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ABSTRACT

Huvudsyftet med vår undersökning var att ta reda på hur man som pedagog i förskolan 
kan arbeta utifrån ett genusperspektiv, vilka uppfattningar pedagogerna har om genus 
och hur man som pedagog kan arbeta mer konkret utifrån ett genusperspektiv. För att ta 
reda på detta användes en kvalitativ undersökning som bestod av intervjuer. Åtta 
pedagoger intervjuades som alla är verksamma i förskolan och som arbetar på ett 
medvetet sätt ur ett genusperspektiv. Resultatet visar på att pedagoger har olika 
definitioner om vad genus är och betyder. Utifrån intervjuerna kom det fram olika 
förhållningssätt och olika arbetssätt som pedagogerna använder sig av i sitt genusarbete. 
Något som alla pedagoger bidrar med till resultatet är att pedagogerna tänker på hur man 
bemöter barnen, använder sitt språk och hur man utformar den fysiska miljön. 
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1 INTRODUKTION

Öhman (1999) skriver i Olika på lika villkor att tydliga könsskillnader kan synas i 
barngruppen vid två års ålder. Vid tre års ålder brukar de flesta barn ha sin egen 
könstillhörighet helt klart för sig. I tre-fyra års ålder uppträder insikten om att vara en 
flicka och att bli en kvinna, eller att vara en pojke och att bli en man. Barnen börjar inse 
att det finns olika förväntningar, egenskaper och beteende som är förknippade med om 
du är en flicka eller pojke. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) kan man läsa följande:

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar, liksom de krav och förväntningar som ställs 
på dem, bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 
och pojkar ska i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och 
intresse utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Utbildningsdepartementet, 
98 s8).

Om det ska kunna ske en förändring måste pedagoger förändra sitt sätt att förvänta sig 
vissa saker beroende av könstillhörighet. Deras gillande respektive ogillande måste 
förändras för att det ska finnas fler varierande sätt att vara som flickor och pojkar.
Barnens egna föreställningar och känslor om vad som är möjligt för de olika könen 
måste förändras (Karlson, 2003). Det är vuxna, pedagoger och föräldrar som förmedlar 
vilka förväntningar barnen har på sig som flicka respektive pojke. Dessa mönster måste 
brytas om det ska ske en förändring. 

Vi anser att pedagoger ska arbeta mot att låta flickor och pojkar utnyttja sina resurser 
och möjligheter utan att fastna i stereotypa könsroller. Vi anser även att pedagoger ska
förmedla att flickor får göra saker som är typiska för pojkar och pojkar får göra saker 
som är typiska för flickor, utan att man ses som olik. 

Intresset för att undersöka hur pedagoger i förskolan kan arbeta utifrån ett 
genusperspektiv har väckts ute i verksamheten. Det var när vi själva blev medvetna om 
hur olika flickor och pojkar behandlas i förskolan och hur olika deras förutsättningar är 
som intresset växte fram. 

Frågan är hur vuxnas förväntningar och normer ser ut för hur en flicka eller pojke ska 
bete sig. Hur kan man som pedagog inspirera barnen till att utforska olika sidor av sin 
personlighet, att upptäcka olika handlingsmönster och finna en trygg och positiv 
könsidentitet? Därför vill vi undersöka hur man som pedagog i förskolan arbetar aktivt 
med ett genustänkande.
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2 BAKGRUND

När man ska använda sig av ett genusperspektiv gäller det att se saker och ting ur flera 
olika synvinklar och försöka kasta av sig gamla fördomar, föreställningar och 
vanemässiga tänkesätt. I förskolan menas det med ett genusperspektiv att 
könsförhållanden ska synliggöras och försöka förändras och jämnas ut genom att skapa 
nya förhållningssätt och beteendemönster (SOU 2006:75). I bakgrunden förklaras olika 
begrepp om och kring genus. Även betydelsen av pedagogens roll och den fysiska 
miljöns inverkan tas upp.

2.1 Genus och genusperspektiv

För att förstå betydelsen av genus och genusperspektiv ges här en definition av 
begreppen.

2.1.1  Genus

Begreppet genus introducerades i Sverige på mitten av 80- talet. Innan använde man sig 
av begreppet kön och man talade om könsroller. Kön fokuserar mer på de biologiska 
skillnaderna medan genus innefattar de sociala, samhälleliga och kulturella aspekterna 
av kön. Genus anses vara något man alltid befinner sig i, det är en del av personligheten 
(Månsson, 2000).

Eva Gannerud (2001) skriver att begreppet genus är de sociala, kulturella och historiska 
föreställningar och normer som har med människors kön att göra. Det kan vara allt från 
vilka färger man har på kläderna, vilka leksaker man ger till sina barn, även ekonomiska 
förhållanden och politiska värderingar. Gannerud menar därför att genus kan användas 
för att beskriva och förstå flera olika mönster och strukturer. Ett exempel kan vara 
fördelning av män och kvinnor på olika yrkesområden och olika typer av 
arbetsuppgifter.

Ingegerd Tallberg Broman (2001) menar som Månsson (2000) och Gannerud (2001) när 
hon skriver i boken Genusperspektiv på förskola, skola och utbildning att begreppet 
genus handlar om relationen mellan könen. Det vill säga att flickors och pojkars 
beteende och egenskaper inte är biologiska utan skapade från det sociala och historiska. 
Hur människor utformar sin kvinnlighet eller manlighet är utifrån hur de socialt anpassar 
sig och vad det finns för socialt mönster som de ska anpassa sig till.

Annika Månson (2000) skriver i sin avhandling Möten som formar att äldre forskning 
som bedrivits inom förskolan och skolan använder sig av begreppet könsroll och att det 
inte går att ersätta ordet genus rakt av utan man måste i vissa fall använda sig av både 
könsroll och genus, fast de inte har samma innebörd. Hon menar vidare att om man ska 
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kunna studera vad det innebär att vara en flicka och vad det innebär att vara en pojke så 
måste man kunna använda sig av både begreppen genus respektive kön.

De uppfattningar människor har om kön och genus skapas och återskapas kontinuerligt 
utifrån vad människor säger och gör, men även vad de tänker om sig själva och andra. 
Därför finns det alltid en möjlighet att förändra de genusföreställningar som finns 
(Gannerud, 2001).

Historikern Yvonne Hirdman (2001) menar att vi behöver ordet genus för att kunna 
beskriva och diskutera hur könen görs, hur relationer dem emellan är och även vad 
relationen spelar för roll och hur vi ska kunna komma ifrån dessa gamla tankemönster 
om mannen och kvinnan. Hirdman menar vidare att vi måste frilägga befintliga mönster 
och tänka i nya banor. 

Vad är då kön? Och hur uppstår olikheter och likheter i könet? Oakley (2005) menar att 
det finns två förklaringar av vad kön är i vardagligt tal, det hänvisar dels till olikheter 
mellan individer som gör dem till kvinnor eller män, men även att vi som människor ska 
fortplantar oss vilket kräver en man och en kvinna. 

Synen på hur pojkar och flickor ”ska vara” dvs. vad kön ”är” varierar. I olika sociala och 
kulturella sammanhang skapas olika värderingar hur biologiskt kön ska betraktas och 
vilka kriterier som är användbara för manliga respektive kvinnliga egenskaper (Öhman, 
1999).

Könsbestämning är en pågående process och den har att göra med förhållandet till andra
människor, inte med vad du själv tror att du skulle vilja vara. Du är vad du anses vara, 
du kan inte vara lite av varje kön. Det är inte tillåtet att vara pojke och bete sig som en 
flicka. Manligt och kvinnligt är två kategorier som handlar om relationer och de 
utesluter varandra. För att du ska vara en fullvärdig medlem av samhället så krävs det att 
du är det ena eller det andra. Det vill säga att du beter dig i förhållande till andra som 
flicka om du är en flicka och som en pojke om du är en pojke (Davies, 2003).

Vidare menar Davies (2003) att varje barn måste komma fram till vilket kön det tillhör 
för att det ska se sig självt som normalt och för att bli accepterat i den rådande kultur 
som barnet lever i. Detta är även viktigt för att barn ska kunna jämföra sig med varandra 
och kunna komma underfull med vem de är. Barnet bettraktas av samhället som en 
fullvärdig medlem i den mån de själva kan ta till sig och praktiskt ta del av de bestämda 
könsmönster som finns i samhället som barnet lever i. Det vill säga vad som naturligt
anses som kvinnligt respektive manligt. Om man gör avsteg ifrån det som anses vara 
typiskt kvinnligt eller manligt så anses man vara okunnig och omoralisk. En moralisk 
brist i ens identitet är om man misslyckas att bli könsbestämd. 

Det finns två motsatta kön, tror vi. Därför borde världen vara sådan.
                                                                                                 (Davies, 2003. s37)
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När man talar om maktförhållanden och om vem som har makten i samhället så är genus 
ett begrepp man använder sig utav. Ordet kön handlar om uppdelningen kvinnor och 
män medan genus handlar om relationerna dem emellan (Månsson 2000). 

Ann Oakley (2005) förklarar att vi alla vet att män och kvinnor är olika, men bakom 
denna vetskap ligger frågan om hur olika vi egentligen är och vad det har för betydelse 
för vad som anses kvinnligt och mannligt och hur vi förväntas bete oss i samhället. Hon 
menar vidare att källan till olikheterna mellan man och kvinna ligger i det biologiska
könet eller kommer från den rådande kulturen.

2.1.2  Genusordning och genusgränser

I de flesta samhällen finns en genusordning. Begreppet genusordning används för att 
beskriva hur genus och kön kommer till uttryck i samhället. Det finns föreställningar om 
kön, om hur kvinnor och män är och bör vara. Att de föreställningar om vad som är 
manligt och kvinnligt är så självklara i vårt kulturarv att de uppfattas som ”naturliga”
och detta är vad som kallas för genusordning (Gannerud, 2001). 

Professorn R.W. Connell (2003) utgår i sin bok ifrån att genus är en utbredning i dels 
vårt privata liv, våra relationer med andra och även vår kultur. Inom denna bredd ställs 
vi inför svåra problem rent praktiskt som rör vår identitet, möjlighet till rättvis 
behandling och till och med för vår överlevnad. Flickor lär sig fortfarande att vara 
åtråvärda och pojkarna uppmanas till att vara hårda och dominerande, vare sig de vill 
eller inte. Grupptrycket hos pojkar kräver oftast att de ska vara tuffa. Det är ofta just 
pojkar som arbetar i yrken där man måste använda våld, såsom polis, väktare, militär. 
Connell menar vidare att det är framförallt unga kvinnor som arbetar med vård av 
människor såsom sjuksköterska, psykolog och socionom, detta är vad han menar den 
moderna genusordningen, det vill säga föreställningar vi människor har om hur 
samhället är och ska vara och vilken plats i samhället du ska ta beroende på om du är en 
man eller kvinna. Genus menar han tas för givet i vardagen och vi ser direkt om en 
person är kvinna eller man. Samhället skapar och förmedlar genom att vi fortsätter att 
skapa perfekta exempel på vad som anses kvinnligt och manligt. Att vara kvinna eller 
man är inget oförändligt tillstånd utan ett ständigt pågående arbete. Man föds inte 
maskulin, utan det är något man lär sig och utvecklar. Men kvinnligt och mannligt är 
inte enbart det som samhället och sociala normer påtvingar oss utan människor 
konstruerar sig själva som manliga eller kvinnliga. Det vill säga att människor intar en 
plats i genusordningen eller accepterar den plats de blir tilldelade, detta gör de genom 
hur de beter sig i det dagliga livet.

Broman (2001) talar även om genusordning och om vilken plats i samhället du förväntas 
ta om du är man respektive kvinna men använder sig av benämningen genusgränser. 
Dessa särskilda genusgränser finns i samhället och de är ibland enligt Broman viktiga att 
upprätthålla. Om man ägnar sig som kvinna eller man åt fel saker, fel yrke kan man hota 
eller förlora sin kvinnlighet respektive manlighet. Broman menar vidare att det är värre 
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för en man, pojke att överskrida vad som anses accepterat för sitt kön än vad det är för 
en flicka, kvinna att överträda genusgränsen. 

Enligt Connell (2003) ska man inte fokusera på skillnader mellan man och kvinna utan 
fokus ska vara på relationerna dem emellan. Genus handlar om hur individer och 
grupper agerar i sociala relationer. Genusordningen överförs socialt mellan människor
genom vilka begränsningar som finns för olika individer i samhället, därför kan det 
kännas som att genusordning är något som inte kan förändras, men i själva verket 
förändras den ständigt genom att människor och samhället hela tiden är under 
förändring. 

I denna rapport används ordet genus och med begreppet genus menas allt som har med 
relationen mellan könen att göra. Även vad samhället och den kultur vi lever i har för 
föreställningar på hur du ska vara och bete dig om du är född flicka eller pojke. 

2.2 Genusperspektiv på förskola 

I följande avsnitt tas pedagogens bemötande av flickor och pojkar och genusmedvetet
förhållningssätt upp. Vikten av kunskap och utformningen av miljön tas också upp. 
Ordet pedagog används för att benämna alla som är verksamma i förskolan.

2.2.1  Bemötande av flickor och pojkar 

Birgitta Odelfors (1996) nämner i sitt bakgrundskapitel i sin avhandling Att göra sig 
hörd och sedd att svensk forskning inom förskolan visar att pedagoger bemöter flickor 
och pojkar olika. Pojkar får större uppmärksamhet från pedagogerna, och bemöts mer 
aktivt och individuellt. Flickorna anpassar sig till de krav som finns, och de styrs och 
kontrolleras mer än vad pojkarna gör. Pedagoger pysslar mer tillsammans med flickorna 
och samtalar om typiska ”flick” ämnen till exempel mode med mera. Tillsammans med 
pedagoger är pojkar oftast mer krävande och uppfordrande. Pojkar protesterar även mer 
öppet än vad flickor gör, vilket gör att de argumenterar mot regler och principer.

Forskaren Tullie Torstenson- Ed (2003) har undersökt hur flickor och pojkar anser att 
pedagogerna i förskolan och skolan förhåller sig till flickor respektive pojkar. Resultatet 
av studien visar att barnen/eleverna anser att vissa pedagoger behandlar flickor och 
pojkar olika. Den visar också att pojkarna tycker att flickorna behandlas mer generöst 
och att de får mer frirum, de kan göra och säga fler saker utan att få kritik. De flesta av 
flickorna tycker däremot att pedagogerna behandlar pojkar och flickor lika. Vissa anser 
däremot att pojkarna kanske får mer tillsägelser för att de oftast är lite bråkigare och mer 
högljudda. 

Månsson (2000) menar även hon att pojkar blir tilltalade oftare av pedagoger och att de 
behandlas mer som individer än vad flickorna gör. Pedagogerna ger pojkar mer hjälp, 
beröm och instruktioner. Flickors och pojkars närhet och avstånd till pedagogerna skiljer 
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sig också, flickor är mer inne och sysslar med inneaktiviteter och pojkar är mer ute och 
deltar i uteaktiviteter en bit ifrån pedagogerna.

I avhandlingen Att göra sig hörd och sedd skriver Odelfors (1996) att vid till exempel 
samlingen blir pojkar bemötta mer än flickorna. De får mer stöd, genom visat intresse 
från pedagogerna. Pojkar tillåts även att prata mer och högre. Flickorna pratar oftast lite 
tystare, då hör inte den vuxne vad som sagts. Pojkarna tar då tillfället att säga vad 
flickan skulle ha sagt, och får då återigen uppmärksamhet och sin röst hörd. Om några 
pojkar däremot inte är närvarande vid samlingen och det är fler flickor än pojkar så 
deltar och pratar flickorna mer. Konsekvenserna av att pedagogen visar mer intresse för 
pojkarnas svar och berättelser än för flickornas blir att de bidrar till att skapa 
”berättelsetid” för pojkarnas del. Genom samlingar ska barn lära sig tala och lyssna i en 
större grupp, men om man ser till vad forskningen visar så bidrar inte pedagoger till att 
flickor ska utveckla detta.

Forskning visar även på att flickor låter pojkarna ta mer plats. Vid matbordet tar 
pojkarna mer utrymme än flickorna, fast skillnaderna är inte lika uppenbara. Resultatet 
visar att pedagogernas tendens att sätta pojkarna först är tydligare hur mer strukturerad 
och vuxenstyrd aktiviteten är. I den fria leken är det flickorna som får fler och mer 
positiva vuxenkontakter (Olofsson, 2007). Både Kärrby (1987) och Olofsson (2007) 
menar att detta beror på att flickorna ofta sitter och ritar och pysslar där det är lugnare, 
oftast i matrummet och det är även där de vuxna ofta befinner sig. Pojkarna däremot får 
oftast lite vuxenkontakt, de får klara sig själva och befinner sig ofta i kuddrummet där 
inga pedagoger är. 

Samspelet mellan pedagoger och pojkar är mer långvariga vid situationer som av och 
påklädning och måltider där flickor oftare får klara sig själva. Konsekvenserna av detta 
blir att pojkarna får mer uppmärksamhet överlag i förskolan (Månsson, 2000). Behovet 
av att pojkar behöver ha snabb bekräftelse skriver Wahlström (2003) om. Pojkar söker 
bekräftelse om ledarskap genom att ständigt tävla med andra pojkar. Det är sättet som 
pedagoger talar och förhåller sig gentemot pojkar som skapar deras behov av omedelbar 
uppmärksamhet. Genom att snabbt tillmötesgå pojkarnas behov blir det lugn i gruppen 
men på flickornas bekostnad genom att de får vänta till sist. Detta ger negativa 
konsekvenser för både flickor och pojkar. Men hur uppfattas då flickornas behov? Enligt 
Wahlström (2003) tvingas flickor ofta att hålla tillbaka sitt behov av uppmärksamhet. 
Pedagoger kan ibland glömma bort att flickor har behov. Detta kan delvis bero på 
fostran av att flickor ska ta liten eller ingen plats, att de ska vara passiva.

Ingemar Gens (2002) menar att pojkar får mindre språkträning än vad flickor får. Gens 
menar vidare att ju mer träning vi får desto bättre blir vår verbala förmåga. Det är därför 
viktigt att prata likadant till pojkar som till flickor. Kärrby (1987) skriver att flickor och 
pojkar har olika språkliga beteenden. Kärrby menar att pojkar tar oftast ordet själva 
medan flickor får ordet av pedagogen. Pojkarna kräver mer hjälp och på det sättet får de 
också mer uppmärksamhet och tillfälle att prata mer.

Eva Änggård (2005) har i sin studie tittat på genus och barn i förskolan. Hennes studie 
baseras på ett projekt hon genomförde med åtta barn (fyra pojkar och fyra flickor) på en 
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förskola. De fick i uppgift att utifrån intresse göra en egen sagobok. Det visade sig att 
både pojkarna och flickorna valde att skriva traditionella könsrelaterade berättelser. Det 
vill säga flickorna hittade på sagor om Barbie och prinsessor medan pojkarna hittade på 
sagor som handlade om dinosaurier, drakar och hade våldsinslag. Pojkarnas böcker 
innehöll även hjältar som var aktiva och deltog i slagsmål, deras böcker var vad man kan 
kalla av hjältetema. Flickornas berättelser hade ett annat slags tema än vad pojkarna 
hade. Deras böcker handlade om Barbies och prinsessor som mötte en prins, och i deras 
sagor lever rollinnehavarna ett vardagligt liv tillsammans. Flickornas tema på sina sagor 
handlar om relationen mellan människor. Barnen valde samma tema som sitt egna kön, 
och flickorna och pojkarna valde separata teman på sina böcker. Slutsatsen Änggård 
(2005) kom fram till är att både flickorna och pojkarna har utgått från traditionella sagor 
men ändrat om vissa delar för att passa in i rådande samhälle. I flickornas sagor är 
prinsessan eller Barbie mer självständig och tar för sig på ett annat sätt än vad som är av 
tradition i sagor som handlar om prinsessor. Prinsessan sitter inte och väntar på sin prins 
i flickornas sagor utan är aktiv i sagan. Pojkarnas hjältar i sagorna ber sina ”offer” om 
ursäkt och hjälten och offret kommer överens om att allt inte behöver lösas med våld. 
Vilket är en skillnad från vad traditionella sagor går ut på.  

2.2.2  Ett genusmedvetet förhållningssätt 

Ett genusmedvetet förhållningssätt innebär bland annat att man behöver kunskap om 
genus. En förutsättning för att kunna lyckas är kunskapen om sin egen roll som pedagog. 
Om man ska påbörja arbetet ur ett genusperspektiv är det lämpligt att skaffa sig kunskap 
om de sakförhållandena som finns på förskolan. Förutsättningarna är att pedagogen 
skaffar sig kunskaper och insikter om genusforskning och könsmönster. Först då går det 
att arbeta genusmedvetet som bygger på fakta, inte på allmänt tyckande. Det är även 
viktigt att skaffa sig kunskaper och insikter om sitt eget sätt att vara som pedagog 
eftersom man är en förebild för barnen (SOU 2006:75; Olofsson, 2007).

Enligt Olofsson (2007) är grundprinciperna i en genusmedveten pedagogik följande:

 Tillföra, inte ta ifrån.
 Möta barnen där de befinner sig.
 Fokusera på det positiva och förstärka det.
 Göra inlärningen lustfylld och effektiv genom att använda leken (a.a. s 57)

Olofsson (2007) menar att vi som pedagoger ska tillföra barnen något. Pojkarna ska 
tillföras känslor och flickorna ska tillföras mod och styrka. Pedagogerna ska inte ta ifrån 
flickorna eller pojkarna något utan de ska tillföra valmöjligheter och ge dem en bredare 
syn på hur man kan vara som människa. Man ska möta barnen där de befinner sig och 
utgå från deras intressen och erfarenheter. På så sätt når man samtidigt bra pedagogiska 
resultat. Om man fokuserar på det positiva istället för på det negativa förstärker man det 
som är positivt, det skapar en bra stämning och goda resultat. Även Wahlström (2003) 
menar att det är viktigt att man ser varje barn och bekräftar det som är positivt hos 
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barnet. Olofsson (2007) betonar vikten av leken som ett verktyg när man arbetar med en 
genusmedveten pedagogik. Då skapas det en lustfylld och positiv samvaro med barnen. 

Ingrid Karlsson (2003) skriver i sin avhandling Könsgestaltningar i skolan att de 
föreställningar som finns om flickor är att de är snälla och flitiga och att pojkar är 
sportiga och duktiga. Men hon menar att barnen varierar sitt sätt att ”göra kön” allt efter 
vilka situationer som de befinner sig i.

Om pedagogerna vill åstadkomma en långsiktig förändring är det viktigt att genusarbetet 
påbörjas bland barnen. Wahlström (2003) menar att det är pedagogerna som ska ge 
barnen bredare möjligheter till att vidga de stereotypa könsmönster som finns i 
samhället. Wahlström anser att pedagoger har en skyldighet att inte utgå från hur vi tror 
verkligheten ser ut utan ta reda på hur verkligheten är. Flickor och pojkar ska ha samma 
möjligheter till att utvecklas till en komplett människa. Man ska på ett medvetet sätt 
behandla barnet utifrån individ och inte utifrån kön för att på så sätt vidga deras vyer, 
detta för att de senare i livet ska ha fler valmöjligheter.

I Skolverkets Olika på lika villkor skriver Birgerstam (1999) att förskolan ska få barn att 
utvecklas så att de som vuxna har ett jämställt förhållningssätt, att de visar respekt för 
varandra och som kvinnor och män delar på ansvar inom samhället och familjen. Det är 
under förskoletiden som socialiseringen och tillägnandet av könsidentiteten sker, där är 
tiden på förskolan viktig för jämställdhetsutvecklingen. 

Principerna om ”lika värde” och ”lika ställning” är grundläggande inom förskolans 
pedagogiska syn. Det är pedagogernas attityder gentemot barnen som avgör vilken 
påverkan de gör. Det är pedagogernas förhållningssätt som står i fokus när det gäller att 
genomföra ett arbete med att ge lika möjligheter för pojkar och flickor. Pedagogen är 
även en viktig förebild, för både flickor och pojkar (Birgerstam, 1999).

Barn vill vara ett sådant barn som vuxna gillar och vuxna har ett starkt inflytande över 
barn. Barnen utvecklar mönster för vad man bör eftersträva och sin förståelse av hur 
man bör vara för att passa in de vuxnas moraliska ordning (Davies, 2003). Nordberg 
(2005) menar att i en genusmedveten pedagogik kan man tillsammans med barnen göra 
dem medvetna om att det finns olika könsterotyper. Tillsammans med barnen i grupp 
kan man formulera t.ex. nya berättelser om hur det är att vara flicka respektive pojke 
detta kan då ge dem en uppmuntran till att prova på saker de inte är vana vid att göra. 

Pojkar har behov av att utveckla känslor, språk, närhet till vuxna, hänsyn och 
hjälpsamhet, positiv gemenskap och turtagning för att på bästa sätt utvecklas till 
kompletta människor. Flickors och pojkars roller hänger samman och om pojkar fick 
utveckla dessa behov så skulle det bli bättre för både flickor och pojkar (Wahlström, 
2003).

Karlson (2003) skriver i sin avhandling om att vissa aktiviteter i mindre könsblandade 
grupper med pojkar och flickor i gör att barnen ges möjlighet att träna upp sin 
skicklighet i något de inte är så vana vid. Detta gör att barnen tränas i saker de inte 
skulle ha ägnat sig åt i vanliga fall och gör att könsgestaltningar blir mindre främmande 
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för barnen. Deras värld vidgas på så sätt ytterligare, möjligheterna blir där även mindre 
styrda av kön. Vidare menar Karlson om man som barn ska få tillgång till olika typer av 
lek så måste man kunna leken. Om man tränar alla barn i en lek som vanligen utförs av 
barn med det ena könet så bidrar det till att fler barn av båda könen sedan får tillgång till 
leken och vågar leka. Olofsson (2007) menar att pedagogerna i förskolan måste hjälpa 
barnen att vidga deras värld så att de väljer lekar, lekmaterial och lekkamrater på ett 
mindre könsbundet vis detta för att det ska bli mer jämställt.

Fysiska miljön

På en förskola består möbleringen oftast av ett dockrum, ett matrum, ett byggrum och ett 
kuddrum. Dockrummet är ofta möblerat med spis, diskbänk, bord och stolar, dockor 
med tillbehör och utklädningskläder. I matrummet finns det pussel, spel, papper och 
pennor, läshörna. Byggrummet består av byggmaterial som man kan bygga med, där 
finns bilar och plast djur att leka med. I kuddrummet kan man leka grovmotoriska lekar 
och rummet består av lekkuddar, material till kojbygge. Denna typ av möblering ger 
rummen en stark könsstämpel. Barn förstår direkt vilket rum som passar just deras kön 
när de börjar förskolan. Lekmönstret brukar se ut så att pojkarna gärna håller till i 
kuddrummet och byggrummet och flickorna befinner sig i dockrummet och matrummet 
(Olofsson, 2007).

Änggård (2005) tar upp miljön utanför förskolan som även den påverkar barnens val av 
lek och leksaker när de sedan leker i förskolemiljön. Tittar man på tecknade serier, 
leksaker och andra produkter som är skapade för barn så ser man att de är skapade för 
antingen en flicka eller en pojke. I leksaksaffären är sakerna uppdelade i flick respektive 
pojk avdelning. Flickornas avdelning består av dockor, Barbies och attribut som anses 
tillhöra den kvinnliga världen, det är pastellfärger och rosa som dominerar. På pojkarnas 
avdelning finns det action figurer och andra hjältar med attribut såsom varpen. Här är 
färgerna ofta mörka och dova. Detta är sedan något som påverkar barnen i deras val av 
leksaker och lekkamrater i förskolan.

2.3 Sammanfattning av bakgrund

Det finns som nämnts många olika definitioner om vad genus är och betyder. 
Historikern Yvonne Hirdman (2001) menar att ordet genus behövs för att vi ska kunna 
beskriva men även diskutera hur könen görs och hur relationen dem emellan är och hur 
den kan förbättras. Gannerud (2001) skriver om att uppfattningarna människor har om 
kön och om genus förändras ständigt. Det är vad människor säger och gör och hur de 
tänker om andra och om sig själva som gör att det finns möjlighet till att förändra de 
gamla invanda genusmönster som finns i samhället. 
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Pedagogerna har en stor roll i arbetet med genus och det är viktigt hur de bemöter flickor 
och pojkar. Wahlström (2003) nämner vikten av att behandla barnet som en individ och 
inte utifrån vilket kön barnet har. En annan viktig del i arbetet med genus är att 
pedagogen skaffar sig kunskap om genus för att kunna utföra arbetet på bästa sätt så det 
gynnar barnen och hela verksamheten. Birgerstam (1999) anser att pedagogen är en 
viktig förebild för både flickor och pojkar och att de ska ge samma möjligheter till 
barnen oavsett kön.
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3 SYFTE

Rapportens syfte är att undersöka hur man som pedagog i förskolan kan arbeta utifrån ett 
genusperspektiv. 
Våra frågeställningar är:

 Vika uppfattningar har pedagogerna om vad genus och ett genusperspektiv 
innebär?

 Hur uppger pedagogerna att de arbetar utifrån ett genusperspektiv?
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4 METOD

I detta kapitel presenteras undersökningsmetod, undersökningsgrupp och hur 
undersökningen gick till. Här presenteras även hur bearbetningen av materialet gick till 
och etiska överväganden.

4.1 Undersökningsmetod

För att få svar på rapportens frågeställningar fanns det två metoder att välja emellan, 
antingen en kvalitativ eller kvantitativ metod. När man gör en kvantitativ studie är man 
intresserad av att göra jämförelser, man använder ord som fler eller mer. Det man kan 
räkna och ta mått på kallas ofta för kvantitativt. När man använder sig av en kvalitativ 
studie har man öppna frågor som man får mycket svar av, de är innehållsrika och man 
har sedan mycket material att arbeta med och hitta åsikter och mönster ur. Det viktiga är 
att syftet med undersökningen får avgöra om det blir en kvalitativ eller kvantitativ 
undersökning och bearbetning (Trost, 2005). Vi kommer därför att använda av en 
kvalitativ studie för att nå en djupare förståelse eftersom syftet och frågeställningen i den 
här rapporten är att ta reda på hur pedagoger tänker och arbetar.

Vi har valt att använda oss utav intervjuer vilket är en teknik att använda sig av för att 
samla information som bygger på frågor. Intervjuer är personligare än enkäter. Eftersom 
syftet med rapporten är att ta reda på hur pedagoger i förskolan kan arbeta utifrån ett 
genusperspektiv så kommer vi att få bättre svar om den som intervjuas får möjlighet att 
vara öppen och personlig i sina svar (Patel & Davidson, 2003).

En pilotstudie gjordes innan intervjuerna skulle genomföras för att se om vi fick svar på 
syftet utifrån frågorna. Men även för att se hur lång tid intervjuerna skulle ta. Genom att 
göra en pilotstudie ges möjlighet att ändra frågornas innehåll, antal och formuleringar så 
att intervjun fungerar bra under själva undersökningen (Patel & Davidson, 2003).
I pilotstudien intervjuades två pedagoger. Innan intervjuerna genomfördes diskuterade vi 
om det skulle vara en fördel eller nackdel att skicka ut intervjufrågorna till respondenten 
innan intervjun. Under en intervju hade respondenten fått frågorna innan och i den andra 
fick respondenten inte frågorna innan. Efter pilotstudien kom vi fram till att 
respondenten skulle få intervjufrågorna innan intervjun. Resultatet av pilotstudien blev 
att när respondenten fick frågorna i förväg blev svaren fylligare och längre. I den andra 
intervjun fick vi inte samma informationsmängd, därför valde vi att ge intervjufrågorna 
innan intervjun.

Det finns olika sätt att göra intervjuer på, bland annat kan de genomföras med låg eller 
hög grad av standardisering och låg eller hög grad av strukturering (Trost, 2005). Våra 
intervjuer var lågt strukturerade eftersom de som intervjuades fick stort utrymme att 
formulera egna svar. Rapportens undersökning bestod av nio frågor som var lågt 
strukturerade eftersom det inte fanns några givna svar på frågorna. Det fanns givna 
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frågor innan intervjun och frågorna ställdes i ungefär samma ordning till alla som 
intervjuades, därför var graden av standardisering hög (Patel & Davidson, 2003).

4.2 Undersökningsgrupp

Sammanlagt intervjuades åtta pedagoger som är verksamma inom förskolan, alla var 
kvinnor i olika åldrar. Anledningen till att vi bara intervjuade kvinnor berodde på att 
inga manliga pedagoger arbetade på de förskolor som vi genomförde intervjuerna på. 
Pedagogerna hade varit verksamma i förskolan allt från 1 till 35 år. Pedagogerna vi 
intervjuat är alla verksamma i förskolan och vi har valt att i resultatet använda siffrorna 
1 till och med 8 för att numrera dem. Vissa personer som tillfrågades var pedagoger som 
vi tidigare haft kontakt med genom VFU. Andra valdes ut utifrån att vi visste att de 
arbetar utifrån ett genusperspektiv. Intervjupersonerna arbetar på olika förskolor inom 
samma kommun. För att få ett bredare resultat intervjuades personal från olika 
avdelningar, totalt användes tre förskolor och åtta avdelningar. För att få svar på 
rapportens syfte intervjuades personal inom förskolan som uppgivit att de medvetet 
arbetar utifrån ett genusperspektiv. 

4.3 Genomförande

Respondenterna informerades om undersökningens syfte när tid till intervjun skulle 
bestämmas. De fick även information om hur lång tid intervjun skulle ta så att de kunde 
boka in tillräckligt med tid utan att behöva känna sig stressade att komma från intervjun. 
Lantz (2006) menar att det måste finnas gott om tid så att intervjuaren och respondenten 
känner att de har tid att tänka efter, tid att stanna upp så att god kontakt kan skapas innan 
intervjun startar. Vi hade tillräcklig med tid inbokat så att varken intervjuaren eller 
respondenten behövde känna sig stressade.

Respondenten fick intervjufrågorna (se bilaga 1) via e-mail innan intervjun. 
Anledningen till detta var att vi kände att vi skulle få fylligare svar på frågorna om 
respondenten fått titta på dem en stund innan. Innan intervjun gjordes blev pedagogen 
tillfrågad om det gick bra att spela in intervjun vilket ingen sa nej till. Det är bra att spela 
in intervjuerna för att öka trovärdigheten i undersökningen. Man kan upprepade gånger 
lyssna på intervjun och uppfatta tonfall och ordval som inte uppmärksammas om man 
bara för anteckningar (Trost, 2005). Nackdelen med att använda sig av bandspelare är att 
det tar väldigt lång tid att bearbeta materialet och den som intervjuas kan hämmas lite av 
att bandspelaren är med (Patel & Davidson, 2003).

Intervjuerna gjordes på respondentens arbetsplats i ett avskilt rum där man inte kunde bli 
avbruten mitt under intervjun. Den som blir intervjuad ska känna sig trygg där intervjun 
sker och det ska vara en lugn plats där intervjun kan genomföras utan att man blir störd, 
därför är valet av intervjuplats viktigt (Trost, 2005). Efter att de planerade frågorna 
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ställts frågades respondenten om det var något mer hon ville tillägga. Det ställdes även 
vissa följdfrågor under intervjun.

Intervjun genomfördes i sällskap av oss båda två. En av oss ställde frågorna, medan den 
andra satt och antecknade eventuella gester och kroppsspråk. Detta gjordes för att båda 
skulle vara delaktiga, att båda två fick vara med och lyssna på det kommande resultatet. 
Men även för att det skulle bli lättare att bearbeta och senare hitta teman och mönster. 
En bra fördel är att som intervjuare ha sällskap av en medarbetare. Det är ett gott stöd 
och är man samspelta kan intervjun bli bättre och ge en bredare informationsmängd och 
förståelse. En nackdel med att vara två intervjuare kan vara att den intervjuade känner 
sig i underläge (Trost, 2005). Vi valde trots detta att medverka båda två vid intervjuerna, 
vi kände att vi på så sätt fick samma förutsättningar till resultatdelen. Efter intervjun 
kunde vi då diskutera innehållet och på så sätt bli mer insatta.

4.4 Databearbetning

Efter att varje intervju genomförts transkriberades de direkt för att då hade vi intervjun 
färskt i minnet så att eventuella svar och tolkningar inte skulle glömmas bort. Efter att 
alla intervjuer genomförts och transkriberats skrevs de ut och bearbetades genom att 
försöka hitta kategorier och teman i allt innehåll som undersökningen gav. Vi använde 
oss av en kvalitativ bearbetning eftersom syftet med undersökningen var att få förståelse 
hur pedagoger arbetar utifrån ett genusperspektiv i förskolan. Genom en kvalitativ 
bearbetning försöker man förstå och se helheter genom analyser. Fördelen med analyser 
är att man kan få idéer på hur man ska gå vidare direkt efter intervjun. Respondenten 
uppfattade kanske frågorna på ett sätt vi inte hade tänkt på, även ny eller oväntad 
information kan också komma upp (Patel & Davidson, 2003).

Den kvalitativa bearbetningen går till så att man skriver ut de transkriberade intervjuerna 
så att man får en textmassa att arbeta med. För att få en djupare förståelse och för att 
kunna finna kategorier i det materialet som man fått in är det bra att läsa texterna om och 
om igen. Förflyter det för lång tid innan man börjar bearbeta intervjuerna kan det vara 
svårare att få ett ”levande” förhållande till materialet. Därför ska analysen påbörjas när 
intervjun är färsk i minnet (Patel & Davidson, 2003).

4.5 Etiska överväganden

Respondenten fick information innan intervjun startade om att allt de sa skulle enbart 
behandlas av oss intervjuare. Vi informerade respondenterna om att deras deltagande var 
frivilligt och den information de lämnade skulle behandlas konfidentiellt. Innan 
intervjun börjar bör respondenten informeras om hur svaren ska bearbetas och vilket 
syftet är med undersökningen vilket vi gjorde (Patel & Davidsson, 2003).
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4.6 Tillförlitlighet 

Patel & Davidsson (2003) anser att intervjuernas tillförlitlighet det vill säga reliabiliteten 
blir högre om intervjuaren är tränad. Vi anser att eftersom vi inte har så mycket 
erfarenhet av att intervjua innan så blir tillförlitligheten på rapporten lite lägre. En 
förutsättning för att få en så hög tillförlitlighet som möjligt är att intervjuaren ska ställa 
frågorna på samma sätt och att situationen är likadan för samtliga respondenter vid alla 
tillfällen. För att få en sådan hög tillförlitlighet som möjligt ställdes frågorna i samma 
ordning till samtliga respondenter. För att kontrollera att allt som sagts uppfattas korrekt 
användes inspelning av ljud med hjälp av bandspelare för att på så sätt kunna ta 
intervjuerna i repris så många gånger som det behövdes. För att ytterligare höja 
tillförlitligheten var vi två stycken vid varje intervjutillfälle för att som Trost (2005) 
menar kunna anteckna respondentens ansiktsskiftningar och kroppsrörelser som kan vara 
till stor hjälp när man sedan ska tolka resultatet. 
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5 RESULTAT

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna med de åtta pedagoger som arbetar 
inom förskolan. Resultatet har kategoriserats utifrån de svar som pedagogerna gett under 
intervjun. Huvudrubrikerna är följande: Pedagogernas uppfattning av genus och att 
arbeta utifrån ett genusperspektiv.

5.1 Pedagogernas uppfattning av genus

Pedagogerna hade olika uppfattningar om vad genus är för dem. I följande underrubriker 
presenteras pedagogernas uppfattning av genus.

5.1.1 Föreställningar och förväntningar

En av uppfattningarna om genus som resultatet visar är att alla ska ha samma 
förutsättningar oavsett kön. Man ska inte göra om pojkar till flickor eller flickor till 
pojkar utan alla ska ha samma rättigheter. Alla ska få vara det dem är med samma 
förutsättningar. Pedagogerna menar att barns möjligheter begränsas ofta utav dolda 
föreställningar, vissa ramar som man utgår från, det gäller att vigda dem.

           
Genus betyder egentligen de förväntningar och föreställningar man har i huvudet 
kring pojkar och flickor, hur pojkar och flickor förväntas vara. (Pedagog 5)

                 
En annan uppfattning som pedagogerna använder sig av är att genus är 
könsbestämmande, pojke eller flicka.  En pedagog menar att genus är könstillhörighet.

Det är en skillnad som finns där mellan flickor och pojkar, och att de har olika 
förväntningar på sig. (Pedagog 4)

En av pedagogerna uppfattar genus som ett likvärdigt bemötande, flickor och pojkar. 
Man ska inte se det som en flicka och en pojke, utan som olika människor som har olika 
behov och barnen behöver bemötande utifrån olika behov. 

Utifrån mitt yrke att det är ett jämställt samhälle vi ska leva i. Tanken är väl att man 
vill leva i ett jämställt samhälle.. (Pedagog 7)

Traditionella könsroller

Flera av pedagogerna tar upp att det är andra faktorer utanför förskolan som bidrar till att 
de traditionella könsrollerna och genus lever kvar hos föräldrarna och barnen. Två 
pedagoger har tittat mycket i leksakskataloger och klädtidningar och ser det som en 
anledning till att de började bli intresserad av genus. En av pedagogerna såg att 
leksakskatalogerna innehöll väldigt stereotypa könsmönster där sidorna är uppdelade i 
rosa respektive blå sidor. Pojkarna i katalogen är i action medan flickorna är passiva. 
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En annan pedagog menar att pojkarna och flickorna i leksakskatalogen inte möts och att 
de på så sätt övar in olika lekar och då sker inget möte dem emellan på förskolan heller. 
Hon menar vidare att alla leksaker som kommer från barnens hem är könsmärkta och 
därför får inte barnen ta med leksaker hemifrån till förskolan.

5.2 Att arbeta utifrån ett genusperspektiv

Utifrån pedagogernas beskrivning om vad det innebär för dem att arbeta ur ett 
genusperspektiv har vi valt följande kategorier: kunskap, språk och tilltal samt
förskolans inomhus miljö.

5.2.1 Kunskap

Alla pedagoger som intervjuades betonar vikten av kunskap för att kunna arbeta utifrån 
ett genusperspektiv. En pedagog betonar kunskap som en viktig del för att kunna
förklara för föräldrarna varför man gör som man gör, och hur man arbetar ur ett 
genusperspektiv. Hon nämner även vikten av att föräldrarna är delaktiga och medvetna 
om vad ett genusarbete innebär. Många av pedagogerna nämner dock att de har börjat 
tänka på att göra föräldrarna mer delaktiga genom föräldramöten och utvecklingssamtal.

En pedagog anser att man skaffar kunskapen genom att man arbetar med det. En annan 
pedagog säger att kunskap ger mer och mer, efteråt vill man bara skaffa mer kunskap.
En pedagog menar följande:

Utan kunskap skulle man inte få syn på någonting. (Pedagog 2)

Pedagogerna anser att det är viktigt att ha diskussioner i arbetslagen, att man är 
medveten om hur man ska göra, man tillåter inte någon att ha det gamla könstänket. Det 
vill säga att är man pojke ska man vara och bete sig på det sättet och är man flicka så ska 
man bete sig på det här sättet. De anser även att kunskapen påverkar deras sätt att vara 
gentemot barnen.

Det är A och O om man jobbar i ett arbetslag att man står ungefär på samma grund, 
att man tänker likadant kring genus, så att inte en tänker så och en så. (Pedagog 5)

En av pedagogerna tog upp kunskap när hon skulle definiera genus. De olika teorier man 
ska få syn på som är förgivet tagande. Pedagogen beskriver även att man måste ha 
verktyg för att få syn på genus. Hon anser att kunskap är viktigt.

Kompetensutveckling

Pedagogerna har olika förutsättningar när det gäller kompetensutveckling. Vissa har 
tillgång till mer och andra till lite mindre. Över lag tycker pedagogerna att de får för lite 
föreläsningar kring genus för att kunna bredda sin kompetensutveckling.
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Samtliga pedagoger läser litteratur för att kompetensutveckla sig. Då kan pedagogen dra 
paralleller till vad som händer i praktiken. De flesta anser också att det dagliga arbetet i 
verksamheten är en slags kompetensutveckling, även att man har ganska mycket med 
sig.

Jag tycker man har ganska mycket i ryggsäcken. (Pedagog 3)

Mer än hälften av pedagogerna nämner att de har jämställdhetscaféer. Jämställdhetscafé 
är att pedagoger träffas i mindre grupper och diskuterar kring jämställdhetsarbete och 
genus. Då finns det även tid till att ställa frågor och få lite tips och idéer. Alla 
pedagogerna som har jämställdhetscafé anser att det är ett bra lärotillfälle att få mer 
kunskap om genus. 
Kompetensutvecklingen och frågan om man även ska kompetensutveckla sig på sin 
fritid går isär. En av pedagogerna läser gärna på sin fritid medan en annan anser att 
kompetensutvecklingen enbart ska ske på arbetstid.         

5.2.2 Språk och tilltal

Hälften av pedagogerna nämner hur viktigt det är att tänka på hur man använder språket 
när man talar med barnen. När man pratar med barnen ska man tänka på att prata lika till 
både pojkarna och flickorna. 

En av pedagogerna menar att flickorna får mycket mer språk än vad pojkarna får. Pojkar 
använder inte så mycket språk därför är de inte vana vid att få mycket språk från 
pedagogerna. Pedagogerna försöker ta sig mer tid till att prata mer med pojkarna. Man 
ska försöka få pojkarna till att prata mer, då blir det en tvåvägskommunikation istället 
för envägs. Flera av pedagogerna anser att de har en helt annan dialog med flickorna, de 
är oftast mer talföra. 

                                                                                                   
Det är viktigt att man för samma dialog språkmässigt med alla barn, pojkarna säger 
oftast t.ex. ”knyt mina skor” och sen är de ute. (Pedagog 1)

Många av respondenterna berättar om hur viktigt det är att man i personalgruppen 
påminner varandra om språket. Pedagogerna diskuterar i arbetslaget så att de blir 
medvetna om små saker de säger som de inte är medvetna om. 

Man blir lite av en genuspolis. (Pedagog 2)

En av pedagogerna talar om vikten av att det råder ett öppet klimat i arbetslaget, man ska 
kunna säga till sin kollega – varför sa du så?, de skriver även ner vad de har sagt. Detta 
gör de för att bli mer medvetna om sitt språk.

Samlingen

De flesta av pedagogerna anser att pojkar pratar och tar mer plats i samlingen än vad 
flickorna gör. Flickorna måste därför ges mer möjligheter att komma till tals. Två 
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pedagoger hävdar motsatsen, de anser att flickorna är de som hörs och talar mest i deras 
samling. De menar att flickorna tar för sig och ofta har de kommit längre i sin 
språkutveckling än vad pojkarna har gjort.

Jag håller inte med undersökningar som anser att pojkar tar störst plats i samlingen. 
(Pedagog 8).

Bemötande

Samtliga pedagoger påpekar vikten av att vara medveten om hur man är gentemot 
barnen. Man tänker på vad man säger och man bemöter dem som individer.  Man måste 
se barnet som det barnet är, sen spelar det ingen roll om det är en flicka eller en pojke.

Att de har olika behov och det betyder inte att jag bemöter dem på samma sätt, man 
bemöter inte två pojkar på samma sätt. (Pedagog 7)

Barnen har olika behov utifrån sin identitet. Som pedagog måste man vara uppmärksam 
på hur och vad man gör och se till barnens behov och utgå från det.

Mitt förhållningssätt och min syn tycker jag är viktigast, mitt sätt att agera mot 
barnen. (Pedagog 4)

Pedagogerna är överens om att man inte gör någon skillnad på pojkar och flickor. En 
pedagog säger att barnen inte får bli begränsade för att de är en flicka eller pojke, att de 
inte får göra saker de vill göra. De måste även få prova på olika roller så att de kan 
erövra andra roller. En flicka ska få chans att öva upp en talang som flickan inte 
vanligtvis övar på. 

Som vuxen är det lätt att man kommenterar utseende hos flickor exempelvis att de har 
fina kläder och är fina i håret. Medan till pojkarna kommenterar man prestationer t.ex. 
vad snabb och stark du är. 

Nu tänker jag på att säga barnets namn och tala om något som inte är bundet till 
utseende eller prestationer. (Pedagog 1)

Vissa av pedagogerna beskriver bemötandet i tamburen som en viktig del, varje barn ska 
bemötas med sitt namn och bli sedd som en person och inte för hur barnet ser ut eller 
vad de har för kläder på sig.

Det viktigaste är att säga hej, ta dem på huvudet eller axeln så att de blir kroppsligt 
bemötta av mig, och det gör jag både med flickor och pojkar. (Pedagog 8)

Pedagogerna tycker att det är viktigt att tänka på att man stärker de förmågor som flickor 
och pojkar behöver stärka. Med pojkarna använder de sig av massage, kroppskontakt 
och empati. För att stärka flickornas självkänsla jobbar de med att de ska våga mer. Som 
pedagog hjälper de då barnen att bli medvetna om att de kan. Man behöver inte vara stor 
och tuff bara för man är pojke, man lyfter dem som vågar vara lite lugnare. 
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Kroppskontakt

Pojkarna förväntas inte vilja ha kroppskontakt, därför tar man mer i flickorna och är 
närmare och ger mer kramar till flickor.

Pojkar tycker kramar är äckligt, därför har vi vuxna börjat med att sätta oss mer 
bredvid pojkarna då finns man i närheten både språkligt och socialt. (Pedagog 1)

Massage kan vara ett redskap att använda sig utav i arbetet med pojkarna för att lära dem 
att få och ge mer kroppskontakt. Vissa använder massage och bollmassage, där 
pedagogerna ser att flickorna har lättare att ta det till sig, pojkarna är lite avvaktande i 
början. Men pedagogerna tycker det är viktigt att pojkarna får möjlighet att känna närhet 
för det är oftast flickorna som sitter närmast en vuxen. 

Strategier

En del av pedagogerna använder sig utav flick- och pojkgrupper som en arbetsmetod i 
genusarbetet. Tanken är inte att flickorna ska göra ”flicksaker” och pojkarna ska göra 
”pojksaker” utan de ska välja utifrån vad de själva vill. Sedan är det upp till pedagogen 
om de vill påverka pojkarna att välja flicksaker och flickorna att välja pojksaker. 
Anledningen till att de har pojk och flick grupper är att de vill stärka flickornas självbild. 
Pojkarna tar mer för sig och då ”backar” flickorna. Två andra pedagoger beskriver att de 
också jobbar med flick- och pojkgrupper för att stärka pojkarna och flickorna ännu mer 
men var för sig.  

5.2.3 Förskolans inomhusmiljö

Miljön är något som samtliga pedagoger nämner under intervjun. Hur viktig den är när 
man ska arbeta utifrån ett genusperspektiv och om hur man utformar den på bästa sätt. 

Samtliga pedagoger anser att man ska erbjuda pojkar och flickor samma miljö. Att man 
ser flickorna och pojkarna i miljön, var de är någonstans. På så sätt kan man ta reda på 
vad man kan tillföra och eventuellt ändra.

Det är viktigt att tänka på att rummen inte är könsmärkta, inget rum får ta över. 
(Pedagog 2)

Samma pedagog (pedagog 2) menar att rummen ska vara så neutrala som möjligt så att 
de inte blir könsmärkta av pedagogerna. En annan pedagog menar däremot att miljön 
inte behöver vara neutral, hon anser att både pojkar och flickor lockas till lek ändå och 
det beror inte på om miljön är neutral eller inte.
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5.2.3.1 Byggrummet

När pedagogerna pratar om miljöns betydelse nämner alla byggrummet, även kallat 
”byggen”. Byggrummet finns på de flesta förskolor och upplevs av de flesta pedagoger 
vara ett ”pojkrum”. Ett rum där man tror att bara pojkar vistas i men flickorna söker sig 
också dit. Däremot anser en av pedagogerna att det är flickor som vistas i byggrummet
mer än vad pojkarna gör. Pedagogen anser att pojkarna har svårare i byggrummet 
eftersom det rör sig så mycket, de är vana att springa och jaga varandra, inte sitta still 
och finplocka. 

På något sätt har vi föreställning om att det är pojkdomän och det är det inte. 
(Pedagog 2)

Ett par av pedagogerna ser däremot ingen skillnad på deras förskola. De säger att flickor 
och pojkar är i byggen precis lika mycket.

Material

För att locka alla barn till byggrummet kan man tänka på att tillföra annat material. 
Flickorna får till exempel ta med sig barbiedockor in i byggrummet. Om man som 
pedagog är i miljön så ser man om man måste tillföra något. 

Vi har speglar och en bänk framför där de bygger. Då kan jag ibland se att flickorna 
gärna speglar sig, medan pojkarna inte gör så. Man ser ju skillnad på pojkar och 
flickor där. (Pedagog 3)

Det kan vara svårt att få in flickorna i byggen, därför kan man försöka plocka in lite 
smådockor vilket en del av pedagogerna gjort. Pedagogerna betonar att det ska finnas 
möjligheter, man kan aldrig tvinga in barnen i ett rum.
En av pedagogerna har en riddarborg på sin avdelning som först enbart användes av 
pojkarna tills flickorna själva ritade prinsessor som de lekte med i riddarborgen. Detta 
gjorde att pedagogerna köpte prinsessdockor i samma storlek som riddarna. Flickorna 
lekte sedan med dem i riddarborgen.

5.2.3.2 Dockvrån – ”Hemvrån”

Samtliga pedagoger nämnde dockvrån när de pratatde om miljön, men de poängterade 
att numera benämns dockvrån som hemvrån.

Dockvrån har vi bytt namn till hemvrån, dockor kan klinga lite i pojkarnas öron att 
där är flickorna. (Pedagog 5).

En pedagog beskriver hemvrån som en plats där barnen leker lika mycket. Barnen leker 
oftast inte att det är ett kök. Docksängen används då som sjuksäng när de leker sjukhus 
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och vagnarna är skottkärror, det är aldrig dockor i dem. En annan pedagog nämner att de 
tagit bort hemvrån på deras avdelning eftersom de upplevde att ingen av barnen var där.

Material

Pedagogerna tar upp att de plockar in material som lockar både pojkar och flickor till 
hemvrån. En berättar att de har plockat bort den traditionella spisen. Två andra 
pedagoger har plockat in polis och brandmankläder, mobiltelefoner och fjärrkontroller. 
Detta har bidragit till att pojkarna oftare är i hemvrån. Det signalerar även att det inte 
bara är flickor som är välkomna här.

Inreder man en hemvrå där man kan laga mat och så där, att man inte hänger upp 
små rosa gardiner i den för då har vi könsmärkt att det här är något för flickor. 
(Pedagog 2)

5.3 Sammanfattning av resultat

Resultatet utifrån intervjuerna visar pedagogernas olika uppfattningar om vad genus är 
och betyder. En del anser att genus är att alla barn ska ges samma möjligheter och andra 
anser att det har att göra med vad barnet har för kön. Samtliga pedagoger använder sig 
utav kunskap, språk och bemötande i arbetet med genus. Men de använder sig av olika 
arbetssätt i arbetet med genus, vissa använder sig av flick respektive pojkgrupper medan 
en del av pedagogerna inte delar upp barnen efter kön.
Alla pedagoger anser att kunskap om genus är en viktig förutsättning i arbetet. Även att 
de kan diskutera i arbetslaget, att alla blir medvetna om hur man ska och inte ska göra.
Hur pedagogen är mot barnen har en stor betydelse. Allt från bemötande till hur man 
använder språket i det dagliga arbetet med barnen. Miljön är en del som pedagogerna 
aktivt arbetar med och försöker förändra i de flesta fall. Slutsatsen kan dras till att genus 
är något som pedagoger arbetar med mer och mer. Det handlar om att alla barn ska få 
samma möjligheter och bjudas in till alla sorters lekar utifrån individ och inte utifrån om 
det är en flicka eller en pojke.



25

6 DISKUSSION

Undersökningen som gjorts till denna rapport visar på att alla pedagoger som intervjuats 
säger sig arbeta på ett medvetet sätt utifrån ett genusperspektiv. Pedagogerna beskriver 
olika sätt om hur de arbetar ur ett genusperspektiv i förskolan. Pedagogernas egna 
uppfattningar om vad genus är varierar, vissa pedagoger binder ihop genus enbart med 
kön. Genusforskning menar att genus handlar mer om vad människor har för 
föreställningar om vad kön är och inte enbart den biologiska benämningen, det vill säga 
att du är en flicka eller en pojke. Genus handlar om de föreställningar och förväntningar 
vi har på vad en flicka och pojke bör vara.

6.1 Pedagogernas uppfattning av genus 

Pedagogerna hade olika uppfattningar av vad genus innebar för dem. En del tyckte att 
genus var det samma som kön om man är en flicka eller en pojke rent kroppsligt. Det 
verkar som en del inte har riktigt klart för sig vad själva begreppet genus står för medan 
andra pedagoger var mer inlästa på vad genus är för något. Men i huvudsak så ansåg de 
flesta pedagoger att genus hade med olika föreställningar man har som vuxen och vilka 
förväntningar man har på barnen. Många av pedagogerna beskriver som Månsson (2000) 
att det är föreställningar som finns i samhället som gör genus och att det i förskolan är 
svårt att använda sig enbart av begreppet genus. Detta kan man se utifrån intervjuerna att 
pedagogerna ofta inte ser skillnad på begreppet kön och begreppet genus. Detta kan ha 
att göra med att kunskapen kring vad genus är för något är knapphändig hos en del av 
pedagogerna.

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) kan man läsa att 
pedagogerna ska arbeta och motverka stereotypa könsroller men de flesta pedagoger 
medger att de inte arbetat för att motverka detta tidigare. De måste hela tiden påminna 
varandra för att inte göra övertramp och falla tillbaka in i rådande genusordning. Hur blir 
det när som Broman (2001) beskriver om en man överskrider genusgränserna som sitter 
så djupt rotade i samhället. Kan han bli accepterad ändå och vem vet vad som händer 
längre fram när pojken börjar skolan? Pedagogerna ser det som en självklarhet att barnet 
ska få vara det den är, men hur lätt är det utanför förskolans ramar, i hemmet, bland släkt 
och vänner som inte har den synen och ser saker ur ett genusperspektiv? Kan man som 
barn verkligen få vara den man är där också?

Pedagogerna ska ha en god kontakt och ett bra samarbete med föräldrarna enligt 
läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). Föräldrarna har rätt att 
komma med synpunkter när det gäller planering och genomförande i verksamheten. Att 
informera föräldrarna och att ha ett bra samarbete om det dagliga arbetet i verksamheten 
borde vara en självklarhet. Därför är det märkligt att det är så få pedagoger som har gjort 
föräldrarna delaktiga i deras arbete med genus. 
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6.2 Att arbeta utifrån ett genusperspektiv

Resultatet av intervjuerna visar att när man ska arbeta utifrån ett genusperspektiv ska 
man tänka på sin roll som pedagog, sitt bemötande gentemot barnet, sitt eget språk man 
talar till barnet och hur man utformar den fysiska miljön.

Pedagogens roll

När man ska genomföra ett arbete med att ge samma möjligheter för flickor och pojkar 
är det pedagogens förhållningssätt som står i fokus. Skolverket (1999) skriver att 
pedagogen har en stor betydelse och är en viktig förebild för både flickor och pojkar. 
Pedagogerna bör se till barnens behov och utgår ifrån det. Pedagogerna bör vara 
uppmärksamma på hur och vad de gör.

Både Odelfors (1996) och Månsson (2000) visar i deras avhandlingar att pedagoger 
bemöter barnen olika beroende på vilket kön barnet har, pojkarna får mer 
uppmärksamhet och bemöts mer aktivt och individuellt än vad flickorna gör. Däremot så 
anser samtliga pedagoger i vår studie att de behandlar barnen lika. Pedagogerna menar 
vidare att de tänker på vad de säger och att de bemöter barnen som individer och inte 
utifrån kön, vilket alla pedagoger är överens om. Detta stämmer överens med vad 
Wahlström (2003) anser nämligen att man på ett medvetet sätt ska behandla barnet 
utifrån individ och inte utifrån kön.

Något som samtliga pedagoger nämner är att de inte gör någon skillnad på flickor och 
pojkar, men samtidigt säger vissa emot sig själva när de då använder sig av flick- och 
pojkgrupper. Då gör de skillnad eftersom de delar upp dem efter kön. Olofsson (2007) 
skriver att pedagoger ska möta barnen där de befinner sig och utgå från deras intresse, då 
borde grupper skapas utefter barnens intresse istället för könstillhörighet.
Något som samtliga pedagoger nämner som Olofsson (2007) även skriver om är att de 
vill tillföra pojkar känslor och flickor mod och styrka. Barnen ska få möjlighet att stärka 
de förmågor de behöver stärka. Pojkar blir då medvetna om att inte behöva vara starka 
och tuffa, utan det är okej att vara liten och svag. Flickorna blir medvetna om att de kan 
klättra i träd med mera. Som pedagog måste man uppmuntra barnen till att våga och visa 
att allt är möjligt. 

Odelfors (1996) nämner att i samlingen på en förskola blir pojkarna bemötta mer än 
flickorna, de får mer stöd och tillåts prata mer och högre. De flesta av pedagogerna i 
undersökningen visar på att det som Odelfors nämner stämmer i deras verksamhet. Två 
av respondenterna skiljer sig dock från de andra då de menar att det är tvärtom. På deras 
förskolor upplever de att flickorna pratar och hörs mest i samlingen. Tidigare forskning 
visar att det är pojkar som pratar mest i samlingen, men resultatet i den här 
undersökningen visar på att det kan vara tvärtom, att flickorna kan vara de som pratar 
mest. 
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Vi anser att det är en självklarhet att man ska använda språket och tala lika till både 
flickor och pojkar. Man ska inte göra någon skillnad språkmässigt, utan ge både flickor 
och pojkar samma möjligheter till språklig utveckling. Detta stämmer överens med vad 
Gens (2002) menar, att ju mer träning barnen får, ju bättre verbal förmåga får dem. 
Därför är det viktigt att prata lika till både flickor och pojkar. Även pedagogerna betonar 
hur viktigt det är att tänka på hur man använder språket. Att man ska prata lika, att man 
tänker på att det är en person och inte på om det är en flicka eller pojke. De finns dock 
de som menar att flickorna får mer språk än vad pojkarna får, men att man arbetar för att 
båda könen ska få samma möjligheter.

Miljöns betydelse

När man ska arbeta utifrån ett genusperspektiv är det bra om man tänker på hur 
möbleringen och utformningen av miljön ser ut. Olofsson (2007) beskriver att den 
vanliga och typiska möbleringen som brukar finnas på avdelningarna inom förskolan är 
ett dockrum och ett byggrum. Dessa två rum är något alla pedagoger nämner och som 
finns på alla respondenternas förskolor. Enligt Olofsson (a.a.) är dessa två rum även 
starkt könsmärkta och detta är något som respondenterna även sett och arbetat aktivt 
med att förändra och göra mindre könsbundna. Pedagogerna har olika åsikter om hur de 
ska förändra miljön, vissa plockar in annat material i de olika rummen, en del vill att 
rummen ska vara könsmärktsfria och en tycker inte att man behöver göra något åt miljön 
utan den kan vara som den alltid varit. Pedagogerna är däremot överens om och tycker 
det är viktigt att locka alla barnen till alla rum oavsett hur miljön i rummen ser ut.

Miljön utanför förskolan är även den en bidragande faktor till vilka lekar och leksaker 
som barnen väljer att leka med. Änggård (2005) ser som många av pedagogerna i 
undersökningen att leksakerna är skapade antingen för en flicka eller för en pojke. 
Pedagogerna menar att det syns tydligt i t.ex. en leksaksaffär vem leksaken är till för. 
Änggård (2005) beskriver det som att flickornas avdelning mest består av dockor och 
färgen rosa dominerar, på pojkarnas avdelning finns action figurer och andra hjältar. 
Detta påverkar barnen men även föräldrarna i deras val av leksaker. Föräldrarna har ett 
stort ansvar när de ska välja leksaker till sina barn. En pedagog beskriver att föräldrar 
ofta väljer de könsbundna leksaker eftersom affärerna framhåller de traditionella 
könsbundna lekarna. Därför diskuterar pedagogen med föräldrarna och gör de medvetna 
om att valet av leksaker påverkar barnen till så vida att de fortsätter hålla sig inom 
”gamla” könsroller och genusmönster och då sker ingen utveckling i positiv bemärkelse. 
Ska en förändring ske måste även föräldrarna göras delaktiga. Det är då anmärkningsvärt 
att så få pedagoger nämner föräldrarna som en viktig del i arbetet med genus.
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6.3 Sammanfattning av diskussion

Samtliga pedagoger arbetar med ett genustänk och är medvetna om hur och vad de ska 
arbeta med för att få ett framgångsrikt arbetssätt. De flesta pedagoger anser att de är väl 
medvetna om hur de ska bemöta barnen och hur de ska prata med barnen när det gäller 
språket, även hur de ska utforma miljön för att uppnå resultat. Däremot råder det delade 
meningar om huruvida man ska arbeta med delade könsgrupper eller inte, en del
pedagoger anser att man behöver stärka pojkar och flickor på olika sätt och att de då 
delar upp dem i olika grupper, vilket en av pedagogerna inte anser är nödvändigt. 
De flesta pedagogerna har inte tänkt på att involvera föräldrarna i genusarbetet. Endast 
en av pedagogerna arbetar aktivt med att informera och diskutera vad ett 
genusperspektiv innebär med föräldrarna. De andra pedagogerna ska i framtiden 
informera och göra föräldrarna delaktiga. 

Slutsatsen som kan dras utifrån denna rapport är att samtliga pedagoger har olika 
uppfattningar kring genus och de arbetar både på lika och olika sätt utifrån ett 
genusperspektiv.

6.4 Så kan man gå vidare

Undersökningen skulle kunna byggas vidare genom att göra samma undersökning men 
med ett större underlag. En större spridning rent geografiskt och med fler antal 
respondenter skulle ge ett bredare och mer innehållsrikt resultat. Det skulle även vara 
intressant att göra samma undersökning i skolan för de lägre åldrarna årskurs 1-3 för att 
se hur de arbetar med genus. Man skulle även kunna intervjua föräldrar om deras 
föreställningar och medvetenhet om genus. Det skulle vara intressant att observera 
pedagogerna och se samspelet mellan pedagog och barn ur ett genusperspektiv.
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BILAGA 1

Intervjufrågor

 Hur länge har du arbetat inom förskolan?
 Du har uppgivit att den här förskolan arbetar på ett medvetet och planerat sätt

utifrån ett genusperspektiv, hur länge har du gjort det?
 När man pratar om genus är det inte självklart vad folk menar. Hur definierar du 

genus?
 Vad innebär det för dig att arbeta utifrån ett genusperspektiv?
 Hur går det till? Beskriv konkreta exempel på det du/ni gör?
 Använder ni er på något sätt av den fysiska miljön? Hur?
 Hur ser du på frågan om huruvida man behöver kunskap och kompetens för 

genusarbetet?
 Hur gör ni då för att kompetensutveckla er? 
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