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ABSTRAKT 

Syftet med undersökningen är att studera hur genusmedvetenhet avspeglas i det 

praktiska arbetet med genus och jämställdhet i förskolan. Syftet är också att ta reda på 

hur genusmedvetna pedagoger definierar begreppen genus och jämställdhet. Jag vill 

även få syn på hur pedagogernas genusmedvetenhet gestaltar sig i förskolans dagliga 

verksamhet. För att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar genomfördes 

observationer och intervjuer. Studien bygger på kvalitativa metoder eftersom jag ville få 

fram så mycket egna åsikter och tankar som möjligt från respondenten.  

I undersökningen framkommer det att pedagogerna har en stark genusmedvetenhet i 

arbetet med barnen men att de är långt ifrån fullärda. Det framgår också tydligt att 

begreppet genus för dem handlar om förväntningar och traditioner som finns runt varje 

liten individ. Det beskrivs även att genus handlar om hur vi förväntar oss att flickor och 

pojkar ska vara. Begreppet jämställdhet definieras som att kvinnor och män ska ha 

samma rättigheter. Det framkommer också åsikten om att ett aktivt jämställdhetsarbete i 

förskolans verksamhet borde vara ett högre krav. Vad som synliggörs av resultatet från 

intervjuerna är att det krävs ett stort engagemang av pedagogerna när ett aktivt 

genusarbete ska genomföras. Det gäller att ständigt komma med nya idéer och arbetssätt 

för verksamheten. Pedagogernas genusmedvetenhet gestaltar sig när de i den dagliga 

verksamheten har ”genusglasögonen” på i såväl små som stora aktiviteter.  
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1 INTRODUKTION 
 

I det officiella uppdraget för förskolan ingår det att aktivt arbeta med genus och 

jämställdhet frågor, därför kan det vara intressant att se hur pedagoger på en förskola 

arbetar med detta. Att jobba med dessa frågor är något som pedagoger inte kan avstå 

ifrån. Det ska genomsyra förskolans verksamhet och det ingår också i uppdraget att 

motverka traditionella könsmönster.    

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) uppmanas förskollärare att motverka de 

traditionella könsmönster som finns i vårt samhälle. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla förmågor och intressen 

utan att begränsas av stereotypa könsroller (Skolverket, 2010).  

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) är ett av förskolans många uppdrag att 

förmedla alla människors lika värde. En viktig uppgift som förskolan har är att 

grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Förskolan ska också 

visa på alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med 

svaga och utsatta. Det är värden som förskolan ska upprätthålla i arbetet med barnen 

(Skolverket, 2010).   

För att kunna motverka de traditionella könsmönster som finns och verka för att 

främja jämställdhet samt vara genusmedvetna pedagoger måste vi först och främst 

veta vad allt detta innebär. Därför vill jag ta reda på hur genusmedvetet pedagogerna 

arbetar på den förskola som min studie har gjorts.  
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2 BAKGRUND 
 

I detta kapitel presenterar jag det bakgrundsmaterial som jag använt och anser vara 

relevanta för min studie. Inledningsvis görs en begreppsförklaring av återkommande 

begrepp för att få en djupare förståelse av dess innebörd. Därefter följer en 

framställning av förskolans uppdrag. Där beskrivs vad styrdokumenten säger om 

förskolan och skolans arbete med genus och jämställdhetsuppdraget. Sedan ges en 

redogörelse för olika genusteorier och tidigare forskning. I samma avsnitt diskuteras 

tidigare forskning om hur flickor och pojkar formas, pedagogernas betydelse av 

flickor och pojkars utveckling, strategier för att praktiskt arbeta med genus och 

jämställdhet. Till sist diskuteras vad genusmedvetenhet kan innebära samt vilka 

svårigheter och hinder som kan uppstå i ett genusarbete.   

2.1 Begreppsförklaring 

Första delen av kapitlet är en begreppsförklaring av begrepp som ständigt 

återkommer i studien. Detta för att lättare kunna skilja dem åt eftersom begreppen 

ofta feltolkas. Begreppen som kommer beskrivas är kön, genus, jämställdhet och 

jämlikhet.  

2.1.1 Kön 
Egenskap hos individ som beror på vilken typ av gameter (könsceller) den producerar 

(Nationalencyklopedin, sökdatum 2012-11-03).  

En kortfattad förklaring av skillnaden mellan kön och genus är att kön är det 

biologiska könet och genus är det sociala könet (Helén & Granholm, 2007; & 

Henkel, 2006).    

2.1.2 Genus 
Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som 

används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna 

formar människors sociala kön (Nationalencyklopedin, sökdatum 2012-11-03 ).  

Edström (2010) beskriver att begreppet genus används mer och mer i vårt samhälle 

när vi talar om kvinnor och män. Begreppet används oftast för att betona att det som 

anses vara kvinnligt respektive manligt är sociala konstruktioner. Eidevald (2011) 

skriver att begreppet genus kan diskuteras utifrån antagandet att man inte kan 

bestämma en individs egenskaper, kunskaper och förutsättningar utifrån dess kön. En 

människa ska inte bedömas utifrån vad som ses som manligt och kvinnligt.  Helén 

och Granholm (2007) beskriver också att genus får konsekvenser för den enskilda 

individen i situationer när kvinnor och män bemöts, bedöms och behandlas olika. 

Genus kan förändras och synen på vad som passar sig för respektive kön förändras 

med tiden.  

Svaleryd (2002) beskriver, det är inte främst de biologiska skillnaderna som utgör 

genus, utan människors tolkning av likheter och skillnader mellan könen.  
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2.1.3 Jämställdhet 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. 

Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet 

förhållandet mellan könen (Nationalencyklopedin, sökdatum 2012-11-03).  

Hedlin (2010) förklarar att ordet jämställdhet är relativt smalt och handlar om lika 

villkor mellan könen till skillnad från begreppet jämlikhet som har en bredare 

definition. Jämställdhet gäller alltså endast det som har med kön, män och kvinnor 

att göra. Henkel (2006) definierar ordet jämställdhet som alla människors lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vilket kön man tillhör. Författaren 

beskriver också att jämställdhet är en rättighetsfråga och också en demokratifråga. 

Man brukar tala om att jämställdhet har en kvantitativ och en kvalitativ innebörd. 

Med en kvantitativ jämställdhet menas att man tittar på antal, i t ex olika yrken, hur 

många kvinnor respektive män som är anställda. Den kvantitativa jämställdheten kan 

räknas och mätas. Den kvalitativa innebörden av jämställdhet syftar till innehållet. 

Författaren framhåller också att alla människor ska ha rätt till inflytande över sitt 

eget liv. Lika villkor mellan könen och att ta tillvara på både kvinnor och män 

kunskaper beskrivs som kvalitativ jämställdhet. Att dessutom alla människor ska ha 

samma chans och möjligheter när det gäller jobb, familj, ekonomi, politik (a.a.).    

2.1.4 Jämlikhet 
Jämlikhet är inget begrepp som jag fokuserar på i den här studien men väljer ändå att 

beskriva det eftersom skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet ofta feltolkas.  

Jämlikhet är ett begrepp som enligt Wahlgren (2010) innehåller både jämställdhet 

och likabehandling. Ett sätt att beskriva jämlikhet är alla människors lika värde. 

Ingen människa ska utsättas för trakasserier oavsett etnicitet, kön, religion, sexuell 

läggning, utseende, åsikter eller handikapp. Alla människor ska ha möjlighet att 

påverka vårt samhälle trots skilda förutsättningar och behov. Hedlin (2010) 

poängterar att begreppet jämlikhet är betydligt bredare än begreppet jämställdhet 

som omfattar kvinnor och män medan jämlikhet också syftar på lika villkor för olika 

grupper. Det kan vara på grund av etnicitet, socioekonomisk bakgrund, ålder med 

mera (a.a.).  

 

2.2 Förskolans uppdrag 

Vad säger egentligen styrdokumenten om förskolans uppdrag att motverka 

traditionella könsmönster och att arbeta med genus och jämställdhet i förskolan? 

Värdegrunden har en stark förbindelse till allt som handlar om relationer, 

jämställdhet, inflytande och ansvar, det sociala samspelet med mera (Svaleryd, 

2002). Arbete med värdegrunden är en pågående process som under hela skolgången 

pågår i alla olika slags sammanhang. Att arbeta med de grundläggande värdena 

beskriver Svaleryd (2002) som en del av det vardagliga arbetet i förskolan och 

skolan.   

Förskolan ska jobba med jämställdhetsfrågor och flickor och pojkar ska ha samma 

rättigheter (Olofsson, 2007). Så här står det i Lpfö98: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
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könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan behärskningar utifrån stereotypa könsroller 

(Skolverket 2010: s, 5).    

Förskolan är med och lägger grunden för att vårt samhälle ska få goda 

medmänniskor och samhällsmedborgare: 

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som 

vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 

med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med 

barnen (Skolverket 2010: s, 4).   

Henkel (2006) beskriver att det 2006 stiftades en lag för att ytterligare poängtera hur 

viktigt det är med jämställdhetsarbete i förskolan och skolan. Nämligen, Lagen om 

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 

Lagens syfte är bland annat att främja barns lika rättigheter i förskolan och skolan 

och också motverka all form av diskriminering. Lagen innebär att varje förskola och 

skola ska ha en likabehandlingsplan, vilken årligen ska följas upp. Tanken bakom 

den här lagen är att jämställdhetsarbete i förskola och skola ska bli en mer aktiv del 

av skolans verksamhet (a.a.).    

I skollagen beskrivs det att jämställdhet ingår i skolväsendets värdegrund. 

Skolväsendet omfattar numera all verksamhet från förskola och förskoleklass till 

vuxenutbildning. Alla som verkar inom utbildningen ska vara med och främja de 

mänskliga rättigheterna så som varje individs frihet, integritet, människolivets 

okränkbarhet, jämställdhet, människors lika värde och solidaritet mellan människor. 

Var och en ska också aktivt motverka kränkande behandling (Skollagen, 2010:800).  

Hedlin (2010) beskriver att det finns uppfattningar om att ”behandla alla lika” är en 

jämställdhetsåtgärd. Så behöver det inte alls vara. Villkoren för kvinnor och män är 

ju faktiskt inte samma och det borde vi ha i åtanke. Hedlin (2010) påpekar också att 

vi ska behandla alla lika kan snarare vara ett uttryck för ett okunnigt, omedvetet och 

könsblint förhållningssätt i jämställdhetsfrågan (a.a.).  

 

2.3 Teorier och tidigare forskning 

I den här delen av bakgrundkapitlet presenteras olika teorier och tidigare forskning 

som berör studiens syfte och frågeställningar.  

2.3.1 Genus ur ett sociokulturellt perspektiv 
Sheridan, Pramling Samuelsson, Johansson (2010) beskriver att vår läroplan för 

förskolan till största del vilar på sociokulturella teorier. Det innebär att barn lär och 

utvecklas genom kommunikation och interaktion (samspel) med sina medmänniskor 

och sin omgivning. Barns sociala, kognitiva och emotionella lärande och utveckling 

skiljer man inte på. Barns lärande sker oupphörligt och med hela deras kropp. 

Enligt Jerlang (2008) beskrivs människan som en social varelse. Vi utvecklas 

tillsammans med andra människor och samhället har en stor påverkan på barnets 

utveckling. Vi föds in i ett bestämt samhälle som har bestämda normer.   

Den sociokulturella teoribildningen innebär enligt Hundeide (2006) att barnets 

utveckling och lärande är kopplat till gemensamma, sociala processer och till 

individens egna förutsättningar. Identitetsskapande sker i ett aktivt samspel mellan 



5 

 

 

barnet, omgivningen och miljön den vistas i. I denna sociala värld skapar barnet sin 

egen individuella förståelse av sig själv men också av sin omvärld (Hundeide, 2006).    

Genusperspektivet kan beskrivas i ett socio-kulturellt perspektiv eftersom begreppet 

genus utmärker sociala relationer i kön. Begreppet genus tydliggörs i relationer 

mellan pojkar och flickors beteende och människors handlande som konstrueras 

genom sociala samspel (Sheridan m.fl. 2010).  

2.3.2 Flickor och pojkar formas  
I Piagets utvecklingsteori är det individen som försöker anpassa sig till omvärlden 

(Jerlang, 2008; & Hundeide, 2006). Piaget lyfter fram att det sker en aktiv 

förändringsprocess i samspel med omgivningen. Människan är född social och 

medfött nyfiken. Det sociala samspelet och utvecklingen hänger ihop eftersom 

samspelet mellan människor är en förutsättning för att samla på sig erfarenhet och 

därmed kunskap. När det gäller barn så har leken en mycket stor betydelse för den 

sociala utvecklingen. Ett exempel på det kan vara att barn imiterar andra personer 

som de ser upp till, vilket påverkar barnets egen identifikationsprocess. Författaren 

beskriver att det är bland annat genom imitation av andra människor som barnet lär 

sig normer. Däremot beskrivs det i Vygotskys teori att det har stor betydelse i vilken 

miljö och kultur man föds i. Det är därigenom barnets möjligheter bestäms. Barnets 

individualisering sker succesivt och jaget utvecklas ständigt stegvis. Små barns 

utveckling ansvaras av de vuxna som finns runt omkring barnet (Jerlang, 2008; & 

Hundeide, 2006).   

I den fortsatta texten som följer i bakgrundskapitlet fokuseras det hädanefter mer på 

tidigare forskning.  

Enligt Henkel (2006) börjar de vuxna så tidigt som när barnet växer i magen att 

förvänta sig olika egenskaper hos barnet beroende på vad de tror att det kommer 

födas till för kön. De förväntningar som tidigt byggs upp fortsätter sedan relativt 

omedvetet vilket gör att vi bemöter flickor och pojkar på olika sätt. Detta på grund av 

att vi förväntar oss att könen ska bete sig olika och ha olika behov. Det diskuterar 

även Wahlström (2003) och beskriver att man redan på BB kan se vissa skillnader i 

hur flickor och pojkar behandlas och möts av vuxna människor. Pojkar betraktas 

redan från början som mer starka medan flickor anses vara mer ömtåliga. Det finns 

tidigt ett mer tillåtande klimat när det gäller pojkar. Om flickor och pojkar i så pass 

tidig ålder och under hela sitt liv möts av sådana eller liknande budskap, sätter det 

sannerligen sina spår (Wahlström, 2003).  

Vad vi väljer att kalla flickor och pojkar samt sättet som vi talar till dem skiljer sig 

redan när de är mycket små, beskriver Eidevald (2011). Nyfödda pojkar får oftast 

höra vilken hårding och fajter han är eller att han är en vild liten rackare. En nyfödd 

flicka får däremot oftare höra att hon är nyfiken och nöjd, att hon är en liten duktig 

och söt flicka. Det här sättet att tilltala de båda könen innebär att flickor och pojkar 

mycket tidigt beskrivs med olika ord och namn och därmed har de tidigt olika 

förväntningar på hur de ska vara och bete sig (Eidevald, 2011).   

2.3.3 Pedagogers betydelse för pojkars respektive flickors 
utveckling i förskolan  

Edström (2010) har i sin studie analyserat förskolepersonalens ansvar att främja 

jämställdhet i Sverige och även i Skottland. Författaren menar att länderna 

representerar olika välfärdsprogram men hon finner även en del likheter då båda är 
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påverkade av gammal tradition men även de senaste transnationella diskurser och 

strategier för att nå en jämställd skola. Baserat på nationella styrdokument 

framkommer det i studien att jämställdhet kontinuerligt har tagits upp i den svenska 

kontexten sedan 1970-talet. Däremot kom det in i skotska sammanhang betydligt 

senare. Det framkommer även att den svenska läroplanen för förskolan lägger mer 

vikt vid de likheter som finns mellan flickor och pojkar, medan Skottlands tenderar 

att fokusera på de skillnader som finns mellan könen. En likhet i båda ländernas 

förskole-politik är att de anställda ses som förebilder för barnen på förskolan. 

Personalen är medveten om de värderingar som förmedlas till barnen rörande kön 

och det är därför viktigt att de jobbar medvetet med att främja jämställdhet på 

förskolan (Edström, 2009).  

Pedagogerna måste vara goda förebilder för barnen på förskolan och i skolan, 

beskriver Svaleryd (2002). Författaren poängterar också att om pedagogerna ska 

kunna vara bra förebilder för barnen måste pedagogerna först och främst göra upp 

med sina omedvetna föreställningar och förväntningar om hur flickor och pojkar ska 

vara. Wahlström (2003) framhåller betydelsen av pedagogernas förhållningssätt och 

menar att en pedagog som behandlar barnen på ett ojämnställt sätt har svårt att bilda 

en bra gemenskap i gruppen.  

Många pedagoger i förskolan använder sig av ett betydligt mjukare tonfall när de 

talar med flickor och yngre barn beskriver Svaleryd (2002). Detta påstående 

bekräftades när Svaleryd själv lyssnade på en av sina inspelningar från en tidigare 

studie där hon talar med en flicka och använder en extra lugn och mjuk röst. Det var 

inte förrän hon lyssnade på filmsekvensen av observationen som det upptäcktes att 

hon faktiskt talade på detta typiska sätt till den aktuella flickan. Det kan vara lätt att 

falla in i de så kallade traditionella sätten att bemöta könen och att det kräver mycket 

jobb för att förändra sitt sätt att bemöta barn.  Författaren betonar också betydelsen 

av att pedagogerna använder positiv uppmärksamhet och uppmuntran gentemot 

barnen för att de ska växa som individer och därmed tro på sig själva. Pedagoger och 

andra vuxna har stor betydelse för hur barn tror på sig själva, deras egna förmågor 

och motivation. Att bli sedd, bekräftad och uppmuntrad är en rättighet för alla barn. 

Det är viktigt att alla barn får en chans att utveckla en positiv självbild och empati för 

andra människor. Pedagogerna på förskolan, skolan och andra vuxna i barnens närhet 

måste visa dem att de duger som de är och lära dem att se sig själva som värdefulla 

individer.  

Ett gott självförtroende, en tro på sig själv och ett starkt jag är nödvändiga 

förutsättningar för ett lustfyllt lärande, beskriver Svaleryd (2002). Detta är 

pedagogerna med och skapar. När ett barn blivit trygg i sig själv är det också redo att 

ge mer av sig själv. Lika viktigt som ett starkt jag är blir också gruppkänslan och 

gemenskapen i barngruppen. Att barnen ska känna tillhörighet till gruppen är mycket 

väl sammankopplat med jämställdhetsuppdraget som pedagogerna har (a.a.).   

Wahlström (2003) sammanfattar sina egna erfarenheter av att arbeta med 

jämställdhetsprojekt på följande vis. Pedagoger har en skyldighet att ta reda på hur 

verkligheten ser ut för att kunna förändra, inte utifrån hur vi tror att den ser ut. 

Pedagoger ska också låta pojkar och flickor få samma möjligheter och träna samtliga 

förmågor som behövs för att utvecklas som individ. Till sist ska pedagoger på ett 

medvetet sätt bemöta båda könen olika för att vidga deras könsroller, för att senare i 

livet ha större och bredare valmöjligheter, samt att aldrig glömma vikten av att se 

och bekräfta det positiva i varje enskilt barn. 
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2.3.4 Strategier för att praktiskt arbeta med genus och 
jämställdhet 

Det är upp till varje enskild förskola att bestämma sig för hur de ska verka för att nå 

måluppfyllelsen att arbeta med jämställdhet i förskolan. Det finns många 

tillvägagångssätt för att aktivt arbeta med dessa mål (Eidevald, 2009). Att filma sig 

själva i arbetslaget är ett sätt att se verksamheten ur ett annat perspektiv och en bra 

strategi för att granska sig själva (Wahlgren, 2010). Författaren betonar även att det 

är viktigt att börja med dessa observationer tidigt när en förändring ska ske för att 

kunna uppfatta hur situationen ser ut i verksamheten just nu. Filmkameran upplevs 

ofta som otäck och vetskapen om att bli filmad får många att känna obehag. Men det 

är betydelsefullt för arbetslagets utveckling att kunna se vad de befinner sig, vad de 

vill förändra och vart de vill komma. Genom att se sig själv och de andra i sitt 

arbetslag i det här sammanhanget ökar medvetenheten hos arbetslaget i genus och 

likabehandlingsfrågor. Det går att observera varandra utan att filma men det kräver 

mycket av arbetslaget. Videoobservation har till sin fördel att hela arbetslaget kan 

titta tillsammans och att den som blivit observerad kan se sig själv ur ett annat 

perspektiv (Wahlgren, 2010). 

Henkel (2006) framställer att ett enkelt första steg mot jämställdhet på förskolan är 

att börja benämna barnen vid deras namn och att se dem som individer, inte som 

flickor eller pojkar. När barn benämns i grupp som till exempel alla pojkar, blir 

barnets kön det viktigaste i sammanhanget. Att barnen får höra sitt namn bidrar till 

känslan av att vara en egen individ. Svaleryd (2002) beskriver däremot att 

individperspektivet inte kan säkerställa jämställdheten. Det är mycket som behöver 

synliggöras för att en helhetsbild av vad som behöver förändras ska kunna ges. 

Henkel redogör för tre olika steg för att förändra och bli en mer jämställd förskola. 

Det första är positiv bekräftelse, att byta ut negativ uppmärksamhet mot positiv. Det 

andra steget är synliggöra, att få syn på de omedvetna förväntningarna vi har på 

flickor respektive pojkar. Det tredje och sista steget i processen är att förändra våra 

förväntningar och samtidigt bredda könsrollerna. Vi får inte glömma att jämställdhet 

är en process som man hela tiden måste bära med sig och arbeta med i den 

pedagogiska verksamheten. 

För att kunna genomföra ett aktivt och framgångsrikt jämställdhetsarbete menar 

Svaleryd (2002) att det gäller för pedagogerna att se sin roll ifrån ett nytt perspektiv, 

att vilja förändras. Detta diskuterar även Henkel (2006) som beskriver att i arbetet 

mot en jämställd förskola är det pedagogerna som behöver förändras och inte barnen. 

De är de vuxnas omedvetna förväntningar på de båda könen som faktiskt skapar 

ojämställdhet. Henkel beskriver några förutsättningar som krävs för ett aktivt 

jämställdhetsarbete. Det första steget är att ha viljan att förändra sig själv och 

verksamheten. Dessutom är det viktigt att i arbetslaget ha en gemensam 

kunskapsgrund inom ämnet och läsa på för att få mer kunskap. Det är också 

betydelsefullt att bestämma konkreta arbetsmetoder och mål för processen samt en 

tydlig fördelning av ansvaret, vem ska göra vad. Till sist beskriver författaren att det 

är viktigt att kontinuerligt göra en ständig uppföljning och utvärdering (a.a.).   

I Eidevalds studie från 2011 undersöktes bland annat hur man praktiskt kan arbeta 

med jämställdhet. Resultatet visar vilka strategier som är vanligast respektive 

ovanligast på de förskolor som studien undersökte.  
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Den vanligaste strategin som Eidevalds undersökning visar är att pedagogerna 

förändrar sitt sätt att tala till flickor respektive pojkar. Ytterligare en strategi som är 

bland de vanligaste är att förändra miljön inne på avdelningen för att locka flickor 

och pojkar till ställen de vanligtvis inte vistas i. Ungefär hälften av förskolorna som 

undersökts anger att man arbetar med könsneutrala miljöer och nästintill lika många 

beskriver att de försöker köpa in så könsneutrala leksaker som möjligt. Nästan 

hälften har också delat flick- och pojkgrupper i såväl aktiviteter som i 

vardagssituationer t ex måltider. Endast tjugotvå procent anger att de har avlägsnat 

vissa böcker för att även där få en jämn könsfördelning och till sist, endast var femte 

beskriver att de strävar efter en jämn könsfördelning bland de anställda och färre än 

en av tio anser att de redan är jämställda (Eidevald, 2011).  

När det gäller placering av pojkar och flickor för att skapa jämställdhet är det viktigt 

att ha en pedagogisk tanke bakom valet av barnens placeringar och varför de sitter 

som de gör. Vissa pedagoger väljer t ex att placera barnen varannan flicka och 

varannan pojke. Andra menar att det faktiskt skapar ojämställdhet (Henkel, 2006).  

 

2.3.5 Genus-medvetenhet 
Vad innebär det att vara genusmedveten? Det finns många svar på den frågan. 

Wahlström (2003) sammanfattar: Att jobba mot att bli en genusmedeveten pedagog 

innebär bland annat att man skaffar sig kunskap om att flickor och pojkar tillskrivs 

normativa och särskilda egenskaper. Arbetet mot att bli mer genusmedveten innebär 

också att vilja och kunna se igenom den normativa beskrivningen av pojkar 

respektive flickor. Att börja se dem mer som individer. Till sist beskriver författaren 

om vikten av att våga reagera och ifrågasätta bemötandet av barnen. 

Att vara genusmedveten innebär många saker enligt Wahlström (2003). Det innebär 

bland annat att reagera på det som händer i förskolans dagliga verksamhet och 

analysera det ur ett genusperspektiv och också att vara lyhörd när någon förväntar sig 

ett visst agerade från någon på grund av dess kön. Att vara genusmedveten handlar 

inte bara om kön, flickor och pojkar, utan även om att förstå hur vi människor 

påverkas av vår bakgrund och hur vi bemöter individer. Inom genusteorin beskrivs 

genusmedvetenhet som att man tar på sig sina ”genusglasögon” och utsikten blir inte 

längre densamma utan mer reflekterande och analyserande. Henkel (2006) framhållet 

att när vi fått på oss genusglasögonen och börjat se hur verksamheten ser ut ur ett 

genusperspektiv och vad som behöver förändras kommer man lättare se vilka 

strukturella mönster som skapar ojämställdhet. Det blir sedan lättare att komma på 

strategier för att bli mer genusmedvetna. Wahlgren (2011) beskriver att kunna öppna 

sig för sitt förhållningssätt gentemot kön och analysera sitt eget bemötande kan vara 

jobbigt för många.  Författaren betonar också att genusmedvetenhet är något som 

utvecklas genom erfarenheter och är en process.   

2.3.6 Uppdragets svårigheter 
Under ett jämställdhetsprojekt möter man både möjligheter och hinder poängterar 

Wahlström (2003). Ett av de hinder som författaren kopplar till egna erfarenheter är 

känslan att man redan är jämställd och att det möjligtvis finns andra som behöver 

förändra sig och inte du själv. Det hindret kallas ”Inte jag”. Det finns därför ofta 

vissa svårigheter i att granska sig själv vid till exempel en videoobservation. Att 

eventuellt se sig själv som icke jämställd kan jämföras med att erkänna en brist. Det 
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handlar istället om att förstå att det inte är du som enskild person som har 

misslyckats, utan det handlar om att hela arbetslaget ska förändras tillsammans.  

Eidevald (2011) redogör för att det i forskning om att arbeta med genus i förskolan 

var många förskollärare som menade att det är stor skillnad mellan vad de vill 

genomföra och utveckla i genus och jämställdhetsarbetet och vad de sedan faktiskt 

lyckas göra. Förskollärarna anser också att det är svårt att få föräldrarna delaktiga i 

jämställdhetsarbetet och att de ibland motarbetar förskolans målsättning. Ett par 

pedagoger påpekar att de fått försvara sitt arbetssätt, ofta då på grund av föräldrarnas 

oro att flickor ska göras till pojkar och tvärtom. Det kan också vara för att många 

föräldrar vill att pojkar ska leka med pojkar och flickor leka med flickor. Det gäller 

att vara tydlig med att förklara sin arbetsmetod och att engagera föräldrarna så att de 

känner sig delaktiga vilket förhoppningsvis resulterar i en positiv syn på arbetssättet. 

Eidevald beskriver vidare att ointresse från ledningen och även från vissa kollegor 

gör att arbetet med jämställdhet kan ses som problematiskt. Diskussioner med 

ledningen och i arbetslaget ses som direkt avgörande för om jämställdhetsarbetet ska 

lyckas bra eller inte (a.a.).  

En vanlig rädsla som kan stå i vägen för ett aktivt jämställdhetsarbete är att 

jämställdhet ska handla om att ta bort. Att flickor helt plötsligt inte ska få leka med 

dockor eftersom det är vad flickor traditionellt leker med och att pojkar då inte ska få 

leka med bilar och traktorer. Henkel menar att ett jämställt arbetssätt snarare handlar 

om att lägga till än att ta bort. Det kan handla om att vi måste bredda barns aktiviteter 

genom att fylla könsstereotypa lekar och sysslor med nytt innehåll för att få barnen 

nyfikna på nya sätt att leka (Henkel, 2006).  

Många av pedagogerna som Wahlström (2011) intervjuade i sin undersökning svarar 

att ett arbete mot att bli mer genusmedvetna är en jobbig process eftersom den 

inbegriper pedagogerna själva. Arbetet kan uppfattas som högst personligt. Ett 

exempel kan vara att pedagogerna bestämmer sig för att filma och observera sitt sätt 

att bemöta barnen ur ett genusperspektiv. När pedagogerna filmar och bli filmade 

avslöjas deras personliga inställning till exempelvis genus, jämställdhet och andra 

centrala begrepp.   
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3 SYFTE 
Syftet med undersökningen är att studera hur genusmedvetenhet avspeglas i det 

praktiska arbetet med genus och jämställdhet i förskolan. Det har mynnat ut i 

fäljande frågeställningar: 

 Hur definierar genusmedvetna pedagoger genus och jämställdhet? 

 Hur gestaltar sig pedagogernas genusmedvetenhet i förskolans dagliga 

verksamhet? 
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4 METOD 
I metodkapitlet redogör jag för de tillvägagångssätt jag använt mig av i min 

undersökning för att på bästa sätt få svar på mitt syfte och mina frågeställningar. För 

att studera hur genusmedvetenhet avspeglas i det praktiska arbetet med genus och 

jämställdhet i förskolan har jag valt att använda mig av både observationer och 

intervjuer. Till en början beskrivs den valda metoden, nämligen ett kvalitativt 

metodval. Sedan presenteras valet av förskola, det vill säga själva 

undersökningsgruppen som deltagit och möjliggjort insamlandet av det empiriska 

materialet till studien. Därefter följer ett avsnitt som kort och sammanfattande 

förklarar studiens genomförande. Nästa stycke som följer presenterar 

databearbetningen och där beskrivs transkriberingsprocessen och bearbetningen av 

det insamlade materialet. Sedan diskuteras de forskningsetiska principer som tagits 

ställning till under hela processen och till sist beskrivs studiens tillförlitlighet samt 

metodkritik där för och nackdelar med de olika metoder som använts presenteras.  

4.1 Val av metod 

Den undersökningsmetod som jag valt att använda i min studie är den kvalitativa 

metoden. Orsaken till valet av kvalitativa intervjuer är att ge pedagogen som 

intervjuas utrymme till att beskriva sina tankar och åsikter med sina egna ord och att 

pedagogen ska få möjlighet att lyfta fram synpunkter som skulle kunna vara 

intressant för mig och som skulle kunna vara relevanta för studien. En kvalitativ 

metod beskrivs vara passande i studier där man vill ta del av intervjupersonens 

tankar, synpunkter och åsikter (Løkken & Søbstad, 1995).  

 

Jag har valt att använda mig av en fallstudie genom att granska en och samma 

verksamhet för att på ett djupt sätt kunna studera den specifika verksamheten. Stukát 

(2005) beskriver att fallstudier ofta används när man ska studera en enda person eller 

en och samma arbetsplats. Det brukar ofta användas i kombination av observationer 

eller intervjuer. Genom att koncentrera sig på en specifik sak eller händelse försöker 

forskaren finna en djupare förståelse eller kunskap om det som undersöks.  

 

4.1.1 Observation 
 

Observation har använts för att samla in materialet som ligger till grund för de 

intervjuer som gjorts. Einarsson och Hammar (2002) poängterar att observation är ett 

pålitligt sätt att hämta information. Observationer bygger på vad som faktiskt händer. 

Det är observatören som observerar vad som sker eller sägs. Genom det här sättet att 

samla information delger gruppen information genom sitt sätt att handla (a.a.). Det 

finns olika former av observationer poängterar Løkken och Søbstad (1995) och den 

observationsmetod som kommer att användas är den öppna observationen. I den 

öppna observationen är den observerade synlig. Man behöver inte avslöja i detalj vad 

det är som ska observeras utan det kan räcka med en viss förklaring (a.a.). De som 

observerades var tre förskollärare och vid tillfället 12 barn.  

 

Observation är framförallt användbart när vi ska samla information inom områden 

som har med beteende i naturliga situationer att göra. Med en sådan 
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observationsmetod kan vi studera vad som sker och människors beteenden i samma 

stund som det faktiskt sker (Patel & Davidsson, 2003).  

 

4.1.2 Intervju  
 

För att på bästa sätt få fram ett relevant underlag har data samlats in bland annat med 

hjälp av kvalitativa intervjuer med en av avdelningens tre pedagoger. I kvalitativa 

intervjuer används enkla och raka frågor som ger innehållsrika svar. 

Tillvägagångssättet innebär att upptäcka och förstå mönster. Huvudsyftet med den 

kvalitativa metoden handlar mer om att få förståelse än om att få förklaring och att 

med hjälp av kvalitativa intervjuer lättare fånga kärnan i det tema som ska 

undersökas. Den här formen av intervjuer är mer ostrukturerade och betydligt mer 

öppna än kvantitativa intervjuer. De är också mer personligt inriktade eftersom det 

går att få mycket noggranna beskrivningar av det vi är intresserade av och vill veta 

mer om (Trost, 2010; Løkken & Søbstad, 1995).  

Lantz (2007) tar upp betydelsen av att man bestämmer sig för på vilket sätt man 

dokumenterar intervjun eftersom det finns många sätt att göra det på. Man kan spela 

in på band eller någon annan form av ljudupptagare 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. Mitt 

redskap för att spela in mina intervjuer kom att vara en ljudupptagare från en 

videokamera. Detta diskuterar även Trost (2010) då han beskriver ljudupptagare som 

en fördel vid intervju eftersom man inte behöver göra anteckningar och samtidigt 

koncentrera sig på frågorna och svaren.  

4.2 Val av förskola 

Det är viktigt att urvalet av undersökningsgruppen diskuteras (Stukát 2005). Min 

undersökning till uppsatsen gjordes på en och samma avdelning. Jag valde att följa 

verksamheten under en hel dag med hjälp av en videokamera. Detta för att få syn på 

verksamheten på ett djupare plan och att kunna studera pedagogernas arbete ur ett 

genusperspektiv under en hel dag. För att kunna se verksamheten ur både ett 

teoretiskt och ett praktiskt perspektiv valde jag att genomföra både observation och 

intervju. Arbetslaget är valt medvetet dels för att jag haft min verksamhetsförlagda 

utbildning där och känner till verksamheten men också för att deras genusarbete 

gjorde mig nyfiken under min tid där och jag ville gärna undersöka den mer genom 

att de skulle delta i undersökningen till min uppsats. Barngruppen består av sexton 

barn mellan åldrarna 2,5 till 6 år. På observationsdagen var 12 av barnen närvarande. 

Endast en pedagog intervjuas men hela arbetslaget granskas. Anledningen till att jag 

valt att intervjua en pedagog och inte alla i arbetslaget var för att det inte är 

meningen att en pedagog ska bli utpekad vid ett visst tillfälle utan hela arbetslaget 

ska undersökas. Det är deras gemensamma mål för verksamheten och att få syn på 

hur de praktiskt i arbetslaget jobbar med genusuppdraget som är i fokus.  Jag tog 

tidigt kontakt med pedagogerna på avdelningen och berättade om min tänkta 

undersökning. De var positivt inställda till att vara med i studiens undersökning och 

tackade ja. Eftersom videoobservation hade valts lämnade jag ut lappar till barnens 

föräldrar som de skulle skriva på för att godkänna att deras barn skulle få delta i en 

videoobservation.  
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4.3 Genomförande 

Dagen då video-observationerna av verksamheten skulle ske kom jag till förskolan 

tidigt på morgonen för att prata ihop mig med pedagogerna om hur deras planer för 

dagen såg ut. Jag talade om vilka situationer jag skulle vilja filma och att jag ville 

filma spontana situationer i förskolans vardag. De situationer som filmades var 

musiksamling i smågrupper, matsituationen, sångsaga efter maten, barnen fria lekar 

och städning före mellanmål. Rörlig kamera användes vid alla tillfällen utom 

matsituationen då kameran sattes upp så att alla betydande delar skulle kunna fångas.  

För att kunna få en så stor bredd som möjligt på undersökning började jag med att 

utföra videoobservationer av pedagogernas dagliga verksamhet. Detta för att på ett 

tydligt sett se hur pedagogerna förhåller sig till pojkar respektive flickor och få syn 

på hur de arbetar med genus och jämställdhet i såväl styrda aktiviteter som i olika 

vardagliga situationer. Tanken med videoobservationer är att undersöka vad som 

sker i den praktiska verksamheten. Därför är det först och främst fokus på 

pedagogerna men även på barngruppen.  

Några dagar senare skulle intervjuerna genomföras. Stukát (2005) beskriver att valet 

av miljön där intervjuerna ska äga rum är en viktig del för att såväl intervjuaren som 

respondenten ska känna sig trygg och lugn. Att det sker ostört och att miljön upplevs 

som trygg ger bättre förutsättningar för att genomföra intervjun (Stukát, 2005). Jag 

och min respondent placerade oss i ett av förskolans arbetsrum som de kallar 

konferensen. Ett stort rum som var rymligt, ljust och risken för att störas var liten. 

Intervjuerna ägde rum i samband med att jag och en av avdelningens pedagoger tittar 

på olika sekvenser från video observationerna. De olika filmsekvenserna ligger alltså 

som underlag för intervjuerna. Totalt tittade jag och pedagogen på 10 filmklipp från 

de 5 olika situationerna. Det blev mycket öppna intervjuer eftersom jag inte hade 

några förberedda frågor när vi tittade på filmerna utan intervjun skapades av våra 

samtal om vad som sker i de olika sekvenserna. Jag valde också att genomföra en 

form av slutintervju för att ”knyta ihop säcken” och sammanfatta intervjuerna. När vi 

hade gått igenom video-observationerna hade jag förberett frågor som ställdes till 

pedagogen (se bilaga). Jag utgick ifrån dessa frågor men försökte även ställa så 

många följdfrågor som möjligt för att få rikligt med information. Frågorna skickades 

inte ut till respondenten i förhand på grund av att så spontana och ärliga svar som 

möjligt eftersträvades. 

Avsatt tid för intervju ett var ca en timme och för intervju två ca en och en halv 

timme. Intervjuerna gjordes med några dagars mellanrum.  Lantz (2007) framhåller 

betydelsen av att det finns tillräckligt med avsatt tid för intervjun. Både intervjuaren 

och respondenten ska känna att det finns tid att stanna upp i intervjun och eventuellt 

gå djupare in på ett område eller känna sig fri till eftertanke. Författaren betonar även 

att ett vanligt fel som intervjuare gör är att missbedöma tidsramen.     

4.4 Databearbetning 

Kvalitativa intervjuer innebär enligt Patel och Davidsson (2003) ofta att man bör 

skriva ut dem. I en sådan transkriberingsprocess sker det lätt en medveten påverkan 

på underlaget för studiens analys. Dessutom försvinner vissa saker som kan påverka 

svar och resultat, så som mimik, kroppsspråk och betoningar när samtal skrivs över 

till text. Jag började därför med att lyssna igenom intervjuerna samtidigt som jag 

skrev ner dem så ordagrant som möjligt. Efter transkriberingen lyssnade jag på 
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intervjuerna ett par gånger till för att vara helt säker på att jag fått med allt och 

antecknat rätt vid transkriberingen (Patel & Davidsson, 2003). 

Därefter lästes de nedskriva intervjuerna igenom mycket noggrant utifrån studiens 

frågeställningar för att sedan kunna kategorisera och sortera materialet. Lantz (2007) 

beskriver att man med fördel kategoriserar innehållet genom att under genomgång av 

materialet plocka ut sådant som är väsentligt för syftet. Författaren betonar även att 

det bara är materialet från intervjuerna som faktiskt besvarar studiens 

frågeställningar som är intressanta och relevanta (a.a.). Därför gick jag vidare med 

att reducera bort de material som inte passade in i mitt syfte och mina 

frågeställningar. Därefter blev det lättare att gå igenom de delar av intervjuerna som 

jag faktiskt skulle använda mig utav i mitt resultat.  

Det blev naturligt för mig att sortera videoklippen i olika mappar för att lättare kunna 

skilja dem åt. Dessa mappar döptes till det som situationerna innehöll och därmed 

skapades rubrikerna som används i resultatet, nämligen musiksamling, sångsaga, 

matsituationen, fri lek på eftermiddagen och slutligen städning före mellanmål. 

Därefter bestämde jag mig för att sortera situationerna och döpte dem till planerade 

aktiviteter och spontana aktiviteter för att redovisningen av resultatet skulle bli 

tydligare. Resultaten av slutintervjun sorterades under de förberedda frågorna som 

sedan skapade rubriker och också används i resultatkapitlet.  

 

4.5 Etiska överväganden 

De fyra forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I en studie ska 

forskaren hålla sig till forskningsetiska principer vilket har till syfte att ge normer för 

förhållandet mellan undersökningens deltagare och undersökningens forskare 

(Vetenskapsrådet, 1990).   

Innan jag kom för att göra min undersökning informerades förskolan om att jag 

genomför ett examensarbete och skulle tycka att det var roligt om de ville delta i min 

studie, härmed är informationskravet uppfyllt. De fick en beskrivning om studiens 

syfte och hur intervjuerna och observationerna skulle genomföras. När det gällde 

observationerna var jag noga med att beskriva att fokus skulle ligga på pedagogernas 

bemötande av barnen ur ett genusperspektiv, härmed är också samtyckeskravet 

uppfyllt. Eftersom jag skulle genomföra videoobservationer gavs lappar ut till varje 

barns föräldrar som skulle skrivas på. Jag beskrev hur observationerna skulle gå till, 

att det endast var av studiesyfte och att det kommer vara fokus på pedagogerna under 

observationerna och inte barnen. Av den orsaken att inga enkäter har skickats ut 

finns det inte nedskrivet några personuppgifter, namn etc. i några papper eller 

dokument som använts under studiens gång. Pedagogerna informerades också om att 

alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Härmed är också nyttjandekarvet 

samt konfidentialitetskravet utfört.  

4.6 Tillförlitlighet  

Det är viktigt att kritiskt granska undersökningens insamlade data och titta på 

undersökningens styrkor och svagheter. I mitt fall så har jag använt mig av en 

undersökningsgrupp vilket kan vara en nackdel lyfter Stukát (2005). Författaren 
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menar också att det inte behöver vara en svaghet utan det är helheten i 

forskningsprocessen som räknas.  

Jag har i min studie använt både ljudupptagare vid intervju och videoobservation för 

att granska verksamheten och för att få en hög validitet i min undersökning. Både 

Patel och Davidsson (2003) samt Trost (2007) påpekar att tillförlitligheten i en 

kvalitativ studie påverkas inte endast utav den datainsamling som görs utan hela 

forskningsprocessen påverkar studiens trovärdighet och tillförlitlighet. För att 

kontrollera trovärdigheten i undersökningen kan vi ”lagra” verkligheten och därmed 

kan registreringarna göras i efterhand. Precis som jag gjort i min studie kan 

inspelningar i form av ljud eller bild göras och därmed kan jag titta på/höra 

verkligheten många gånger om för att försäkra oss om att det jag hört/sett är korrekt.  

Författarna poängterar att det kan upplevas problematiskt att uppnå den goda 

kvalitén i sitt arbete som man önskar eftersom kvalitativa undersökningar kan ge 

vissa variationer i studiens resultat. Därför är det viktigt att forskningsprocessen 

beskrivs mycket noggrant och utförligt (Patel & Davidsson 2003; & Trost 2007).  

Det tåls även att diskutera tillförlitligheten eftersom pedagogerna visste vad syftet 

var och att deras verksamhet skulle granskas ur ett genusperspektiv. Det var på grund 

av detta jag valde att öka trovärdigheten genom att observera verksamheten under en 

hel dag och vid flera olika tillfällen. Hade jag observerat en enstaka aktivitet är det 

troligt att de anpassat innehållet efter vad jag som observant skulle granska.  

4.7 Metodkritik  

Genom att granska både för och nackdelar med den valda metoden strävar jag efter 

att förhålla mig kritisk till vissa delar av metoden. Att jag kände barnen sedan 

tidigare upplevde jag i stort som något positivt eftersom det för mig som observatör 

inte var svårt att bli accepterad av dem. I vissa situationer var barnen mycket nyfikna 

på mig och kameran vilket resulterade i att det ibland var svårt att filma de spontana 

situationerna. Løkken och Søbstad (2010) poängterar betydelse för hur observationen 

vid vissa tillfällen kom att vara. Författarna beskriver att om observationen 

genomförs av en okänd observatör påverkas de observerade personernas handlande 

och beteende betydligt mindre (a.a.).  Både barnen och personalen accepterade mig 

som observatör och eftersom jag kände dem sedan tidigare var de vana vid min 

närvaro och jag upplevde att deras beteende i situationerna inte påverkades utav mig.    

Intervju som metod upplever jag som ett bra sätt att samla upp information och 

dokumentera intervjusvaren. Jag förhåller mig däremot kritisk till intervjun som 

metodval på grund av tillvägagångssättet att samla upp vad som sägs.  Trost (2010) 

poängterar att det finns vissa nackdelar med att endast använda sig av ljudupptagare 

vid intervjutillfället. Detaljer såsom gester, kroppsspråk och mimik går förlorade 

vilka kan vara betydelsefulla för tolkningen av respondentens svar. Jag har därför 

valt att ordagrant skriva ner pedagogens svar vid transkriberingen för att inte missa 

något som kan vara betydelsefullt för svaret. Detta diskuterar Bjurwill (2001) som 

beskriver vikten av att källornas ursprungskaraktär blir besvarad vid 

transkriberingen. Svaren tillåts förändras till sin språkliga form men innehållet får 

däremot inte ändras. Respondenten ska inte känna att denne har blivit felciterad.  

En annan aspekt som jag förhåller mig kritisk till är tillvägagångssättet i 

transkriberingen av intervjuerna. Stukát (2005) diskuterar detta och menar att det är 

vanligt förekommande att man endast skriver ut särskilt intressanta delar av intervjun 
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och bortser från irrelevanta avsnitt. Använder man det tillvägagångssättet och vet 

med sig att ingen betydelsefull information förloras är det ett sätt att förminska 

transkriberingsprocessen(a.a.). Därför rensade jag endast bort de sekvenser där 

samtalet gick åt ett håll som kom ifrån ämnet eller diskussioner som inte stämde 

överrens med frågan som ställdes.   
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5 RESULTAT  
I det här kapitlet kommer det samlade materialet att presenterats och analyseras. 

Resultatet kommer att delas upp under rubriker som anknyter till studiens syfte och 

frågeställningar. Pedagogernas genusmedvetenhet i styrda aktiviteter och i förskolans 

vardagliga situationer kommer att redovisas samt resultatet av slutintervjun som 

djupare går in på pedagogernas tanke bakom genusarbetet. Pedagogen som intervjuas 

har ett fiktivt namn.   

Resultatet av undersökningen har jag valt att kategorisera i tre delar och efter varje 

del följer en kort analys. Huvudrubrikerna är, pedagogernas genusmedvetenhet i 

planerade aktiviteter, pedagogernas genusmedvetenhet i spontana aktiviteter samt 

slutintervjun. De underrubriker som vuxit fram har jag valt att namnge efter var 

situationen innehåller. Nämligen musiksamling, sångsaga, matsituationen, fri lek på 

eftermiddagen och städning före mellanmål. Slutintervjuns rubriker är uppkallade 

efter de förberedda frågorna.  

5.1 Pedagogernas genusmedvetenhet i planerade 
aktiviteter  

För att kunna skilja på vad jag menar med planerade och spontana situationer delas 

de upp under två rubriker. Först beskrivs den genomförda observationen, vad som 

faktiskt sker och sedan intervjun, vad pedagogen berättar om situationen. Därefter 

presenteras vilka resultat som synts under filmsekvenserna och hur pedagogen 

reflekterar kring dem. Till sist beskrivs de slutsatser som kan dras av resultaten samt 

en analysdel. Musiksamling och sångsaga kategoriseras som planerade aktiviteter.  

5.1.1 Musiksamling 
 

Beskrivning utifrån observationen 

På filmsekvensen kan vi se att en av pedagogerna håller en musiksamling där barnen 

ska få lära sig om olika musikstilar. Temat för denna gång är discomusik. Det är en 

aktivitet som helt och hållet styrs utav pedagogen. Gruppen består av sju barn. I 

sekvensen bekräftar pedagogen varje individ genom att härma barnens rörelser. När 

ett barn kommer på något nytt danssteg och visar det för de andra berömmer 

pedagogen detta. Vi ser också att ju mer pedagogen bekräftar och berömmer barnen 

desto mer vågar de ta ut rörelserna och ta för sig i gruppen, detta gäller alla barnen 

som deltar. Barnen använder varsin mikrofon samtidigt som de dansar till musiken. 

Aktiviteten varar i ungefär trettio minuter.  

Intervjun med Stina 

Stina berättar samtidigt att det som vi ser på sekvensen är ett av de teman som de 

håller på med i sitt genusarbete för att stärka individen hos barnen. Både tjejer och 

killar ska våga ta för sig och våga stå i centrum. När jag ställer frågan om hur viktigt 

det är för barnen att få beröm för att våga och vilja delta svarar Stina att det är 

mycket viktigt att lyfta barnens idéer för att de ska känna sig sedda och att de är 

duktiga.  

Vi ser ju också här att de har varsin mikrofon som de har gjort. Lite för att kunna 

gömma sig bakom samtidigt som man dansar så att de ska våga ta för sig. Det tror vi 

kan vara en trygghet i en sådan situation, speciellt för de blyga barnen då, det är en 
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tanke bakom det också.. Så absolut finns det genustänk även här. Det är lika viktigt 

att både tjejer och killar kan och vågar ta för sig i en grupp. Och eftersom vi har 

delat in dem i de här smågrupperna så får ju varje barn mycket mer taltid, mycket 

mer utrymme för att ta plats. 

Under intervjun till filmsekvensen ställer jag frågan om det ligger något genustänk 

bakom indelningen av grupperna. Stina berättar att indelningen av grupperna är 

gjorda på ett mycket medvetet sätt med ett genustänk efter barnens olika behov. Alla 

barn ska ha samma chans att utvecklas oavsett kön, ålder med mera. Den gruppen 

som filmsekvensen visar är den mest ”tysta gruppen”. Stina berättar att de arbetar 

och strävar efter att barnen ska se olikheter som något positivt och att de kan lära av 

varandras olikheter, att de har olika kön och olika ålder. Alla är inte lika och därför 

är det fel att behandla alla lika, berättar Stina. Hon poängterar även att barn har olika 

förutsättningar och behov och behöver mötas på olika sätt, vilket också är ett 

genusarbete för dem. Tanken bakom den här grupperingen i den ”tysta gruppen” är 

att det blir mer talutrymme tillgängligt för dessa barn och att pedagogerna jobbar 

mycket med att lyfta varje individ och försöka få dem att ta mer plats samt vilja tala, 

oavsett kön, ålder eller något annat.  

Jag tycker inte att det är någon skillnad på om pojkar eller flickor tar mest eller 

minst plats i den här gruppen. Det kanske är för att vi har tränat mycket på att se 

barnen som individer, inte som pojkar och flickor. Jag kan däremot se att 

individerna i sig och grupperna skiljer sig mycket, som skillnaden mellan den lugna 

gruppen och den mer ”spretiga”. Vi har delat in grupperna som vi har i temat 

mycket medvetet. En lugn grupp där de behöver öva att ta plats, en lite spretigare 

där barnen snarare behöver träna på att ge andra utrymme osv, barnen tar till sig 

saker på lite olika sätt. Vi ser det så att individer är mer lika eller olika än vad 

flickor och pojkar är.  Alla individer tar olika mycket plats och tar till sig saker på 

skilda sätt. Vi har tränat oss på att se individerna och det är så vi har grupperat dem 

också. 

Något som synliggörs vid intervjun är att pedagogen har sina ”genusglasögon” på sig 

i aktiviteten. Det framkommer tydligt när vi tittar närmre på den kontakt pedagogen 

har med barnen. Utifrån vad vi ser på sekvensen och vad Stina berättar ser inte 

pedagogerna barnen som pojkar och flickor utan som individer och fokuserar på 

vilka egenskaper och behov varje individ har. Vi ser ett resultat av att ju mer 

pedagogen bekräftar och berömmer barnen i aktiviteten desto mer tar barnen för sig. 

Stina förklarar också att hon inte tycker att det är någon skillnad på vilket av könen 

som tar mest plats i gruppen.  

5.1.2 Sångsaga 

Beskrivning utifrån observationen 

Den planerade aktiviteten som sker under observationen är att en av pedagogerna 

håller en samling där gruppen ska sjunga sångsagor. På filmen kan vi se att varje 

barn får dra en bok av de tio som finns och varje sångbok sjungs av hela gruppen. 

Även detta är en aktivitet som är planerad och styrs av en pedagog. Barngruppen 

består vid tillfället av tio barn.  

Intervjun med Stina 

När jag ställer frågan hur aktiviteten kan beskrivas ur ett genusperspektiv framställer 

Stina att syftet med sångböckerna är att alla barn ska känna delaktighet och 

tillhörighet i gruppen.  
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De är ofta samma barn som ”försvinner” i liknande samlingar och då gäller 

det att hitta sina knep för att jobba genusmedvetet och som får alla barnen 

att känna sig delaktiga. 

 Stina förklarar att genus är grunden i allt och också i de små situationerna, i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd, i arbetet med barns inflytande, i att stärka gruppen 

och att stärka jaget och mycket mer. 

Genusglasögonen har vi inte bara på oss vid en samling på tisdagen och en 

på torsdagen utan de har vi ständigt på oss. Vad vi än gör så ska vi se 

individer. Alla ska känna delaktighet, fast på det sättet som passar 

individen, alla vill ju inte ha lika mycket talutrymme och ta lika stor plats. 

Men att men ändå känner att man är med och röstar eller få dra en bok. Vi 

försöker stärka både jaget och gruppen, inga barn ska begränsas pga. kön 

eller ålder eller liknande. 

Även om inte just den här aktiviteten har genus i fokus är det ändå grundstenen i 

samlingen, beskriver Stina. Det framkommer att genus kan innebära så mycket. Det 

som framförallt fokuseras på i den beskrivna aktiviteten är att stärka gruppen, alla 

ska känna delaktighet och inte begränsas av exempelvis ålder eller kön. Alla barn ska 

ha samma rättigheter vilket barnen själva också ska känna att de har, förklarar 

pedagogen. 

5.1.3 Analys 
I resultaten av intervjuerna om pedagogers genusmedvetenhet i planerade aktiviteter 

synliggörs att de arbetar mycket med att stärka gruppen men trots det inte glömma 

bort individen. Att stärka gruppen så att alla individer känner tillhörighet innebär 

enligt pedagogen inte att man ska grupperna barnen och sätta dem i olika fack, som t 

ex alla flickor eller alla pojkar. Henkel (2006) beskriver också betydelsen av att se 

barnen som individer, inte som flickor eller pojkar. När barn benämns i grupp som 

till exempel alla pojkar, blir barnets kön det viktigaste i sammanhanget. Att barnen 

får höra sitt namn istället för att benämnas som pojken eller flickan bidrar till känslan 

av att vara en egen individ. Henkel (2006) beskriver att det blir allt mer vanligt att 

arbeta mot detta på förskolorna.    

Enligt läroplanen för förskolan ska ”flickor och pojkar ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan påverkan av stereotypa könsroller” 

(Skolverket 2010; s 5). I de beskrivna styrda aktiviteterna synliggörs att pedagogerna 

arbetar aktivt med att alla barn, oavsett kön ska känna sig, sedda, bekräftade, 

delaktiga, ha inflytande, vara trygga och våga stå i centrum samt känna tillhörighet.  

Under intervjun beskriver Stina att de arbetar mycket med att stärka individen vilken 

även syns på filmsekvenserna. Olikheter ska vändas till något positivt vilket även 

Hedlin (2010) poängterar. Barnen ska också kunna lära av varandra, samspela och 

förstå att alla människor har olika behov och förutsättningar. Piaget lyfter fram att 

det sociala samspelet och utvecklingen hänger ihop eftersom samspelet mellan 

människor är en förutsättning för att samla på sig erfarenhet. När det gäller barn har 

leken stor betydelse för den sociala utvecklingen (Jerlang, 2008; & Hundeide, 2006). 

När barnen har förstått vikten av det sociala samspelet menar pedagogen att arbetet 

ur ett genusperspektiv blir lättare att genomföra.  
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5.2 Pedagogernas genusmedvetenhet i spontana 
aktiviteter 

Som tidigare presenteras först en beskrivning av observationen och sedan intervjun 

med Stina och till sist en analysdel. Matsituationen, fri lek och städsituationen 

kategoriseras som spontana aktiviteter.   

5.2.1 Matsituationen 
 

Beskrivning utifrån observationen 

Det syns tydligt på filmsekvensen att det är en del rörelse under måltiden. De 

använder buffébord och de barn som hämtat matvagnen får också presentera maten. 

Den andra delen av sekvensen visar när barnen sätter sig till bords och då kan vi se 

placeringarna av barnen. Alla barn och pedagoger har sina bestämda platser. Den 

sista delen av filmsekvensen visar när det är dags att plocka undan och duka av.  

Intervjun med Stina  

När frågan ställs om varför de använder buffébord och hur de tänker utifrån genus i 

situationen berättar Stina att det är många barn som är i behov av att röra på sig även 

under sådana situationer och när det gäller genus är det självständighetsträning det 

fokuseras på. Hon förklarar att barnen ska få kunna röra på sig lite och ta eget ansvar 

att hämta mer mat eller gå och bre sitt knäckebröd, vilket stärker jaget hos barnen 

mer än om pedagogerna lägger upp maten åt dem. Pedagoger beskriver också att om 

barnen under hela måltiden måste sitta stilla på sin stol kan det bli allt för mycket 

tillsägelser. Barnen blir inte stärkta eller lyfta av en massa tillsägelser. I deras strategi 

menar Stina att barnen får den där lilla rörelsen som kan behövas för att orka sitta 

kvar på sin stol resten av måltiden. Det framkommer att arbetslaget jobbar mycket 

med att barnen ska bli stärkta genom att klara mycket själva, vilket tydliggörs när vi 

ser på filmsekvensen. Stina förklarar utifrån erfarenhet att många hjälper barnen för 

mycket i sådana rutinsituationer på grund av stress och låter inte saker och ting ta sin 

tid vilket då kan sänka barnen istället för att höja deras tro på sig själva.  

Måltiden som rutinsituation ser vi som en lärsituation och också ur ett 

genusperspektiv. I rutinsituationer ger vi mycket tid till självständighetsträning som 

vi ser här på filmen. Både flickor och pojkar, trots olika ålder osv ska de känna att 

de kan själva. T ex att man får skrapa sin tallrik själv. Jag behöver inte lära mig att 

skrapa tallriken eller hälla ut mjölken utan det är barnen som behöver få göra det 

och känna att de kan själva, det är också genus för oss. 

Stina berättar när vi tittar på sekvensen där vi ser hur de placerat barnen vid borden 

att de tittar mycket på individerna. Enligt Stina är det inte ovanligt att flickor 

används som stötdämpare för att lugna de stökiga pojkarna. Denna fallgrop undviker 

arbetslaget och istället försöker de se till att det finns ett språkrör vid varje bord, 

någon som kan tala och sätta igång diskussioner och locka in andra i samtalet. Det 

beskrivs att de tänker mycket på att alla ska få så goda förutsättningar som möjligt 

för att lyckas. 

Måltiden framställs som en rutinsituation där självständighetsträning ligger till 

grund. Barnen ska få möjlighet och tid till att klara sig själva så mycket som möjligt 

för att de ska stärkas som individer. Pedagogerna finns som ett stöd när de märker att 

det behövs. Det framställs att matsituationen ska präglas av ett lugn och bli en trevlig 
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stund för alla inblandade. Alla barnen ska, oavsett kön, bli sedda och bekräftade i 

den lärsituation som måltiden faktiskt är.  

5.2.2 Fri lek på eftermiddagen 
 

Beskrivning utifrån observationen  

I filmsekvensen leker barnen i olika grupper, vissa två och två, en del i grupp och 

andra själva. Några leker en slags rollek i ett av de mindre rummen, någon pusslar, 

andra spelar spel och några leker med lera. Pedagogerna är fördelade i rummen. En 

jobbar vid datorn, någon finns som stöd i rolleken och en annan befinner sig i 

närheten av barnen som leker med lera. Uppdelningen mellan flickor och pojkar i de 

olika lekarna är blandad.  

Intervjun med Stina 

Det framkommer både på filmen och i hur pedagogen beskriver situationen att 

barnen är starka individet som är duktiga på att aktivera sig själva. Pedagogen 

framhåller att de fått mycket gratis när de sätter på sig sina genusglasögon och har 

jobbat med det ett tag. Dels blir gruppen mycket självgående och dessutom att 

hjälpas åt och ta hand om varandra.  

Att arbeta med att ta hand om varandra och hjälpas åt för att alla barn ska trivas är 

något vi jobbat mycket med i vårt genustema. Både flickor och pojkar ska kunna 

vara omhändetagande och inte bara flickor, som kan uppfattas vara vanligare.  

Stina beskriver att de jobbar mycket med att barnen ska kunna sätta ord på sina 

känslor och om de känner att de behöver hjälp ska de kunna säga till. Det är viktigt 

att barnen känner att de kan fråga och vågar fråga om hjälp oavsett kön, berättar hon.  

Ibland kanske ett barn vill leka själv och pyssla med sitt egna för man har varit i 

barngrupp hela dagen. Vissa leker många och ibland vill man vara själv. I arbetet 

ser man så mycket och det finns alltid mycket att förändra. Jag är övertygad om att 

det här arbetssättet utifrån ett genusperspektiv passar alla barn. Det går med vilken 

barngrupp som helst. 

Pedagogen menar att de får mycket gratis tack vare sitt genusarbete. Barnen är 

självgående och vet vad de vill göra, viket även syns på filsekvensen.  Stina berättar 

om att barnen sällan behöver hjälp att aktivera sig, vilket hon uppfattar som att 

barnen har ett starkt jag.  

5.2.3 Städning före mellanmål 
 

Beskrivning utifrån observationen 

På filmsekvensen ser vi att ett par barn har börjat bygga en tunnel av stolar och en 

pedagog sitter och läser för några barn i soffan intill. Det är ungefär fem minuter 

kvar till mellanmål. Vi ser också att pedagogen efter en stund talar om för barnen att 

de får krypa tre gånger till för sedan behövs stolarna till mellanmålet. 

Intervjun med Stina 

Stina beskriver att det i en situation som denna kan vara lätt att bli en stressad 

pedagog och säga att vi måste snart plocka undan för vi ska äta. Då menar Stina att 

man riskerar att få hela gruppen emot sig och att man istället bör uppmuntra leken 

och då blir det lättare att få barnen med sig. Stina berättar att deras 
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genusmedvetenhet i sådana spontana situationer har stärkts under genusarbetets 

gång. 

Här bygger barnen med stolarna. Det är snart dags för mellanmål och vi behöver 

städa. Det enda jag sa var att kryp tre gånger till för sedan behöver vi stolarna till 

mellanmålet. Sedan ser vi ju här att jag går iväg en runda och sedan när jag kommer 

tillbaka så har de städat bort alla stolar och satt dem på sin plats. Hade jag sagt att de 

genast skulle ta väck dem hade jag troligtvis fått barnen emot mig. Det är också 

genus för oss, att ha barnen med sig, att berömma istället för att ge tillsägelser. Att 

inte begränsa utan bredda deras tillgångar.  

Frågan ställs om vad det första var som de bestämde sig för att förändra och förbättra 

när genusresan startade. Stina svarar att städsituationerna var något som pedagogerna 

insåg behövde förändras eftersom de upplevde det som stökigt. Vi pedagoger 

behövde öka vår genusmedvetenhet i dessa situationer, förklarar Stina. De 

fokuserade mycket på att främja samarbete och att också använda ordet samarbete.  

Slutsatserna av resultatet är att de små situationerna också är betydelsefulla i ett 

genusarbete. Stina tydliggör att deras genusmedvetenhet har stärkts i 

städsituationerna och det har resulterat i att barnen blivit bra på att samarbeta. Att 

samarbeta och att göra vardagliga situationer roligare är något som det tydligt syns 

på filmsekvensen att de jobbar mycket med. Betydelsen av att ha barngruppen med 

sig istället för emot sig har stor betydelse i hur processen utvecklas och hur barnen 

tar till sig förändringar som tillkommer när ett genusarbete ska genomföras.    

5.2.4 Analys 
Av resultaten utifrån de spontana aktiviteterna framkommer att alla vardagliga 

situationer som matsituationen eller städning ligger till grund för ett framgångsrikt 

genusarbete. Pedagogen menar också att de får mycket gratis på grund av sitt 

genusarbete. Filmsekvenserna från de spontana situationerna visar att barnen är 

självgående, bra på att aktivera sig, samarbeta, ta hand om varandra och säger till om 

de behöver hjälp och kan sätta ord på det.  

Svaleryd (2002) beskriver betydelsen av pedagogers positiva uppmärksamhet och 

uppmuntran för att barn ska växa som individer, vilket för många pedagoger är 

grunden i ett genusarbete. Pedagoger har stor betydelse i hur barn tror på sig själva, 

deras egna förmågor och motivation. Att bli sedd, bekräftad och uppmuntrad är en 

rättighet för alla barn oavsett kön, ålder med mera (a.a.).  

Detta är något som pedagogerna arbetar aktivt med i de spontana situationerna. Alla 

barn ska få känna att de kan, att de duger, att de klarar mycket själva. Detta genom 

självständighetsträning. Pedagogen menar att barnen då växer som individer och att 

de utvecklar självkänsla och att tro på sig själva. Detta kan kopplas till Sveleryd 

(2002) som påpekar att ett gott självförtroende, en tro på sig själv och ett starkt jag är 

nödvändiga förutsättningar för ett lustfyllt lärande.  

5.3 Slutintervjun 

Den här intervjun gjordes av anledning till att ”knyta ihop säcken” i min 

undersökning. I intervjun reflekteras och diskuteras det djupare om liknande ämnen 

som tidigare tagits upp i intervjuerna utifrån filmsekvenserna. Till slutintervjun fanns 

förberedda frågor (se bilaga) men det ställdes också rikligt med följdfrågor för att 

göra intervjun kvalitativ.  
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Under intervjun ritar Stina upp de grundstenar som verksamheten bygger på ur ett 

genusperspektiv. Detta för att jag ska få en djupare förståelse av vad som formar just 

deras verksamhet. Figuren visar vilka tre grundstenar verksamheten präglas av.  

                                                  

                                      Pedagogernas bemötande 

 

 

 

                Ett starkt jag                                        Stark vi-känsla i gruppen 

Figur 1: Arbetslagets teori       

När frågan ställs om vad dessa grundstenar innebär svarar Stina att pedagogernas 

bemötande är en av grundstenarna för ett aktivt genusarbete och också den 

viktigaste. Det är där allt börjar. Pedagogernas bemötande och förhållningssätt är 

avgörande för hur genusarbetet fungerar menar hon. Att barnen utvecklar ett starkt 

jag beskrivs som ett strävansmål för att alla barn ska få känna tillhörighet och ha en 

stark tro på sig själva som individ. Exempelvis när det gäller sitt kön. Alla barn ska 

kunna få känna sig stolta över sitt kön poängterar Stina. Hon betonar också att ett 

starkt jag leder till en stark gemenskap i gruppen, en stark vi känsla. Människor har 

olika kön, olika ålder, olika intressen och så vidare vilket Stina beskriver som något 

de ser som positivt. Att se olikheter som något positivt är något Stina också beskriver 

att de vill förmedla till barnen genom genusarbetet. 

5.3.1 Tolkning av begreppen genus och jämställdhet 
Ett uttryck som ständigt återkommer under intervjun är att begreppet genus för 

pedagogerna handlar om förväntningar och traditioner som finns runt varje liten 

individ här på jorden. Hur vi förväntar oss att flickor och pojkar ska vara.  

Om ett barn föds här i ”x-stad” i Sverige så gör ju vi på ett speciellt sätt beroende på 

om det är en pojke eller flicka men föds det i en liten by i Sydafrika till exempel så 

gör man på ett annat sätt. För där säger deras förväntningar och deras traditioner att 

såhär ska man fostra t ex en flicka. Du kan ju inte slå upp i Sveriges rikes lagbok 

och hitta någon paragraf där det står hur du ska behandla en flicka eller pojke. Men 

någonstans så vet vi det allihop, vi gör det likadant, vi gör på samma sätt. 

Stina menar att begreppet genus ofta är ganska negativt laddat.  Man kan få höra, har 

de inte gett upp det där ännu eller vi kan väl ha det som vi har det, kvinnor och män 

är ju olika. Stina belyser att genus är grundstenen i allt i deras verksamhet, i barn i 

behov av särskilt stöd och även när det gäller att se olikheter som en tillgång. För 

dem är och beskrivs genustänket som grunden i verksamheten.  

Det ställs en fråga om vad jämställdhet kan innebära. Stina definierar begreppet 

jämställdhet som att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. Hon beskriver också 

att arbeta aktivt med jämställdhet i förskolans verksamhet borde vara ett högre krav 

och att pedagogernas värderingar påverkar barnen och det borde man som pedagog 

tänka mer på. Stina hoppas att jämställdhetsuppdraget skärps och att det ska bli en 

mer naturlig del av förskolans verksamhet.  

En aspekt som kom fram i genusfrågan var Stinas tolkning av begreppet kön och vad 

det innebär i deras verksamhet. Stina framför vikten av att kunna få vara stolt över 



24 

 

 

vilket kön man tillhör. Den tillhörigheten ska varje barn känna sig stolt över men att 

det inte ska begränsa dem på något sätt. Det framkom också att de ett tag hade barn 

som inte visste om de var en flicka eller pojke och insåg att de hade jobbat för 

mycket med individen och tappat det viktiga arbetet tillhörighet och gruppen. 

Barnlitteratur hjälpte dem i diskussionen om kön.  

Då plockade vi in Totte och Malin, det här när de är nakna och hur man kissar. Vi 

kopierade upp bilderna på de ganska stora och pratade öppet om snopp och snippa 

och att det kan vara svårt att stå upp och kissa när man är flicka för då kommer det 

på benen och pojkar har snopp och då blir det lättare att stå upp när man kissar och 

så visade vi på bilderna. Man kan ju se att idag känner barnen tillhörighet. Pratar 

man om snippa så kan t ex en pojke säga att det har min mamma. Så då var det ändå 

någonting han kände till och kunde knyta an det till. Det är ju den här balansen och 

en del gropar hamnar man ju i hela tiden, liksom att oj de vet inte ens vilket kön de 

tillhör. 

5.3.2 Arbetslagets praktiska arbete med genus och 
jämställdhet 

Pedagogerna på avdelningen har för en tid sedan har deltagit i ett genusprojekt och 

varit genuspedagoger. Det är inget som de är aktiva i längre men som pedagogen 

uttrycker har de fortfarande ständigt sina ”genusglasögon” på. Det beskrivs att via 

genusprojektet har de tagit del av litteratur och material som berör området genus 

och jämställdhet och där med fått rikligt med inspiration hur just de kunde arbeta 

med genus i sin verksamhet. De hade utbildning i genus och gick på träffar 

tillsammans med andra pedagoger och de träffades ungefär en gång i månaden i tre 

terminer. De hade ständigt nya uppgifter som skulle genomföras till nästa gång vilket 

pedagogerna tyckte var mycket drivande och motiverande för att genomföra ett 

genusprojekt.  

Under intervjun berättar Stina att de relativt ofta tittar på hur mycket talutrymme 

varje barn får vid exempelvis en samling. Dessutom grupperar dem ibland barnen för 

att se om det syns någon skillnad beroende på hur gruppen är formad. De tittar bland 

annat på om det ena könet får mer tillsägelser eller tar mer talplats. Stina betonar att 

det tar tid innan allt detta blir medvetet men att arbetslaget känner att de är en bra bit 

på vägen.  

Stina framför att de i den fria leken försöker inspirera barnen till att leka alla typer av 

lekar och med alla former av leksaker oavsett kön. Det framkommer även att 

pedagogerna försöker använda sig av ett brett och stort urval av olika lekar 

tillsammans med barnen för att visa att allt är tillgängligt oavsett kön. 

Barn blir tidigt formade och Stina belyser bokens betydelse för barns syn på världen.  

I avdelningens boklåda byts böckerna ut med jämna mellanrum och vill man ha 

böcker med genustänk så finns det rikligt med utbud menar pedagogen. Det 

framkommer att det är oerhört viktigt att det finns barnböcker på förskolan som 

vänder på de traditionella könsrollerna. Detta är enligt pedagogen ett effektivt sätt att 

prata och diskutera genusfrågor men barnen.  

Det framkommer att det finns oändligt med strategier för att aktivt arbeta med genus 

och jämställdhet i förskolans verksamhet. De använder några av dem men är långt 

ifrån fullt genusmedvetna förklarar Stina. En annan slutsats är att det krävs ett stort 

engagemang av pedagogerna och att ständigt komma med nya idéer och arbetssätt 

för verksamheten vilket Stina ibland kan se som problematiskt.  



25 

 

 

5.3.3 Genusarbetes väg, en process 
Stina poängterar att det alltid finns saker som behöver förändras och utvecklas i en 

verksamhet. Hon förklarar också att det krävs en bred kunskap i det som ska 

förändras, i det här fallet ett genusprojekt. Kunskap är en stor bas. Läsa på mycket, 

titta på vad forskningen säger och att arbetslaget läser samma litteratur är något de 

fokuserat mycket på berättar Stina.  

Stina beskriver att de ofta talas om att pojkar leker i grupp och gärna långt ifrån de 

vuxna. Hon framhåller att det var något de såg jättetydligt när deras genusresa 

började. Den första strategin som pedagogerna använde var att följa efter 

pojkgruppen och de turades om att i arbetslaget följa pojkarna och observera hur de 

lekte. Efter ett tag tog sig pedagogerna in i leken vilket inte var så lätt.  

Vi var väldigt osäkra speciellt runt ett barn och vi var osäkra på om han verkligen 

ville ha den rollen han hade i den här gruppen. Så vi involverade oss och nästan 

tvingade in oss i leken. Ibland var de krigargubbar som de kallade sig och då sa jag 

kanske att även krigargubbar måste äta och så gick vi och hämtade lite tallrikar och 

så lagade vi mat och så som kanske egentligen är de här traditionella tjejlekarna, de 

blandade vi in en del i de här lekarna som de lekte. 

En viktig faktor som beskrivs är att det krävs en stor medvetenhet som behöver 

utvecklas för att ett bra genusmedvetet arbete ska ske. Det krävs att alla i arbetslaget 

är överrens om att en förändring ska ske och att alla är eniga om vad som behöver 

synliggöras. En strategi som användes i Stinas arbetslag var att filma varandra i olika 

situationer i förskolans vardag. Inte så mycket vad som skedde i barngruppen utan 

pedagogernas bemötande mot barnen vid olika tillfällen. Ofta hittar arbetslaget 

snabbt något att jobba med och som behöver förändras menar pedagogen. De kunde i 

början av filmprocessen se ett resultat, nämligen att de var mycket mer fåordiga mot 

pojkar än mot flickor vid påklädning i tamburen. Flickorna fick långa instruktioner 

och därmed mer ord medan pojkarna fick betydligt kortare instruktioner. Det är 

något Stina beskriver att de jobbar mycket med, själva taltiden barnen får och ges.  

En situation som tas upp under intervjun är en händelse som skedde i början av 

arbetslagets genusarbete. Det var i början av genusresan och pedagogerna hade 

precis börjat filma varandra i olika situationer.  

Jag hjälpte en flicka att knäppa jackan. Jag håller i jackan och hon ska dra upp 

dragkedjan, och fram kommer en pojke, den här lite bökiga pojken som det händer 

mycket runt och som hade stört rätt mycket där i hallen såg vi senare på filmen. Jag 

tänker att den andra pedagogen är ju ute på gården och jag behöver få ut barnen så 

jag släpper flickans jacka, han bökar sig fram och visar att han vill ha sin galonbyxa 

knäppt. Så jag släpper hennes jacka och knäpper galonbyxan, och säger att nu kan 

du gå ut och så kom jag tillbaka till flickan. 

Stina beskriver att det var en jobbig känsla att se sitt eget bemötande och det var en 

riktigt ”aha” upplevelse att titta på filmen efteråt och se sina misstag. Det hade varit 

mer intressant att titta på vad flickan kände i den här situationen, hennes mimik, hur 

hon såg ut och kände när pedagogen avbröt och istället riktade uppmärksamheten 

mot ett annat barn som egentligen skulle fått vänta förklarar Stina. Det beskrivs att 

sådana situationer blir de mest lärorika. Det gäller bara att våga ta tag i det och börja 

filma.   

 Stina talar om att ett förändringsarbete är en process som kräver mycket tid och 

engagemang från arbetslaget. Genus är djupt inrotat i människors ryggradar och det 

tar tid att vända sin verksamhet, det finns hur många strategier som helst för att 
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lyckas vända. Det gäller bara att bestämma sig. En annan slutsats som Stina talar 

mycket om är att gäller att ha likasinnade människor med sig och människor som vill 

ändra. Stina anser att det inte bara är verksamheten som ska förändras. Den stora 

förändringen är att pedagogerna ändrar sitt sätt att bemöta, sitt sätt att vara och hur 

man uttrycker sig. Det är där den allra största förändringen ligger. 

5.3.4 Förskolemiljöns påverkan på barns lek  
Stina anser att det finns en del att jobba på när det gäller förskolans miljö. Det 

framkom i intervjun att när det nuvarande arbetslaget kom till den aktuella 

avdelningen och skulle börja arbeta där var miljön mycket traditionsenlig. I princip 

ett flickrum och pojkrum Därför fick de ändra om en hel del så att lekarna kunde 

blandas mer och inte ha sina bestämda ställen.  

Numera har de flertalet leksaker i lådor och rummen är mer neutrala, berättar Stina. 

Barnen får hämta ett spel eller en låda med saker som de vill leka med och sätta sig 

där de känner att de vill. På det här sättet menar Stina att rummen blir mer neutrala 

och inte stämplade som flickrum eller pojkrum. 

En slutsats när det gäller förskolans miljö ur ett genusperspektiv är att det finns 

många tankar bakom miljöns uppbyggnad. Att blanda lekarna och bjuda in till nya 

lekar är något som pedagogerna fokuserar mycket på. De traditionella pojk och flick- 

lekarna bör blandas så att de blir tillgängliga för alla.  

5.3.5 Svårigheter med genusuppdraget 

Det ställs en fråga om vad det kan finnas för svårigheter med att arbeta aktivt med 

genus i förskolan. Stina menar att det helt klart finns svårigheter i att arbeta med 

genus. Bland annat framkommer det att vad andra människor eller pedagoger anser 

om saken har påverkat dem. Stina berättar om att när genusarbetet startade och 

arbetslaget bestämde sig för att utbilda sig inom genus fanns det vissa funderingar. 

Pedagogerna tyckte inte det var lätt att vara ”profet i sin egen by”. De hade tyckt att 

det var lättare att åka runt och föreläsa för förskolor som inte låg i samma stad.  

Det var tungt i början att sticka ut och få höra från andra att, jaha men det är typiskt 

dem att de ska hoppa på detta… Att få förklara sig och så också. Det finns vissa 

som sagt att det går bra för oss för vi har så fin barngrupp.  Men varför har vi det 

då? De ser inte vårt stora arbete som ligger bakom. 

En annan svårighet som Stina tar upp är att veta vart man ska börja med i 

genusprocessen, vad som är första steget och hur man ska gå vidare. De har märkt i 

efterhand att viktigaste är att börja läsa mycket litteratur och titta på forskning menar 

pedagogen. Detta för att öka sin och hela arbetslagets kunskap om genus. Det blir då 

automatiskt lättare att veta vad som kan vara relevant att börja med t ex 

videoobservera, göra statistik och anteckna under vissa situationer är några av de 

tillvägagångssätt som arbetslaget använde i början av genusresan.   

Stina beskriver att många uppfattar föräldrarna som ett hinder i starten av en 

genusprocess vilket de inte upplevt. De kallade till ett föräldramöte och berättade att 

förändringen inte ligger i deras barn, det är inte dem de skulle förändra utan 

förändringen ligger hos pedagogerna. De berättade att de vill bli medvetna om att de 

faktiskt gör skillnad.  

Det finns onekligen många svårigheter med genusuppdraget. Stina betonar att de är 

genusmedvetna pedagoger och har kommit en bra bit på vägen men är långt ifrån 
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fullärda. En annan slutsats är att genusprocessen efter hand känns lättare ju mer 

pålästa och kunniga arbetslaget är. Betydelsen att ha med sig föräldrarna som stöd i 

projektet förklaras som en stor fördel och gör arbetet lättare.   

5.3.6 Analys 

Stina resonerar och beskriver att begreppet genus handlar om förväntningar och 

traditioner som finns runt varje liten individ här på jorden. Hur vi förväntar oss att 

flickor och pojkar ska vara. Svaleryd (2010) sammanfattar, det är inte främst de 

biologiska skillnaderna som utgör genus, utan människors tolkning av dessa. 

Nationalencyklopedin går djupare in i begreppet och beskriver ordet som ett begrepp 

för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som tillsammans 

skapar människors sociala kön (a.a.). Stina anser att begreppet är brett och kan 

beskrivas på flera olika sätt.  

Begreppet jämställdhet tycks ha olika definitioner. Hedlin (2010) förklarar att ordet 

jämställdhet är relativt smalt och handlar om lika villkor mellan könen (a.a.). Stina 

förklarar på liknande sätt och definierar begreppet som att kvinnor och män ska ha 

samma rättigheter. Hon beskriver också att arbeta aktivt med jämställdhet i 

förskolans verksamhet borde vara ett högre krav och att pedagogernas värderingar 

påverkar barnen och det borde man som pedagog tänka mer på. Henkel (2006) 

beskriver om ”Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever”. Tanken bakom den här lagen är att 

jämställdhetsarbete i förskola och skola ska bli en mer aktiv del av skolans 

verksamhet (a.a.). Stina hoppas att uppdraget skärps och att det ska bli en mer 

naturlig del av förskolans verksamhet.  

Det finns oändligt med strategier för att göra arbetssättet mer genusmedvetet. 

Pedagogerna i arbetslaget jag observerat använder några av dem men menar också 

själva att de är långt ifrån fullt genusmedvetna. Den stora förändringen är att 

pedagogerna ändrar sitt sätt att bemöta, sitt sätt att vara och hur man uttrycker sig. 

Det är där den allra största förändringen ligger. Wahlgren (2010) beskriver att filma 

sig själva i arbetslaget är ett sätt att se verksamheten ur ett annat perspektiv och ett 

bra tips för att granska sig själva. Det stämmer överrens med arbetssättet dessa 

pedagoger använder och är en av de strategier som pedagogerna arbetat mycket med 

under processen och är det som utvecklat dem mest.  

I intervjuerna framkommer det att tillvägagångssättet att blanda lekarna och bjuda in 

till nya lekar är något som pedagogerna fokuserar mycket på. De traditionella flick- 

och pojklekarna bör blandas så att de blir tillgängliga för alla. Det kan kopplas till ett 

mål ur läroplanen som beskriver att vuxna påverkar flickor och pojkars uppfattning 

om vad som är kvinnligt och manligt. Pedagogerna på förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller.  

I resultatet framställs att det finns många svårigheter med genusuppdraget. Stina 

anser att de är genusmedvetna och har kommit en bra bit på vägen men är långt ifrån 

fullärda. Wahlström (2003) påpekar att det handlar om att förstå att det inte är du 

som enskild person som har misslyckats om arbetslaget stöter på svårigheter, utan 

det handlar om att hela arbetslaget ska förändras tillsammans. Eidevald (2011) 

beskriver att ett par pedagoger i hans studie menar att de till och med fått försvara sitt 

arbetssätt, ofta då på grund av föräldrarnas oro att flickor ska göras till pojkar och 
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tvärtom. Eidevalds resultat när det gäller föräldrarnas reaktion av genusarbete är den 

här studiens motsats.  

Resultatet av den här studiens svårigheter ligger inte hos föräldrarna utan snarare hos 

andra kollegor på arbetsplatsen eller andra som arbetar inom förskolan i sig. Stina 

upplever att det ibland kan finnas en viss missunnsamhet hos andra pedagoger.   
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer först en metoddiskussion att presenteras. En sammanfattning 

av undersökningens resultat kommer också framställas och diskuteras utifrån 

studiens frågeställningar. Under varje rubrik kommer resultatet att diskuteras i 

relation till studiens forskningsbakgrund.  

Syftet med undersökningen är att studera hur genusmedvetenhet avspeglas i det 

praktiska arbetet med genus och jämställdhet i förskolan. Syftet är också att ta reda 

på hur genusmedvetna pedagoger definierar begreppen genus och jämställdhet samt 

att ta reda på hur pedagogernas genusmedvetenhet gestaltar sig i förskolans dagliga 

verksamhet.  

6.1 Metoddiskussion  

Med avseende på valet av metod upplevde jag att samtal utifrån filmsekvenserna var 

ett bra tillvägagångssätt för en intervju och gav rikligt med material som kom till 

användning när resultatet skulle sammanställas. Spontana frågor och svar 

eftersträvades under intervjuerna för att få en djupare bild av verksamheten ur ett 

genusperspektiv. Metodvalet att använda kvalitativa intervjuer upplevde jag som ett 

bra sätt för att få svar på studiens frågeställningar. De förberedda frågorna till 

slutintervjun valdes att inte skickas ut i förhand, detta för att få så spontana och ärliga 

svar som möjligt från respondenten. Lantz (2007) tar upp betydelsen av att man 

bestämmer sig för på vilket sätt man dokumenterar intervjun eftersom det finns 

många sätt att göra det på (a.a.). Att dokumentera intervjuerna med hjälp av 

ljudupptagare har jag upplevt som ett bra tillvägagångssätt då jag under hela 

processen kunnat gå tillbaka och lyssna för att tillslut kunna synliggöra ett resultat.  

Videokameran som hjälpmedel varit en bra metod för att kunna fånga situationerna. 

Videoobservation har upplevts som ett tillförlitligt sätt att granska verksamheten och 

synliggöra vad som faktiskt sker och hur pedagogerna faktiskt gör. Det filmade 

materialet gav mig rikligt med underlag till intervjuerna.     

Att jag var bekant för pedagoger och barn har jag främst sett som något positivt då de 

tidigt accepterade mig som observatör. Jag uppfattade dem som avslappnade och att 

deras beteende inte påverkades av mig.  

6.2 Hur genusmedvetna pedagoger definierar genus 
och jämställdhet 

Under följande två frågeställningar presenteras och diskuteras studiens resultat och 

sammanvävs med bakgrundsmaterialet. Undersökningen pekar på att arbetslaget har 

en stor förståelse för genusbegreppet. Stina beskriver genus som olika förväntningar 

och traditioner som finns runt varje liten individ och hur vi förväntar oss att flickor 

och pojkar ska vara. Svaleryd (2002) och Nationalencyklopedin går djupare in och 

resonerar om betydelsen av begreppet genus som biologiska skillnader. Begreppet 

beskrivs också finnas till för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 

handlingar som tillsammans skapar människors sociala kön. Stina poängterar att det 

går ju inte slå upp i någon lagbok och hitta någon paragraf där det står hur en flicka 

eller pojke ska behandlas. Hon beskriver att genus är så inpräntat hos människor och 

det är svårt att förändra en verksamhet till att bli genusmedvetna, det tar tid. Stina 

beskriver att genus är grundstenen för deras verksamhet. I såväl barn i behov av 
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särskilt stöd som när det gäller att se olikheter som en tillgång. För arbetslaget är och 

beskrivs genustänket som grunden i verksamheten.   

Stina definierar begreppet jämställdhet på så sätt att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter. Hon menar att det i olika situationer inte ska spela någon roll vilket kön 

en människa tillhör. Hedlin (2010) förklarar på liknande sätt att ordet jämställdhet är 

relativt smalt och handlar om lika villkor mellan könen. Stina beskriver att arbeta 

aktivt med jämställdhet i förskolans verksamhet borde vara ett högre krav. 

Pedagogernas värderingar avspeglar sig på barnen och de påverkar barnen oerhört 

mycket, förklarar Stina.  

Sheridan m.fl. (2010) och Hundeide (2006) diskuterar och beskriver att vår läroplan 

för förskolan till största del vilar på sociokulturella teorier och att barn lär och 

utvecklas genom kommunikation och samspel. Det förklarar också Stina och 

beskriver att barnen lär sig av och genom varandra. Därför lägger arbetslaget mycket 

vikt vid att ha en trygg och stabil grupp där alla ska känna tillhörighet. Sheridan m.fl. 

(2010) framställer också att begreppet genus förtydligas i relationer mellan kön, 

pojkar och flickors beteende, människors handlande som konstrueras genom sociala 

samspel.  

6.3 Hur pedagogernas genusmedvetenhet gestaltar 
sig i förskolans dagliga verksamhet  

Respondenten anser att uppdraget att arbeta med genus och jämställdhet är mycket 

viktigt och hon är medveten om att det ska följas och strävas mot att uppnås i 

verksamheten. Det framkom att i förskolan aktivt arbeta med genus och jämställdhet 

till en början kan vara krävande. Den största svårigheten som framställs är att veta 

vart man ska börja i genusprocessen, vad som är första steget och hur man ska gå 

vidare. Ett skäl till det här resultatet kan vara att läroplanen framställer vad som ska 

uppfyllas men inte på vilket sätt. Det är upp till varje enskild förskola att bestämma 

sig för hur de ska arbeta (Eidevald, 2009). Pedagogen som intervjuas är medveten 

om att för att uppnå ett bra genusarbete krävs en lång process av hårt arbete, vilket 

pedagogerna i arbetslaget själva upplevt på sin genusresa.  

Filma verksamheten är något som pedagogerna såg som lärorikt i arbetet mot att bli 

mer genusmedvetna. Wahlgren (2010) beskriver att filmkameran ofta upplevs som 

otäck och vetskapen om att bli filmad får många att känna obehag. Pedagogerna i det 

observerade arbetslaget försökte se videoobservation som något lärorikt och som 

skulle utveckla deras genusmedvetenhet och därför upplevdes det inte obehagligt.   

Den intervjuade pedagogen beskriver att det krävs ett stort engagemang av 

pedagogerna när ett aktivt genusarbete ska genomföras och att ständigt komma med 

nya idéer och arbetssätt för verksamheten. Pedagogernas genusmedvetenhet gestaltar 

sig när de i den dagliga verksamheten har ”genusglasögonen” på i såväl stora som 

små situationer. Stina förklarar att hela verksamheten ska präglas av ett genus tänk 

vilket förstärks i flera av filmsekvenserna. Pedagogernas genusmedvetenhet gestaltar 

sig också när det gäller att inte benämna individerna som flickor och pojkar utan 

tilltala dem vid deras namn vilket även Henkel (2006) diskuterar och beskriver att 

kunna se barnen som individer istället för dess kön är en viktig del av ett genusarbete 

(a.a.). Det blir också tydligt när resultatet sammanställs att pedagogerna gjort mycket 

medvetna gruppindelningar vid exempelvis olika samlingar eller vid 

matsituationerna. De försöker undvika fallgropen att använda flickor som 
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stötdämpare och istället ser de till barnens olika behov som kan ha positiv inverkan 

på varandra så att situationerna blir så bra som möjligt för alla. En annan aspekt som 

beskriver pedagogernas aktiva genusarbete är självständighetsträningen i olika 

situationer. Det blir synligt i resultatet att de arbetar flitigt med att varje individ ska 

vara stolt över sig själv, exempelvis för sitt kön eller sin ålder. Alla barn ska också få 

känna tillhörighet. Allt detta genom att pedagogerna arbetar aktivt med att stärka 

varje individ genom att bekräftar dem, visar att de duger genom att berömma dem, ge 

positiv uppmärksamhet och så vidare. Pedagogen menar också att ett starkt jag 

resulterar i en starkare vi-känsla i gruppen där samarbete, sätta ord på känslor och se 

olikheter som något positivt är grundstenarna för genusarbetet med fokus på 

gruppen.   

Jag anknyter till triangeln (Figur 1, s 22) om pedagogernas egen teori i frågan om ett 

aktivt genusarbete. Även den visar sig svara på frågeställningen om hur 

pedagogernas genusmedvetenhet gestaltar sig i den dagliga verksamheten. 

Pedagogernas bemötande, ett starkt jag och en stark vi-känsla i gruppen beskrivs 

vara arbetslagets grundstenar i deras aktiva genusarbete. Det jag vill påpeka när det 

gäller teorin är att det för mig blir en ännu tydligare bild av deras genuserbete. Deras 

tankar och vad de strävar efter tydliggörs.  

Vikten av att ha en stark vilja för att förändra verksamheten beskrivs av Stina som en 

avgörande aspekt för ett bra genusarbete. Både Svaleryd (2002) och Wahlström 

(2003) poängterar att pedagoger har en skyldighet att ta reda på hur verkligheten ser 

ut för att kunna förändra verksamheten. Man kan inte utgå efter hur man tror att den 

ser ut. Viljan att förändra verksamheten är helt avgörande för resultatet.       

En annan aspekt som kan diskuteras är analyseringen av förskolepersonalens ansvar 

att främja jämställdhet i Sverige och i Skottland som beskrivs i studiens bakgrund. 

De största skillnaderna som kan urskiljas är att det framkommer att den svenska 

läroplanen lägger mer vikt på de likheter som finns mellan flickor och pojkar. 

Däremot Skottlands tenderar att fokusera på de skillnader som finns mellan könen. 

(Edström, 2009). I resultatet framkommer det att det inte finns någon tvekan hur 

viktigt det är att se likheter istället för skillnader och Stina menar att ska man tala om 

skillnader och olikheter så ska det ses som något positivt, exempelvis som när de 

arbetade med Totte och Malin. Det skulle vara intressant att forska vidare om olika 

länders förskolepolitik rörande genus och jämställdhet.  

Något som kom fram under intervjuerna och framställs i resultatet som jag förshåller 

mig kritisk mot var när Stina berättade att det varit barn som inte vetat vilket kön de 

tillhör. Jag kan därför fundera på om ett genusarbete kan gå för långt. Svaleryd 

(2002) beskriver att individperspektivet inte kan säkerställa jämställdheten, 

verksamheten måste analyseras på ett medvetet plan och man måste också titta på 

helheten när ett genusarbete ska genomföras.  Henkel (2006) framhållet att när vi fått 

på oss genusglasögonen och börjat se hur verksamheten ser ut kommer man lättare se 

vilka strukturella mönster som eventuellt skapar ojämställdhet.  

Att hitta en jämn vikt mellan individperspektiv och att samtidigt få barnen att känna 

tillhörighet uppfattas vara en svårighet. Jag har en tanke om att det gäller att inte 

hamna i fallgropar som i situationen som beskrivs ovan utan att hitta en balansgång 

mellan att jobba med att fokusera på individen och på gruppen.  
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6.4 Fortsatt forskning 

Intressant vore att jämföra olika förskolors genusarbete och få reda på hur andra 

drivna pedagoger arbetar. Detta för att få en bredare bild av hur vårt lands förskolor 

arbetar med uppdraget att främja genus och jämställdhet samt att motverka 

traditionella könsmönster i förskolans verksamhet. Det hade också varit intressant att 

göra liknande studier på förskolor där verksamheten inte präglas av ett aktivt 

genusarbete. Resultaten hade synnerligen blivit annorlunda och det hade därför varit 

intressant att jämföra dem. Förskolepersonalens ansvar att främja jämställdhet i 

Sverige och i Skottland har analyserats. Likheter och skillnader har presenterats. Det 

skulle kunna vara intressant att genomföra studier som jämför pedagogers 

genusarbete i olika länder, exempelvis i norden. Det är några relevanta förslag på 

framtida forskning som jag finner intressanta.   
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Bilaga 1 

 

Frågor som underlag vid slutintervjun 

 

Vad gick du för utbildning och hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? 

Vad innebär begreppet genus för dig? 

Hur viktigt tycker du att det är att arbeta med genusfrågor i förskolans verksamhet? 

Kan du beskriva er verksamhet utifrån begreppen genus och jämställdhet? Hur 

arbetar ni på er avdelning? 

På vilket sätt genomför ni uppdraget att motverka traditionella könsmönster? 

Utgår du från ett genusperspektiv vid planeringen inför en aktivitet/samling? 

Hur ser rummen och lärandemiljön ut på er avdelning? Ligger det något genustänk 

bakom? 

Kan du ge något exempel på en aktivitet där ni är genusmedvetna? T ex en lek, en 

styrd aktivitet eller en situation i vardagen såsom matsituationen eller liknande.  

Finns det något inom genusområdet som du skulle vilja förbättra på din avdelning? 
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Bilaga 2 

Hej föräldrar! 

 

Mitt namn är Lizette Cederholm och jag läser min sista termin till förskollärare. Jag 

har tidigare haft praktik på Kråksången och är nu tillbaka ett par dagar v.48 för att 

genomföra videoobservationer. Fokus ligger på pedagogerna och det är deras 

bemötande av barnen i olika situationer som jag ska titta på. Detta är enbart av 

studiesyfte och det är bara jag och pedagogerna på Kråksången som kommer att titta 

på dessa filmer. 

För att få göra videoobservationer måste jag ha tillåtelse och målsmans underskrift.  

Tack på förhand! 

 

 

 

Underskrift: 


