2010) har 

emellertid noterat att pedagogerna gärna väljer starka och modiga frontfigurer vid 

temaarbete. Pippa Långstrump är en vanlig sådan. Hellman menar att oftast är det 

pojkarnas behov som styr i barngruppen (a.a.). Respondenten berättar vidare att det 

gäller att få i så mycket som möjligt i barnens ryggsäckar. Här lyfter en respondent 

fram vikten av trygghet och tron på den egna förmågan för att kunna ta till sig allt 

annat som behövs, vilket även en av de andra respondenterna lyfter fram, men säger 

även att det är viktigt att inte forcerar fram något och att inte lägga  några värderingar 

i det man gör.  

 

Respondenten berättar att de använder sig även av temarum där barnen får leka. 

Ibland styr pedagogerna upp vilka barn som ska leka i de olika rummen för att på så 

vis få till lek där både pojkar och flickor är tillsammans. Olofsson (2007) tar upp just 

vikten av att utöka ramarna och ge större möjligheter för både pojkar och flickor 

(a.a.). Miljöns utformning har också betydelse, enligt respondenten, när det gäller att 

skapa ett klimat där barnen leker över könsgränserna. Att man till exempel kallar 

dockvrån för familjeleken och här ser till att rummet fungerar för både pojkar och 

flickor. För att inte könsmarkera något rum har pedagogerna också provat med att ha 

leksakerna i lådor som barnen får hämta och sätta sig där de vill.  

 

Pedagoger arbetar alltså mycket tematiskt och i temat ska styrdokumenten komma in 

på alla sätt och då även genus. Det känns som om viljan finns hos en del och hos 

andra handlar det mer om individen när pedagogerna pratar om ett arbetssätt som 

främjar likabehandling mellan könen. Flera pedagoger anser att pojkar och flickor är 

olika och att det är medfött till ganska stor del men försöker ändå ha en medvetenhet 

i sitt sätt att bemöta. Pedagogerna erkänner dock att det är lätt att glömma sig. 

 

 

6.3 Svårigheter med ett genusmedvetet arbetssätt 

 

Enligt respondenterna är vi är alla uppfostrade efter vissa normer och värderingar 

som man möter överallt i media, reklam, TV, affärer och i vårt eget förhållningssätt 

som vi är uppfostrade till sedan barnsben. Respondenterna menar att våra egna 
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värderingar och normer sitter i ryggraden och det kan vara svårt att hinna tänka efter 

innan man agerar. Enligt SOU (2004:115) förväntas pojkar vara mer bråkiga och 

störiga medan man förväntar sig att flickor har ett lugnare sätt och detta kan göra att 

flickor och pojkar särskiljs. Med andra ord så blir pedagogens egna förväntningar 

och förställningar ett hinder. Man säger även att pedagogerna måste bli medvetna om 

på vilket sätt de själva är en del i processen för att de överhuvudtaget ska lyckas med 

att behandla pojkar och flickor lika (a.a.). Respondenten påvisar att man gärna ser 

barnen som individer då man tror att det skapar förutsättningar för jämställdhet och 

likabehandling mellan könen. En av respondenterna lyfter själv fram att man nog tror 

sig vara bättre än man är när det gäller att behandla och bemöta barnen lika oavsett 

kön. Enligt Svaleryd (2003) så har många inställningen att man föds in i sin roll som 

pojke eller flicka vilket ifrågasätts av genusvetenskapen (a.a.). Det handlar om att vi 

som pedagoger ser flickor och pojkars speciella beteende som en norm och något 

naturligt vilket har skapat förväntningar på hur flickor och pojkar borde bete sig. När 

barnen inte uppfyller förväntan föses de snabbt in i sina fållor igen mer eller mindre 

omedvetet från pedagogernas sida (Melin, 1999). Wahlström (2003) påvisar även att 

vi är mer tillåtande när det gäller pojkar och att de får möjligheten att ta mer risker, 

vilket i sin tur många gånger gör dem mer självständiga som individer. 

 

En av respondenterna lyfter fram att pojkar och flickor är olika. Men om pedagogen 

menar att vi har medfödda egenskaper och intresseområden beroende på kön är svårt 

att säga. Pedagogen tar dock upp det faktum att pojkar har ett stort intresse för till 

exempel traktorer medan flickor oftast inte visar något intresse alls här. Flickor och 

pojkar uppfattas som olika vilket är ett drag som blir mer markant ju äldre barnen 

blir. Små barn skiljer sig inte lika mycket åt vad gäller könet enligt respondenten. 

Jerlang (2006) visar i Piagets teori att människan har en naturlig nyfikenhet som är 

medfödd. Piaget teori handlar om att utvecklingen hänger samman med det sociala 

samspelet med omgivningen. Barnet imiterar andra vuxna vilket är en del i processen 

att identifiera sin egen identitet och menar att det är så normer samt värderingar lärs 

in (a.a.). Vygotsky har en teori om att den individuella utvecklingen sker stegvis och 

att ansvaret ligger hos de vuxna och att utvecklingen är socialt betonad (Jerlang & 

Ringsted, 2006). Hundeide (2006) menar att det är vi vuxna som ska fostra och 

vägleda barnen. Sålunda förmedlar vi våra egna värderingar och åsikter utan några 

närmare reflektioner. Barnet leds på ett omedvetet sätt genom vuxnas egna 

förväntningar och barnets handlingar vilket vi som vuxna reagerar på och handlar 

utefter. Det finns färdiga kontraktsutkast vad gäller vår bild av barnet och härigenom 

regleras både uppfostran och samspel med barnet. 

 

En av respondenterna tar upp det faktum att pedagogerna leker med de små barnen 

och oftast leker de med sådant som intresserar pedagogerna själva. Dessutom tar 

respondenten upp att pedagogerna leker mer med små barn och att ju äldre barnen 

blir ju mer leker de själva. I leken påverkar vi barnen ofta omedvetet eftersom vi 

själva en gång blivit uppfostrade på ett visst sätt. Respondenten menar här att man är 

sig själv och har inte alltid en medvetenhet om sitt eget sätt att bemöta barnen på. 

Även Arvidsson och Öhman (1999) påvisar att pedagogens egna intressen har en 

tendens att styra valet av aktiviteter i verksamheten. 
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Respondenten påpekar att för att öka medvetenheten kan pedagogerna göra 

observationer med filmkamera och på så sätt få syn på hur pedagogerna går till väga 

i sitt arbete. Det här är något som även SOU (2004:115) framhåller för att få fram 

vilka könsmönster som finns i själva bemötandet av barnen. Enligt SOU är det 

viktigt att pedagogen reflekterar över vad som kommer fram under filmningen och 

diskuterar vad man kan lära sig av det som blir synligt. Något som Ärelmalm-Hagsér 

och Pramling Samuelsson (2009) själva sett vid filmobservationer är att flickor sällan 

får någon direkt respons av pedagogerna medan pojkarna ofta hamnar i fokus både 

vad gäller lek och lärande. Hellman (2010) säger att det finns ingen lag som säger 

hur man ska vara som flicka eller pojke. Det handlar istället om att få möjligheten att 

prova på att vara flicka eller pojke på flera sätt. Att inte låta sig begränsas av några 

stereotypa ramar (a.a.). Eftersom samhället ser ut som det gör idag med färger och 

reklam, TV och mångas något föråldrade värderingar och normer angående 

könsroller och könsmönster så handlar det om en förändringsprocess som kommer 

att ta tid enligt respondenter jag intervjuat. I förskolan finns möjligheten att jobba 

med den här förändringsprocessen och för att lyckas måste medvetenheten hos 

pedagogerna öka vad gäller jämlikhet och genus, men här menar en av 

respondenterna att det fortfarande finns för många gamla uvar mellan 50 och 65 år 

som fortfarande har det gamla med sig i bagaget. Det handlar om små myrsteg. 

Enligt Melin (1999) är det önskvärt att bemöta pojkar och flickor likadant så att 

basen blir gemensam (a.a.). Tittar man på projektet vid Tittmyran och Björntomtens 

förskola så kan man se att ett medvetet arbetssätt ger resultat. Enligt SOU (2006:75) 

så kan det vara så enkelt som att ta bort de traditionella leksakerna för att få till ett 

klimat där både pojkar och flickor lekte tillsammans. Att låta barnen sitta vid skilda 

bord för att inte flickorna ska serva pojkarna (a.a.). Att arbeta genusmedvetet som 

förskollärare kan nog bli en stor omställning eftersom vi själva oftast har en fostran 

med oss hemifrån som sitter i ryggraden enligt respondenterna. Det finns en viss 

medvetenhet och vilja, men få hinner hålla fokus på att vara medveten hela tiden. 

 

6.4 Metoddiskussion 

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) så är det viktigt att föra en diskussion om själva 

undersökningen med reflektioner kring det egna arbetet. Här kan man lyfta fram hur 

den använda metoden har fungerat och hur det kan ha påverkat själva resultatet. Här 

kan man titta på de resultaten man anser vara viktigast och vända och vrida på dem 

för att ta reda på vad som är bra eller dåligt (a.a.). 

 

Min undersökningsgrupp var relativt liten och bestod endast av fyra förskollärare. 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer i min undersökning enligt Patel & 

Davidsson (2003) som även lyfter fram att den här metoden ger respondenten 

möjligheten att besvara intervjufrågorna med egna ord. Jag har inte använt mig av en 

pilotintervju som rekommenderas på grund av tidsbrist (a.a.). En pilotintervju kunde 

ha gett mig möjligheten att finjustera mina frågeställningar och därmed gett ett bättre 

resultat. Jag har heller inte gjort någon preliminär databearbetning som förordas av 

Lantz (2007) som menar att en sådan kunde ha varit värdefull. Vid intervjuerna 

använder jag mig av en diktafon för att inte gå miste om något av informationen som 
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respondenterna delger mig som svar på frågeställningarna (Lantz, 2007). Lantz lyfter 

även upp vikten av att hålla tiden vid en intervju och här spelar provintervjun en 

betydelsefull roll för att kunna anpassa frågorna så tidsramen för intervjun hålls 

(a.a.). Jag lyckas emellertid hålla tiden någorlunda inom 30 minuter vilket jag 

bestämt mig för i förväg. Endast en intervju av fyra drog över tid. Jag är dock osäker 

på hur lång tid det rörde sig om. Troligen någonstans mellan 5 och 10 minuter. För 

att kunna följa upp med lite följdfrågor vid behov har jag använt mig av 

ostrukturerad metod sätt vad gäller intervjufrågorna i enlighet med (Stukát, 2005). 

En nackdel enligt Stukát kan vara att man får en så kallad intervjueffekt där frågorna 

kan påverka svaren så det inte blir någon samstämmighet. Om jag hade använt mig 

av en strukturerad intervju istället hade man kunna komma ifrån den effekten. 

Följdfrågorna kan emellertid vara en hjälp för att få ett mer utvecklat svar (Stukát, 

2005). Jag kan emellertid känna att jag valde rätt metod här. Tyvärr avvek jag själv 

lite från ämnet ibland när jag ställde mina följdfrågor. Att skriva ut intervjuerna var 

inte heller helt lätt. Jag försökte dock att inte fixa till meningarna efter eget huvud 

eftersom talspråk och skriftspråk skiljer sig åt enligt Patel & Davidsson (2003) och 

utskriftens trovärdighet är viktigt. Det är viktigt att den som transkriberar ut texten 

även märker ut pauser och ofullständiga meningar, vilket jag har försökt att göra 

efter bästa förmåga. Exempelvis är pauser utmärkta med tre punkter i texten. Sedan 

kategorisera den transkriberade texten och kategorierna som framkommer förs in i 

resultatkapitlet tillsammans med citat som stöd. Jag kan känna att eftersom jag själv 

inte är van vid att hålla i intervjuer så har jag säkerligen gjort en rad misstag som 

påverkat resultatet. Jag vet att jag bland annat hjälpt respondenten att hitta rätt ord 

när denne kommit av sig eller tappat tråden. 

 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

För att öka kunskaperna och medvetenheten kring hur förskollärare bör förhålla sig 

vid bemötandet av flickor respektive pojkar så vore det intressant att gör 

observationer. Att under en längre tid filma förskollärare i sitt dagliga arbete för att 

få syn på hur förskollärare verkligen gör i verksamheten. När förskollärarna vant sig 

vid att bli filmade och saker och ting förefaller återgå till det normala så är det dags 

att börja titta över filmerna och göra jämförelser med hur förskollärarna själva tror 

att de arbetar och beter sig i förhållande till hur det ser ut i verkligheten. Idén till den 

här undersökningen har jag fått ifrån en av mina respondenter som tror att det vore 

en nyttig erfarenhet som kan komma att öka medvetenheten hos förskollärare om hur 

de arbetar med genuspedagogik i förskolan. Som del i en sådan här undersökning bör 

förskollärarna få ta del av filmerna och få möjligheten att reflektera över resultatet. 

Jag är medveten om att sådana här undersökningar har gjort tidigare, men eftersom 

saker och ting hela tiden förändras så anser jag att nya undersökningar kan belysa 

dessa förändringar och här kan vi få syn på hur långt vi kommit hittills vad gäller 

jämställdheten och arbetet med att motverka de traditionella könsmönstren.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor: 
 

 

 Hur ser förskollärarna på sitt uppdrag att fostra flickor och pojkar? 

 

1. Hur ser du på ditt ansvar i verksamheten gentemot styrdokumenten? 

 

2. Hur ser du på uppdraget att fostra flickor och pojkar? 

 

3. Vad tänker du beträffande begreppen genus och jämställdhet? 

 

 

 Hur går förskollärarna till väga i sitt dagliga arbete? 

 

1. Hur arbetar ni på den här avdelningen?  

 

2. Vilka mål prioriterar ni i arbetet på den här avdelningen? 

 

3. Hur stor betydelse tror du pedagogens bemötande har på flickor 

respektive pojkar? 

 

 

 Vilka svårigheter upplever förskollärare när de försöker arbeta 

genusmedvetet? 

 

1. Hur skulle du vilja arbeta med genus och jämställdhet på din avdelning? 

 

2. Ser du några svårigheter i att arbeta genusmedvetet? Vad? 

 

3. Vilka kunskaper och erfarenheter har du beträffande genuspedagogik? 

Hur och var har du fått dina kunskaper? 

 

 


