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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur genusarbetet ser ut i ett urval av förskolor i 

Uppsala samt hur förskollärare arbetar med detta. Fokus läggs även på genuspedagogiska 

förhållningssätt. För att uppnå detta syfte har vi använt oss av följande frågeställningar: Vad 

innebär begreppet genus i förskolesammanhang? Vilka genuspedagogiska arbetssätt finns 

representerade i dessa verksamheter? Hur beskriver förskollärarna det praktiska arbetet med 

genus?  

 

Som metod har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, med fem legitimerade 

förskollärare på fyra olika förskolor i Uppsala kommun, samt kompletterande 

litteraturgenomgångar för att ge en teoretisk bild av ämnet. För att stärka det respondenterna 

sagt om miljön och materialet har vi även gjort kompletterande observationer av detta. 

Resultatet av studien visar att genusarbete i högsta grad ges utrymme i det dagliga 

pedagogiska arbetet inom dessa förskolor. Detta arbete är synligt i förskollärarnas 

förhållningssätt samt i utformningen av miljö och valet av material. Förklaringarna till valet 

av pedagogiskt material varierar mellan dessa förskollärare men samtliga har tagit ställning i 

frågan om könskodat material: huruvida detta ska tas bort, blandas eller tillskrivas nya 

egenskaper för att bredda genusnormer förknippade med materialet. Vi kan inom dessa 

verksamheter inte se några konkreta spår av en kompensatorisk pedagogik eller en 

toleranspedagogik, men tydligt se att det normkritiska arbetssättet är väl representerat och att 

tendenser till ett könsneutralt arbetssätt även är synligt. Dessa två arbetssätt beskrivs av de 

intervjuade förskollärarna i form av pedagogiska val som rör förhållningssätt, miljö och 

material.  

 

Nyckelord: genus, genuspedagogik, förskola  
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1. Inledning 
Pedagogiskt arbete med genus är en viktig del inom förskolan, som snart färdiga förskollärare 

vill vi därför undersöka detta ämne vidare då det för oss är intressant och framförallt viktigt 

att arbeta med genus och jämställdhet. Genuspedagogik är ett ämne som bör vara väl synligt i 

verksamheten men av egen erfarenhet vet vi att detta arbete ser väldigt olika ut på olika 

förskolor och ges olika mycket utrymme i det dagliga arbetet. Intresset för genus har funnits 

hos oss båda redan innan utbildningen och förståelsen för hur viktigt detta arbete är har växt 

fram allt mer under utbildningstiden.  

 

Uppfattningen vi har om genus är att det är ett komplext begrepp med flera innebörder som 

har stor påverkan på människor både på individuell och samhällelig nivå. För oss handlar 

begreppet genus om kön, jämställdhet och maktstrukturer. Vi ser även genus som ett socialt 

skapat fenomen vilket innebär att förskolans verksamhet och miljö spelar stor roll. Att arbeta 

med genus förskolan är inte valfritt då strävansmål för detta anges i förskolans läroplan, dock 

under begreppet jämställdhet. Arbetet med jämställdhet anges även i andra styrdokument som 

förskolan förväntas följa så som Skollagen och Barnkonventionen. Huvudkärnan i 

genusarbete är jämställdhet, det vill säga att pojkar och flickor ska få samma möjligheter 

oberoende av kön. Detta arbete bör som tidigare nämnts vara synligt i allt dagligt arbete på 

förskolan. Vi har valt att fokusera på hur förskollärare arbetar med genus.  

 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur genusarbetet ser ut i dessa verksamheter. 

Vi har valt att fokusera på beskrivningar av arbetet, främst ur förskollärares perspektiv, samt 

vilka genuspedagogiska arbetssätt som kan ses som synliga. Under intervjuerna som ligger till 

grund för denna studie har vi fokuserat på frågor som rör genus och genusmedvetenhet, 

material och miljö samt hur förskollärares arbete med genus ser ut.  
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt tar vi stöd av styrdokument och annan ämnesrelevant litteratur för att beskriva 

de begrepp som behandlas i detta arbete. Inledningsvis ger vi en historisk tillbakablick på 

genus och dess inträde på förskolearenan. Vidare behandlas innebörden av begreppen genus 

och genusnormer. Slutligen behandlas pedagogiskt arbete med genus, pedagogisk miljö och 

material samt vårdnadshavares inställning till genuspedagogiskt arbete.  

 

2.1 En historisk tillbakablick på genus och förskolan  
I texten av Delegationen för jämställdhet i förskolan skrivs det att förskolan under en lång 

historisk process gått från nästintill osynlig till att ha en klar plats i det offentliga samhället. 

Tidigare präglades samhället av tanken om att kvinnor och barn hör till hemmet och det 

privata medan mannen hör till det offentliga. Statens engagemang i förskolan var ytterst litet 

fram till mitten av 1900-talet då ansvaret för barnen tidigare ansågs ligga på familjen. 

Kvinnans plats var i hemmet och mannen hade makten och ansvaret för familjen. Detta 

förändrades under 1940-talets krigstid då kvinnlig arbetskraft behövdes vilket inledde 

processen mot ett mer jämställt samhälle. Under 1970-talet förändrades synen på barn och 

begreppet förskolebarn uppkom samtidigt som nyare köns –och familjekonstellationer blev 

mer vanligt vilket ställde andra krav på förskoleverksamheten. Förskolan skulle vara en del i 

arbetet med genus– att få bort skevheten i maktfördelningen som gör mannen överlägsen 

kvinnan och istället skapa ett mer jämställt samhälle (SOU 2006:75, s. 35–36, 38). Förskolans 

roll i ett jämställdhetsperspektiv har ändrat fokus från att vara en verksamhet som handlar om 

yttre strukturer med syftet att låta föräldrar kunna arbeta till att fokusera på den inre 

verksamheten där fokus ligger på verksamhetens miljö och de vuxnas förhållningssätt 

gentemot barnen. Inte förrän i det pedagogiska programmet 1987 angavs det att förskolan 

skulle arbeta med jämställdhet. Just att arbeta mot könsrollsmönster blev inte ett krav förrän 

med förskolans första egna läroplan som utgavs år 1998 (SOU 2006:75, s. 56–58).  

 

2.2 Genus 
Begreppet genus är inte något som benämns i förskolans läroplan, istället används 

definitionen jämställdhet. Förskolan ska i verksamheten arbeta med alla människors lika 

värde och jämställdhet mellan könen. Det ingår även i förskolans uppdrag att se till att inget 

barn diskrimineras på grund av kön eller sexuell läggning. Förskolans personal ska med sitt 

bemötande, krav och förväntningar se till att pojkar och flickor inte behandlas olika då detta 
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kan påverka barnens uppfattning om kvinnligt och manligt. Förskolan ska även arbeta för att 

motverka könsroller och könsmönster samt ge pojkar och flickor samma möjligheter att testa 

och utveckla förmågor och intressen utan könsstereotypiska begränsningar (Lpfö 98/16, s. 4–

5). Ett annat sätt att beskriva genus är socialt skapade “regler” för vad som anses maskulint 

och feminint, hur pojkar respektive flickor förväntas vara. Dessa normer skapas och upplevs i 

alla sociala sammanhang via värderingar, samhällsstrukturer och i samspel med andra. Det 

handlar alltså inte om biologi eller individers sätt att vara utan om generella föreställningar 

om hur barnet förväntas vara utifrån dess kön (Johansson, 2008, s. 24–25). Människor har ett 

behov av att göra skillnad på män och kvinnor, denna särskillnad innebär att vi använder oss 

av två olika filter i denna sorteringsprocess. Vi läser av yttre attribut utifrån vår egen 

uppfattning av vad kön är och kombinerar detta med vårt genusfilter, alltså våra egna 

föreställningar och tolkningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. Inom forskningen 

har begreppet jämställdhetsforskning bytt namn till genusforskning och detta begrepp är 

numera väl använt inom jämställdhetspolitiken (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 

SOU 2016:75, s. 155–156).  

 

2.3 Genusnormer 
Genusnormer är väl synliga i dagens samhälle och dessa har en tendens att smyga sig in i 

förskoleverksamhetens olika delar vilket kan göra det svårt att synliggöra dem. Genom att 

som pedagog sätta på sig “genusglasögon” blir det snabbt lättare att få syn på dessa normer 

och på så vis bli mer medveten om dem. Genusnormer grundas i tanken att det bara finns två 

kön, kvinna och man. Rådande genusnormer innebär att vi förväntar oss olika beteenden från 

pojkar och flickor. Exempelvis anses pojkar vara mer fysiskt aktiva, umgås i större grupper, 

har svårare för regler och vi använder ett förenklat språk i interaktion med dem. Flickor 

förväntas leka lugna lekar i mindre grupper, ha ett starkare behov av att vara lärare till lags 

och vi förväntar oss att de har ett större ordförråd. Pedagoger behöver öva på att inte bemöta 

barn olika utifrån deras kön. En förhållningsregel nämns där man som pedagog bör stötta 

barnen i att utveckla olika färdigheter och att uppmana alla barn att våga prova nya saker 

(Salmson & Ivarsson, 2015, s. 195). Wahlström menar att pojkar och flickor redan från 

födseln delas in i två fack. De två könen lever i skilda världar och detta har med vuxnas 

förväntningar att göra, att vi förväntar oss olika saker och därför bemöter dem på olika sätt 

utan att vara medvetna om det själva. Hon beskriver även undersökningar som visar hur 

samma barn behandlas olika beroende på vilket kön de vuxna tror att barnet har (2004, s. 18–
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19). De könsstrukturer som kan vara synliga på förskolan är ofta en avspegling av de 

strukturer som finns i det omgivande samhället, men som vuxen kan det vara svårt att få syn 

på och kritisera dessa då vi blir blinda för dem när vi lever mitt i dem. Samtidigt är det sällan 

som barn protesterar mot den rådande könsordningen som de är vana vid (Delegationen för 

jämställdhet i förskolan, SOU 2006:75, s. 58). 

 

2.4 Genuspedagogiskt arbete  
I texten av Delegationen för jämställdhet i förskolan beskrivs det att en vanlig uppfattning 

bland förskolepersonal är att de arbetar jämställt med ett individfokus och att de bemöter barn 

lika. Ambitionerna är höga om att arbeta könsneutralt men det leder dessvärre ofta till att de 

istället bidrar till rådande normer. Gränsen mellan att vara könsneutral och att vara icke 

genusmedveten är subtil. Genom att försöka arbeta könsneutralt bortses det från rådande 

könsmönster vilket innebär att dessa istället följs och överförs till barnen. Genom att ignorera 

könsnormer får de istället utrymme att fritt existera, detta innebär att för att kunna motverka 

könsnormer krävs det att förskolepedagogerna är genusmedvetna. Ett förhållningssätt där 

barnen ses som individer är vanligt inom förskolan, detta innebär dock inte automatiskt att de 

behandlas lika eller rättvist, utan granskningar visar att den rådande könsstrukturen ändå lyser 

igenom (SOU 2006:75, s. 60, 157–158). 

 

2.5 Pedagogisk miljö och material 
I en text av Delegationen för jämställdhet i förskolan beskrivs det att det inom förskolan inte 

bara är barn och pedagoger som formar verksamheten utan den fysiska miljön och material är 

också påverkande faktorer. Hur miljön utformas och vilket material som görs tillgängligt kan 

antingen ge barnen möjligheter eller begränsa dem. Det är vanligt i förskolan med ett 

tidsschema för vad som sker när under dagen och miljön i sig kan även begränsa barns frihet, 

då den ofta kan vara låst i den mening att den har ett förutbestämt syfte med det material 

miljön tillhandahåller. Förskolans fysiska rum kan alltså ses som förutbestämda och 

begränsande. Ett vanligt förekommande problem är att förskolor väljer att skilja könskodade 

leksaker åt i olika rum vilket leder till att barn ofta leker könsuppdelat. Exempelvis förväntas 

pojkar leka med verktyg och transportfordon medan flickor förväntas leka med material 

kopplat till hushåll och omsorg. Det är alltså inte ovanligt att även färger på lekmaterial är 

färgkodat, rosa på flicksakerna och blått på pojksakerna. Det är även vanligt att lekmaterial 

delas upp och könas så det blir pojk –eller flickleksaker. För att frånkomma problemet där 
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barnen leker könsuppdelat och få dem att våga välja nya leksaker och kamrater, bör miljön 

omorganiseras. Konkret innebär detta att man blandar de könsstereotypiska leksakerna så att 

fler lekmiljöer ryms i samma fysiska rum. Detta kan bidra till förändrade lekmönster. Barnen 

kommer oavsett att möta könskodade leksaker utanför förskolan, då det är vuxna som kodar 

materialet, vilket ger förskolan uppdraget att behålla material men ge nya innebörder och 

uppmuntra till leksituationer som bryter normer. En annan aspekt kan vara att helt utesluta det 

könsstereotypiska materialet såsom bilar, då pojkar rutinmässigt väljer dem. Problem med 

särskiljande av könen är vanliga även inom barnlitteratur, som ofta visar vanliga könsmönster 

samtidigt som det är norm att huvudkaraktären är manlig. Denna norm är så pass stark att när 

en karaktär är kvinnlig, måste detta förtydligas med ett kvinnligt attribut, såsom en rosett på 

en kanins huvud. Det är vanligt förekommande att det flickiga och det pojkiga förmedlas i 

böcker, som att pojkar är starka och aktiva medan flickor beskrivs som mer passiva. I 

barnlitteraturen är det även norm med en mamma och en pappa samt att mamman står mer i 

bakgrunden (SOU 2006:75, s. 64–67, 105–107). En omedveten planering av den pedagogiska 

miljön och material kan alltså leda till att den manliga normen förstärks och upprätthålls. 

 

2.6 Vårdnadshavares inställning till pedagogiskt arbete med genus 
Salmson & Ivarsson lyfter fram att ett genuspedagogiskt arbete generellt sett oftast stöttas av 

barnets vårdnadshavare och att det ibland upplevs en avsaknad av stöd från förskolan i detta. 

Vårdnadshavare upplever ofta detta arbete som osynligt då det enligt dem inte är något som 

synliggörs i verksamheten (2015, s. 197). Henkel och Tomičić har fångat detta engagemang 

hos föräldrar och beskriver hur vårdnadshavare rent konkret kan förbättra hur de bemöter 

sitt/sina barn, i allt från matsituationer till leksituationer. Detta för att hjälpa dem att undvika 

genusfällor och på så vis ge pojkar och flickor samma möjligheter. Trots att jämställdhet är en 

del av förskolans uppdrag ser detta arbete olika ut i olika förskolor. Vårdnadshavare kan 

sällan välja förskola men de kan påverka verksamheten, bl.a. genom att sätta sig in i hur detta 

arbete går till och genom att ställa frågor om exempelvis konflikthantering och 

jämställdhetsfrågor. Alla förskolor ska enligt lag ha en likabehandlingsplan för att förhindra 

att barn blir diskriminerade. Denna plan ska genomsyra det dagliga arbetet och dess 

utformning ska ske i samverkan med barn och vårdnadshavare. Motvilja gentemot 

jämställdhetsarbetet, framförallt hur pojkar och flickor ska vara, finns enligt författarna både 

hos vårdnadshavare och förskolepersonal. Sett från ett vårdnadshavarperspektiv kan dessa 

dilemman uppstå exempelvis när barnen leker könsstereotypiskt i könskodade miljöer eller 



	   9	  

när barnen får könstypiska kommentarer vid lämning, exempelvis flicka får hyllning om sin 

söta klänning. I båda situationerna rekommenderar författarna att vårdnadshavare ifrågasätter 

hur förskolepersonal tänker (2009, s. 17, 204–205, 207, 217–218). Detta visar på att ett 

samarbete mellan förskolan och hemmet i denna fråga, och i alla andra frågor, är oerhört 

viktigt oavsett om genusarbetet är något som drivs främst av den ena eller den andra parten.  
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att bygga vidare från denna allmänna definition av genus som 

beskrivits i bakgrunden och fördjupa oss i vad forskning säger om genus, genusnormer och ett 

genuspedagogiskt arbetssätt. Vidare presenteras även begrepp som dikotomi, 

maktförhållanden, cis, trans och queer. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av tidigare 

forskning. 

 

3.1 Genus  
I maktutredningens huvudrapport tar Hirdman, i sitt kapitel, upp begreppet genus och menar 

att det handlar om maktförhållanden mellan könen. Konkret innebär detta att rådande 

maktstrukturer leder till att kvinnor har andra förutsättningar än män ekonomiskt, politiskt 

och på arbetsmarknaden. Även begreppet könsroller behandlas och detta beskrivs som 

identiteter, påhängda utifrån, som vilar på en biologiskt förutbestämd grund - vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt. Detta innebär att kvinnor faller in i kvinnorollen och män i 

mansrollen, vilket innebär att normativa stereotyper skapas där människor antingen passar in 

eller avviker. Under 1980-talets andra hälft skedde förändringar inom den genusteoretiska 

diskussionen i Sverige. Genus ses som ett teoretiskt begrepp där ett avsteg tas från stora 

förklaringar till att mer specifikt försöka förstå rådande maktförhållanden mellan män och 

kvinnor. Genus är mer komplext än mans-och kvinnoroller då det även handlar om människan 

och dess omgivning, kulturella arv och sociala system samt hur dessa faktorer samverkar. 

Genus bör ses som en process där vi styrs mot det maskulina eller feminina. Hirdman 

använder sig av begreppet hierarki och menar att detta maktsystem skapar olikheter mellan 

könen. Genom att skapa och forma olikheter görs kvinnan underlägsen och mannen 

överlägsen. Feminint ses som den negativa motsatsen till maskulint. Hon menar att denna typ 

av dikotomisering, skapande av motsatspar, är ett sätt att skapa förståelse. Att sortera eller 

kategorisera människor på detta vis innebär att platser, aktiviteter och egenskaper tilldelas det 

ena eller det andra könet. Detta i sin tur skapar en genusordning (1990, s. 73–77). Dahl 

behandlar begreppet kön, eller genus, och menar att det är viktigt att göra skillnad på de som 

identifierar sig med sitt tilldelade kön (cis), de som förändrar kroppens könsmarkörer (trans) 

och de som utmanar könsnormer (queer). Begreppet kan även syfta på förhållandet mellan 

könen. Enkelt förklarat innebär begreppet genus motsatsparen man kontra kvinna eller 

maskulint kontra feminint. Att köna någon används som en sorteringsmetod och som en 

analytisk metod för att se mönster i omvärlden och för att skapa mening. Hon menar även att 
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kön kan ses som natur och genus som kultur. Det kön vi tilldelas och/eller upplever påverkar 

våra liv både positivt och negativt samtidigt som det hjälper oss att förstå oss själva och vår 

omvärld, även om detta kan orsaka problem när omvärldens och vår egen bild inte stämmer 

överens. Begreppen maskulint och feminint beskriver utmärkande egenskaper och funktioner 

och är sammankopplade med samhällets olika maktstrukturer. En sådan maktstruktur är 

patriarkatet där kvinnor och det feminina underordnas män och det maskulina. Generellt 

innebär könstilldelningen pojke att personen får fler fördelar och mer makt (2016, s. 15–16).  

 

3.2 Genusnormer 

Odenbring tar i sin avhandling upp vikten av att studera och analysera könskonstruktioner. 

Hon menar att sociala hierarkier uppstår i samspelskontexter mellan människor och att 

könskonstruktioner är ständigt pågående, sociala processer som påverkas av kulturella 

kontexter samt att dessa konstruktioner förändras över tid. Hon nämner begreppet 

könsregimer och att dessa könsrelationer skapas och upprätthålls i sociala praktiker, såsom 

inom skolväsendet. En könsregim kan, precis som könsordningar, utmanas och förändras men 

detta arbete möter ofta starkt motstånd. Odenbring behandlar även begreppet 

gränsöverskridande och beskriver detta som utmanade och ifrågasättande av könsmönster. 

Detta sker exempelvis när barn försöker få tillträde till grupper av barn av det andra könet och 

den gruppens lekar. Hon hänvisar till Thorne som särskiljer gränsöverskridande och att ”leka 

med könsgränser”. Gränsöverskridande sker när barn deltar i aktiviteter som traditionellt sett 

tillhör det andra könet medan lek med gränser sker när ett barn stör eller avbryter dessa 

aktiviteter (2010, s. 17–20). Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons studie om 

könsmönster i förskolan visar att genus är något som skapas av både barn och pedagog, men 

att det framförallt är barnen som utmanar dessa strukturer medan förskolepersonal agerar mer 

könsstereotypt. De nämner fyra olika typer av genusmönster eller genusstrukturer som 

samexisterar i förskolan. Den första typen är särskiljande där maskulinitet fokuseras, den 

andra är beständighet där stereotypa föreställningar kan ses och där flickor blir 

regelupphållare. Tredje typen är gemenskap som präglas av delade möten och hjälpsamhet 

och den fjärde är överskridande där barnen omtolkar och överskrider genusgränser. De två 

första kan alltså ses som stereotypiska medan de sistnämnda kan förstås som mer nyskapande 

och normutmanande. Författarna menar även att genusmönster inte kan förändras om de inte 

synliggörs. Detta arbete innebär även att det finns ett behov av fortsatt forskning då det inte 
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räcker med att analysera samspel och normer för att förstå förskolans verksamhet och de 

dolda strukturer som finns (2009, s. 97, 103, 105). 

 

3.3 Genuspedagogiskt arbete i förskolan 
Den teoretiska kunskapen om genuspedagogik har funnits sen slutet av 1990-talet, men detta 

arbete fick inte genomslagskraft förrän i början av 2000-talet, då mer litteratur kring ämnet 

publicerades samtidigt som intresset för genusvetenskap ökade inom professionen. Den 

vanligaste metoden inom genuspedagogik är att försöka förändra de skillnader som finns 

mellan hur vi pratar med flickor och hur vi pratar med pojkar. Inom detta förändringsarbete 

ligger fokus på barns köns -och genusidentiteter och det är pedagogerna som är aktiva medan 

barnen är passiva objekt. Många utförda projekt visar däremot att det inte bara är teoretiskt 

möjligt utan även praktiskt möjligt att genomföra detta arbete med barnen som delaktiga 

subjekt och aktörer (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 19–20). Shutts et. al har utfört en 

studie i Sverige där de undersöker hur sociala miljöer påverkar hur yngre barn ser på kön. De 

har fokuserat på förskolor med en könsneutral profil och förskolor med ett vanligt 

pedagogiskt förhållningssätt. De ville undersöka verksamheternas könsbaserade sociala 

preferenser, stereotyper och automatisk könskodning. Det studien visar är att barn som 

föredrar kamrater av samma kön utvecklar mer könsstereotypiska intressen och beteenden, 

samtidigt som de avstår från att leka med leksaker som kan kopplas till det motsatta könet. 

Detta är även något som kan ge konsekvenser för barnets utveckling av färdigheter och senare 

framgång i skolan. Forskningsresultatet visar även att en könsneutral verksamhet till viss del 

kan förebygga att detta sker. De ger alltså lärarna och deras arbete en stor roll i detta (2017, s. 

1, 15). Karlson skriver i sin avhandling om detta pedagogiska arbete i skolan och menar att 

det är svårt att arbeta med kön då barn ofta individuellt strävar efter att bli den pojke eller 

flicka de anser är mest lämpligt, den de förväntas bli. Det är även problematiskt att 

verksamheten generellt ger fördelar till pojkar. Konkret kan vissa arbetssätt bidra till att 

hierarkiska strukturer upprätthålls. Hon ger som exempel att dela upp barnen i pojk-och 

flicklag, vilket skapar åtskillnad mellan könen. Även ordval och grupperingar av barnen kan 

upprätthålla detta dikotomiserade tänkande. Författaren hänvisar till Thorne som menar att 

detta förändringsarbete är komplext i och med att önskan om förändring finns, samtidigt som 

barnen ska ges möjlighet att ta egna beslut så som i leken. Man har sett att pedagogernas 

fysiska närvaro i utemiljön har inverkan på barnen då det oftare leker könsblandat vid dessa 

tillfällen, än när barnen leker ensamma. Karlson hävdar att en könssensitiv pedagogik är ett 
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måste för att åstadkomma förändringar. Detta innebär att kön som faktor alltid måste tas med i 

utformningen av verksamhetens undervisning. Ett konkret amerikanskt exempel är att försöka 

blanda barngruppen för att undvika könsuppdelning. Detta går dock emot det nordiska 

tankesättet om jämställdhet, där man istället väljer att arbeta med könsuppdelade grupper. 

Detta beror på att pojkar och flickor utifrån ett psykologiskt perspektiv anses ha olika 

identitetsutvecklingsprocesser. Könsblandade grupper ses som negativt då detta kan bidra till 

att tysta flickor blir osynliga och högljudda pojkar ges majoriteten av uppmärksamheten. 

Lösningen på detta blir att arbeta med både könsblandade och könsindelade grupper för att ge 

alla barn möjlighet att utvecklas (2003, s. 31–33).  

 

3.4 Sammanfattning 
Genus handlar om maktförhållanden mellan könen där kvinnor blir underlägsna männen och 

att särskilja könen är ett sätt för människan att organisera och förstå omvärlden. Men genus 

handlar även om människan och dess omgivning, kultur och sociala system. Genusnormer 

handlar om hur vi förväntas vara utifrån vårt biologiska kön. Det kön vi tilldelas, eller tilldelar 

oss själva, kan påverka positivt eller negativt men att vara pojke är generellt mer fördelaktigt. 

Könsnormer skapar maktordningar som måste synliggöras för att kunna förändras. 

Genuspedagogikens genomslag kom under 2000-talet i och med ett ökat intresse. Den 

vanligaste förändringsmetoden är att ändra hur barnen tilltalas utifrån kön. Även ordval och 

grupperingar av barnen beskrivs som metoder inom detta arbete. Studier visar att en 

könsneutral verksamhet till viss del kan förebygga könsstereotypiska beteenden, och därmed 

reproduceringen av genusnormer, men att lärarnas arbete är avgörande för hur detta fungerar.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi valt att utgå från i denna 

studie, fyra olika pedagogiska arbetssätt. Syftet med denna del är att lyfta fram dessa olika 

arbetssätt och hur de skiljer sig från varandra för att sedan kunna undersöka hur synliga de är i 

förskoleverksamheterna vi besökt. Detta då vi tror att samtliga arbetssätt finns representerade 

inom det svenska skolsystemet, om än i olika grad i förskolan jämfört med i högre skolålder, 

och då de ger exempel på hur detta arbete genomförs. Nedan redovisar vi hur det 

genuspedagogiska arbetet kan se ut utifrån dessa olika arbetssätt: kompensatorisk pedagogik, 

toleranspedagogik, könsneutral pedagogik och normkritisk pedagogik.  

 

4.1 Kompensatorisk pedagogik 
Syftet med en kompensatorisk pedagogik är att pojkar och flickor ska ges samma möjligheter 

till utveckling. En viktig grundtanke är att barn, när de vistas i könsblandade grupper, kliver 

in i traditionella positioner vilket gör det svårt att bryta mönster så länge pojkar och flickor 

vistas tillsammans i en blandad grupp. Arbetet sker ofta könsuppdelat där flickor får öva på 

att bli modiga och självständiga och pojkar på att uttrycka känslor och intimitet. Inom denna 

pedagogik behöver personalen ha ett medvetet förhållningssätt då detta påverkar hur barnen 

formas. Behandlas barnen olika så blir de olika. Viktigt att vara medveten om är hur 

pedagogen ser på kön. Generellt sätt tilltalas flickor med långa, komplexa och reflekterande 

meningar och de förväntas omedelbart att förändra sitt felaktiga beteende. Pojkarna däremot 

får korta och förenklade meningar, färre förklaringar och mindre chans till reflektion samt 

mer skäll och mer tolerans mot felaktiga beteenden. Inom detta perspektiv försöker man få 

bort denna uppdelning och istället utmana det traditionella (Bodén, 2011, s. 35, 40–43). Att 

arbeta med könsuppdelade grupper innebär konkret att flickor uppmuntras att se sig själva 

som individer, får plats för humor och bus och ges chans att öva sin grovmotorik. Pojkar lär 

sig följa regler, trösta och vara empatiska samt får tillgång till fysisk närhet. Fokus läggs bara 

på kön vilket gör att man får en begränsad bild av hur kön konstrueras. Det kan även upplevas 

som problematiskt att kön ses som viktigare än etnicitet, klass och sexualitet när det gäller 

barns identiteter. Ett förekommande dilemma är att alla flickor och pojkar inte passar in i 

könsnormerna (Dolk, 2011, s. 53, 56). Även Kumashiro berör detta och menar att fördelen 

med arbetssättet är att pedagogen synliggör att det finns skillnader i barngruppen, exempelvis 

popularitet. Nackdelar är att den vuxne inte enbart kan fokusera på de barn som hamnar 

utanför utan måste se alla barn, att det är svårt att kategorisera barnen då inget barn är det 
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andra likt samt att arbetssättet förutsätter att pedagogen förstår samtliga barns behov (2009, s. 

29–31).  

 

4.2 Toleranspedagogik 
Inom toleranspedagogiken talar man om andrafokuserade förändringsstrategier, det vill säga 

kunskap om den ”andre”, och normer ifrågasätts nästan aldrig. I skolans värld är det inte 

ovanligt att detta arbete ges mycket lite uppmärksamhet, ex temadagar. En norsk studie visar 

hur fokus läggs på att diskutera homosexuellas rättigheter och åsikter om dessa. Negativa 

aspekter med att arbeta på detta sätt är att homosexuella framställs som en grupp där alla antas 

vara lika varandra och det skapas en hierarkisk relation där det blir ett “vi” och ett “dem”. 

Dessa “de” är någon annanstans medan “vi:et” befinner sig i klassrummet, samtidigt som “de” 

är beroende av “vår” acceptans (Bromseth, 2010, s. 35–37). Detta arbetssätt handlar alltså om 

att utbilda “vi:et”, dvs barnen, för att lära dem att tolerera de “andra”, dvs de som avviker. 

Problemet med denna pedagogik är att man inte utmanar maktrelationerna mellan grupper, så 

som homo och hetero, utan låter dem fortgå. En sak som är viktig att tänka på i 

undervisningen är att undvika en turistposition. Genom att lära sig om en kultur med hjälp av 

flaggor eller en viss typ av mat, har man i detta arbetssätt ett okritiskt förhållningssätt 

samtidigt som man ger en endimensionell bild av en kultur. Man visar på ett sätt att vara 

istället för att lära barnen att tänka kritiskt om olikheter, ojämlikheter och makt (Dolk, 2011, 

s. 68). Kumashiro problematiserar detta arbetssätt då samhället bestämmer vad som är 

normalt och vad som faller inom normen. Det barnen lär sig om dessa “andra” är baserat på 

stereotypiska föreställningar om olika grupper, ex. homosexuella. Det är även problematiskt 

att barnen inte får verktyg för att kunna förstå och ifrågasätta dessa stereotyper (2009, s. 31–

32).  

 

4.3 Könsneutral pedagogik 
I den svenska förskolan är miljön relativt neutral, den ska vara mysig samt trygg och 

arbetssättets fokus är att skapa lekmiljöer som är könsoberoende. De teorier och 

föreställningar som finns om pojkar och flickor är sällan nedskrivna utan de är inbyggda i den 

bemärkelse att de smugit sig in det praktiska arbetet, de blir alltså inte särskilt synliga. Syftet 

med att göra verksamheten könsneutral är att skapa neutrala miljöer där barnen inte leker 

könsuppdelat. Begreppet könsneutralitet grundas i ett motstånd mot att pojkar och flickor får 

olika livsuppgifter och benämningar, man vill alltså inte göra skillnad på könen utan ge alla 
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samma rättigheter och möjligheter. Det vanligaste problemet med arbetssättet är att 

pedagogerna lätt blir blinda för den könsuppdelning och maktordning som reproduceras i 

verksamheten. Pedagoger som anser sig vara individfokuserade beskylls ofta för att vara 

könsblinda, det vill säga att de missar vad som faktiskt sker i barngruppen. I och med att det 

oftast är det traditionellt flickiga, såsom dockvrån, som får byta namn medan det pojkiga får 

kvarstå, återupprepas den manliga normen. Det uppstår alltså en dikotomi där det pojkiga blir 

det normala. Studier visar att det är vanligare att flickor lockas till det pojkiga än att pojkar 

lockas till det flickiga (Bodén, 2011, s. 36–39).  

 

4.4 Normkritisk pedagogik 
Langmann och Månsson använder sig av två definitioner av normkritisk pedagogik. Den 

första avser olika strategier i arbete mot diskriminering och kränkning. Den andra handlar om 

de olika perspektiv som finns inom forskning kring samhällsnormer och där fokus ligger på 

att belysa förtryck och diskriminering utifrån olika perspektiv. Detta är viktigt för att inte 

reproducera det man försöker förändra. Normkritisk pedagogik handlar inte om att förändra 

individer utan om att synliggöra och förändra samhällsnormer tillsammans med barnen 

genom att utmana och reflektera kring dessa maktförhållanden. Denna pedagogik kan alltså 

ses som en likabehandlingsstrategi. Syftet är alltså inte att få bort normer utan att vidga deras 

gränser (2016, s. 81–82, 87). Bromseth talar om normpedagogik som en utveckling av 

queerpedagogik, där man lägger fokus på identitet och kön kopplat till makt, kunskap och 

lärande. Människan utvecklar sin identitet i olika samhällskontexter vilket innebär att rådande 

diskurser har en stor påverkan. Syftet är att synliggöra och utmana maktstrukturer för att på så 

vis kunna skapa jämställdhet. Fokus ligger alltså på att synliggöra skapandet och 

upprätthållandet av hierarkiskt grundande normer. För den verksamma inom förskolan blir det 

därför viktigt att vara medveten om dessa aspekter och vilka normer vi själva återskapar. Att 

lyfta fram en norm som privilegierar vissa personer kan ses som provocerande och leda till 

starkt motstånd men att synliggöra och ifrågasätta är det enda sättet att motverka normer. 

Nyckeln till att bedriva en normmedveten undervisning är att ständigt reflektera kring vilka 

som faller inom ramarna för normer, vilket undervisningsmaterial som väljs samt hur man 

uttrycker sig verbalt (2010, s. 39–43, 49). Något som skiljer det normkritiska synsättet från de 

tidigare perspektiven är att fokus inte enbart läggs på kön utan även på klass, sexualitet och 

etnicitet. (Dolk, 2011, s. 61). Kumashiro nämner två olika arbetssätt som kan kopplas till 

normkritik, lärande som är kritiskt till privilegiering och de “andra” samt lärande som 
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förändrar samhället. Det första innebär att man synliggör de normer och privilegier som finns 

i samhället, detta för att eftersträva jämställdhet. Arbetet innebär att barnen lär sig kritisera 

och förändra normer och samhällsstrukturer. Det är viktigt att utgå från sig själv och att känna 

till sin egen roll i detta skapande av strukturer. Fördelen med detta är att barnen får lära sig 

om förtryck och hur de kan förändra. Det andra fokuserar mer på de ideologier och strukturer 

som styr hur vi ska känna och tänka än på individens påverkan och man vill synliggöra 

stereotypers inverkan. Ett konkret verktyg för detta kan vara dilemman där barnen får 

problematisera, kritisera och finna lösningar. En svårighet med detta är att denna typ av 

lärande inte kan planeras utan är en öppen process med obestämt slut (2009, s. 35–38, 40, 44). 

Dessa fyra olika källor ger olika definitioner av en normkritisk pedagogik men kärnan i 

samtliga är densamma: att synliggöra och förändra normer och maktstrukturer för att skapa 

jämställdhet.  

 

4.5 Sammanfattning 
Dessa arbetssätt bidrar alltså med olika konkreta metoder för arbete med genus. 

Kompensatorisk pedagogik fokuserar på att ge barnen möjlighet att utveckla sina svagare 

sidor, i detta fall ska pojkar bli omtänksamma och känslosamma och flickor modiga och 

självständiga. Toleranspedagogik handlar om att lära barn acceptera dem som är annorlunda, 

de som avviker från normer såsom homosexuella. Könsneutral pedagogik fokuserar på att 

plocka bort allt som anses flickigt respektive pojkigt för att ge barn samma förutsättningar. 

Normkritisk pedagogik har som syfte att synliggöra och bredda normer för att alla barn ska 

kunna uppleva samhörighet och inte känna sig utanför för att de avviker från normen. Med 

utgångspunkt i detta ska det bli intressant att se vilka av dessa arbetssätt som är synliga i de 

verksamheter vi kommer besöka och om alla faktiskt finns representerade.  
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5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur genusarbetet ser ut i ett urval av förskolor i 

Uppsala samt hur förskollärare arbetar med detta. Fokus läggs även på genuspedagogiska 

förhållningssätt. För att uppnå detta syfte har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 

•   Vad innebär begreppet genus i förskolesammanhang? 

•   Vilka genuspedagogiska arbetssätt finns representerade i dessa verksamheter? 

•   Hur beskriver förskollärarna det praktiska arbetet med genus?  
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6. Metod  
Vi har valt att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod då vi anser att det är det 

lämpligaste sättet att söka svar på våra frågor. Genom att välja denna metod kan vi få tillgång 

till direkt kunskap och konkreta exempel från förskollärare som är aktiva i en 

förskoleverksamhet. Vi visste att vi ville göra få intervjuer och försöka få fram så djupa svar 

som möjligt då vi anser att det höjer studiens kvalitet, därför tog vi kontakt med fem 

förskollärare. I slutändan blev det inte de fem vi först kontaktade utan några ersattes, men 

antalet kändes fortfarande relevant till omfattningen av vår studie. Vi har valt en kvalitativ 

metod då vi genom dessa djupgående intervjuer kan få tillgång till många olika erfarenheter 

och en bred kunskapsbas på kort tid. Vi skulle även kunnat använda oss av en kvantitativ 

intervjumetod men det är något vi valt bort då det tar för lång tid för omfattningen av detta 

arbete och då vi tror att en kvalitativ intervjumetod är bäst lämpad för denna studie. För att få 

viss bekräftelse på att förskollärarnas beskrivning av miljön och materialet stämmer överens 

med verksamhetens fysiska utformning har vi valt att vid samtliga intervjuer göra en 

kompletterande miljöobservation för att se med egna ögon om detta är synligt eller inte. Det 

vi framförallt har tittat efter är rummens utformning samt hur de valt att hantera material, då 

främst könskodade material. Som komplement till ovanstående metod har vi även använt oss 

av litteraturgenomgångar för att ta del av tidigare forskning kring genus och genusarbete. Vi 

har i litteraturanalysen utgått från genus som ämne för att sedan arbeta oss in mot kärnan i 

studien, genusarbete i förskolan.  

 

Som tidigare nämnts i bakgrunden är vårdnadshavares inställning till arbetet med genus 

viktigt. Vi har därför valt att ha med förskollärarnas uppfattning om vårdnadshavares 

genusmedvetenhet i intervjufrågorna för att belysa detta, även om just denna del inte är 

huvudsyftet i arbetet utan bara en intressant aspekt att nämna. 

 

6.1 Urval och genomförande 
Vi har genomfört intervjuer med fem förskollärare på olika avdelningar på fyra förskolor. 

Dessa förskolor ligger i olika delar av Uppsala, två centralt och två i utkanten av Uppsala. 

Samtliga förskolor är kommunala. Dessa personer har valts ut då de är legitimerade 

förskollärare med olika lång erfarenhet inom yrket. Förskollärarna är 27, 30, 42, 48 och 61 år 

gamla och har arbetat 4–31 år inom yrket. Inför varje intervju har vi bestämt i förväg vem 

som ansvarar för vad; en ställer frågorna och en för protokoll samt sköter ljudupptagningen. 
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Samtliga intervjupersoner har fått tillgång till frågorna före intervjun för att ges möjlighet till 

förberedning, om så önskas. Vid varje fråga har vi varit tydliga med hur vi har formulerat oss 

så att ingen fråga eller betoning blivit värderande. Vi har även varit noga med att varje fråga 

varit avslutad innan nästa ställts. De fåtal frågor som varit ja/nej-frågor har med hjälp av 

följdfrågor vidareutvecklats till ett bredare svar. Fokus för samtliga frågor har varit att 

formulera dem så att de blir öppna och till viss del tolkningsbara. Vi valde strategiskt att 

placera oss vid intervjun så att den som ställde frågor satt mitt emot personen som intervjuas 

och den som antecknar vid sidan om. Detta för att inte störa eller skapa en överlägsenhet för 

oss som är två och intervjupersonen är ensam. Som stöd vid intervjuerna har vi fört protokoll 

samt använts oss av ljudupptagning. Som stöd för givna utsagor utfördes i samband med 

intervjuerna även miljöobservationer där vi observerade den fysiska miljön, materialet och 

materialet placering. Vi tittade exempelvis efter könskodat material och vart detta var 

placerat.  

 

6.2 Databearbetning 
Efter genomförda intervjuer och miljöobservationer gick vi igenom ljudfilerna samt 

tillhörande anteckningar för att skapa en överblick. Vi transkriberade även de för oss aktuella 

intervjusvaren, då vissa sidospår uppstod, innan dessa sammanfattades och analyserades. Vi 

valde att analysera och kategorisera svaren utifrån teman skapade från våra intervjufrågor. 

Respondenternas svar jämfördes sedan med vår teoretiska utgångspunkt för att undersöka 

vilka genuspedagogiska arbetssätt som skulle kunna ses som synliga. 

 

6.3 Reliabilitet och validitet 
Inom forskning nämns begreppen reliabilitet och validitet när man talar om forskningens 

tillförlitlighet och giltighet. Med reliabilitet, eller tillförlitlighet, menas huruvida metoden ger 

samma resultat vid olika tillfällen men med samma förutsättningar. Reliabiliteten kan 

påverkas av faktorer såsom yttre påverkan av exempelvis media eller andras åsikter. En 

metods reliabilitet kan mätas med hjälp av olika verktyg såsom upprepning av test eller 

omformulering av frågor. Validitet, eller giltighet, mäter huruvida metoden mäter eller 

beskriver det som ämnas undersökas. Bell hänvisar till Sapsford & Judds definition som säger 

att validitet har som syfte att säkerställa att trovärdiga slutsatser kan ges och att resultat och 

slutsats kan stödjas (Bell, 2006, s. 117–118). För att säkerställa reliabilitet bör flertalet 

intervjuer genomföras, detta för att säkerställa att resultatet blir detsamma. Vi har valt att 
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genomföra samtliga intervjuer tillsammans för att på så vis kunna få viss reliabilitet genom att 

se om vi uppfattat svaren lika. Då vårt resultat enbart är grundat på fem intervjuer kan detta 

inte ses som en modell för hur genusarbetet generellt ser ut utan mer ge en konkret bild av hur 

det kan se ut. För att ge arbetet validitet har vi formulerat frågorna så att de på bästa sätt ska 

ge oss svaren vi söker för att på så vis förklara hur arbetet med genus går till. Detta anser vi 

fungerade då vi fick svaren vi sökte och mer än så.  

 

6.4 Arbetsfördelning 
Vi har under arbetets gång tillsammans diskuterat dess innehåll och upplägg. Under 

intervjuerna har vi förlitat oss på våra styrkor vilket innebär att Malin har ställt frågorna och 

Erica har antecknat samt hanterat ljudupptagningen, dock bytte vi roller vid en av intervjuerna 

för att båda skulle få chans att testa båda delarna. Inför litteraturanalysen har vi delat upp vem 

som läser vad för att sedan diskutera innehåll och vad som ska vara med, vi har dock gjort så 

att vi läst och fått en snabb överblick även av det den andre läst. De olika delarna bakgrund, 

tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt har vi valt att skriva tillsammans men Malin har 

haft huvudansvar för områdena genus och genusnormer och Erica för pedagogiskt arbete med 

genus. Att skriva samtliga stycken tillsammans, även om det varierat vem som fysiskt skrivit, 

är ett aktivt val vi gjort för att säkerställa att texten får en bra språklig kontinuitet. Vid analys 

av intervjuerna har vi tillsammans läst anteckningarna samt lyssnat på ljudupptagningen för 

att sedan kunna diskutera materialet och säkerställa att vi gjort samma tolkning av svaren. På 

det stora hela har Erica haft huvudansvaret för resultat- och analysdelen och Malin för 

diskussionsdelen, vi har dock bearbetat och formulerat dessa delar tillsammans. Slutsatsen är 

resultatet av en gemensam avslutande diskussion kring arbetet. 

 

6.5 Etiska överväganden 
Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets text God forskningssed har samtliga intervjupersoner 

innan intervjun fått information via telefon och/eller mejl kring syftet med vårt arbete samt 

gett samtycke till att delta. Dessa personer har informerats om att den information som delges 

enbart kommer att läsas och granskas av oss författare, samt att den information som sedan 

finns med i arbetet kommer att avkodas till den grad att personerna som intervjuats ej kan 

identifieras av utomstående (2017, s. 13, 40, 71). Vi valde även att låta respondenterna skriva 

under ett skriftligt samtycke för att inga oklarheter kring deltagandet ska kunna uppstå. 
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Genom denna samtyckesblankett delgavs även respondenterna information om att de när som 

helst under studiens gång kan välja att avbryta sin medverkan.  
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7. Resultat och analys 
Vi kommer nedan redovisa resultaten från intervjuerna och då gå in på genus, 

genusmedvetenhet, förskollärarnas medvetenhet om styrdokumenten, behovet av särskild 

kompetens, genusnormer, genusarbete med olika åldrar, konkret arbete i form av 

förhållningssätt, miljö och material samt vårdnadshavares och kollegors medvetenhet och 

motstånd. Dessa rubriker är formulerade utifrån våra intervjufrågor. Vi har valt att plocka det 

essentiella från intervjusvaren och redovisa detta för att, med hjälp av dessa konkreta exempel 

och beskrivningar ge en tydlig bild av genusarbete i förskolan för att på så vis kunna få syn på 

de genuspedagogiska arbetssätten. Vi kommer att analysera dessa insamlade data och 

slutligen fokusera på de fyra genuspedagogiska arbetssättens närvaro i de aktuella 

verksamheterna för att mer djupgående behandla dem vidare i diskussionen.  

 

7.1 Genus och genusmedvetenhet 
En av respondenterna ger oss följande beskrivning av begreppet genus: 
”Jag brukar tänka så här för att göra det enkelt. Genus är de förväntningar vi har på individen, utifrån det 

biologiska könet. Genus är socialt konstruerat, utifrån samhällets förväntningar och normer”. 

	  
Genus beskrivs som något biologiskt då det kopplas till det kön vi tilldelats vid födseln, samt 

något socialt då det handlar om uppfattningar och förväntningar vi människor har kring vad 

som är manligt och vad som är kvinnligt. Genus beskrivs även som starkt kopplat till 

jämställdhet mellan könen. Ett begrepp som samtliga förskollärare nämner i beskrivningen av 

genus är det könsneutrala pronomet hen.  

 

En annan respondent beskriver genusmedvetenhet på följande sätt: 
”Det är ju jättemycket.. men dels för mig tänker jag mycket på att, att vara medveten innebär ju liksom 

brister. Att det är liksom inget man blir klar med, som en process man håller på med hela tiden.. Och att 

vara medveten om genus är liksom att jag är medveten om det jag gör.. och hur jag uttrycker påverkar, i 

det här fallet barnen”. 
 

Genusmedvetenhet beskrivs som ett förhållningssätt, där man strävar efter att ge alla barn 

samma möjligheter till lärande oavsett kön, en mängd valmöjligheter samt att ständigt utmana 

rådande normer. Att som förskollärare vara genusmedveten innebär att arbeta normkritiskt, 

främja mångfald, arbeta med likabehandling samt att vara medveten om vilka 

maktförhållanden som finns synliga i barnens värld. Det beskrivs som betydelsefullt att som 
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vuxen vara medveten om sitt eget bagage och hur detta blir synligt i arbetet samt att vara 

medveten om de genusfällor som finns och som tillåts fortgå. Pedagogens bemötande av 

barnen kan få stora konsekvenser för barnet. En förskollärare tar som exempel upp att om en 

pojke som vill vara lucia ifrågasätts kan denne ta väldigt illa upp och denna kommentar kan 

påverka barnets liv. En negativ kommentar eller nedtryckning kan räcka för att skada barnets 

självkänsla. De definitioner som vi fått ta del av kring begreppen genus och 

genusmedvetenhet stämmer enligt vår mening väl överens med de beskrivningar som finns 

angivna i litteraturen vi tagit del av. Intervjupersonerna använder sig av olika förklaringar 

men det kan ses som att de har samma egentliga grunduppfattning av begreppens betydelse.  

 

Med hänsyn till de förklaringar vi har fått tolkar vi detta som att dessa förskollärare är både 

insatta och intresserade av arbetet med genus. Hänsyn måste tas till att det här är en studie 

med fem förskollärare på fyra olika förskolor, detta innebär att inga slutgiltiga konklusioner 

kan dras. Samtliga kopplar begreppet hen till genusarbetet, då som ett utbytbart pronomen i 

sånger och böcker, men det är enbart en som använder det i en bredare utsträckning. Detta 

skulle kunna tolkas som att de enbart använder hen för att det är ett “måste”, men vi väljer att 

göra tolkningen att det skilda användandet av pronomenet hen beror på att den person som ger 

ytterligare exempel på användningen, gör detta för att person i fråga är väldigt intresserad och 

har haft dessa “kritiska glasögon” på sig längre än de fyra övriga. Det är även denna 

respondent som tar upp pojken som ville vara lucia. Vi tolkar denna berättelse som att det är 

oerhört viktigt att som förskollärare tänka på vad man säger.  

 

7.2 Genusnormer i barngruppen och genusarbete med äldre och yngre barn 
Huruvida genusnormer, eller genusmönster, är synliga i de tillfrågades barngrupper råder det 

delade meningar om. Den som främst upplever att dessa mönster inte syns arbetar med de 

yngsta barnen och ser deras ålder som förklaringen till detta. Hen ger oss följande svar: 
”Jag arbetar idag med de yngsta barnen (1–3 år) och upplever att även om barnen säkert är 

genusmedvetna redan i den åldern är det inte något barnen bryr sig om. Alla barn leker med alla oavsett 

kön, och barnen bryr sig inte om vad kompisen har för kläder eller liknande. Det märks på barnens lekar 

att de inte hunnit bli så påverkade av samhället ännu”. 

 

Uppfattningen är att dessa barn ännu inte blivit särskilt påverkade av samhället, att de leker 

tillsammans oavsett kön och är ointresserade av kompisarnas utseende och kläder. 

Förskolläraren beskriver att denne tolkar det som att medvetenheten om de förväntningar som 
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samhället ställer på dem ökar i takt med barnens mognad. Övriga förskollärare anger att dessa 

mönster finns synliga i barngruppen, mer eller mindre. Generellt anses de yngre barnen vara 

mindre medvetna och de leker mer fritt över könsgränserna, de anses inte heller vara lika 

formade av samhällets genusnormer. De äldre barnen visar däremot mer tecken på 

könsstereotypa beteenden då de i större utsträckning leker könsuppdelat och har en större 

tendens att bete sig könsstereotypiskt, som exempel nämns flickor som föredrar rosa och 

pojkar som föredrar vapenlekar. Störst skillnad i genusmönster och dess påverkan på barnens 

beteende ses i den fria leken där könsuppdelade och normativa lekar är betydligt vanligare än 

i vuxenstyrda aktiviteter där denna uppdelning är mindre tydlig. Samtliga förskollärare 

beskriver upplevelsenav att de könsuppdelade lekarna varierar i utsträckning och att så gott 

som alla barn periodvis leker över könsgränserna. En förskollärare beskriver att på dennes 

avdelning leker barnen mer könsblandat om det är färre barn i ett rum och mer könsuppdelat 

när det är fler barn. Barnen är även i många situationer medvetna om vad de förväntas svara 

på vissa frågor vilket leder till att de ger det svar de tror att den vuxne vill höra. För oss blir 

det tydligt utifrån de svar vi delgetts, att vuxnas närvaro i den fria leken har stor betydelse för 

lekens natur. Vi tolkar detta som att med rätt inställning kan vi få en mindre positiv lek att bli 

mer normbrytande. Med hjälp av denna närvaro kan vi vara med och styra så att stereotypiska 

roller inte återspeglas i leken. Något en förskollärare tog upp är det faktum att många barn vet 

vad vi förväntar oss för svar. Frågar vi varför en flicka inte får vara med i pojkarna lek, kan de 

svara “alla får vara med” för att de vet att det är rätt svar.  

 

Genusarbetet ser annorlunda ut beroende på barnens ålder, arbetssättet är detsamma men 

metoderna har vissa variationer. Den största skillnaden mellan yngre och äldre barn är 

barnens förståelse, deras kognitiva och verbala mognadsnivå påverkar inte bara deras eget 

agerande utan även hur pedagogerna kan arbeta med detta område. De yngre barnen har inte 

kommit lika långt i sin verbala utveckling utan använder sig mer av kroppsspråk och tolkar 

varandra för att försöka förstå när de inte kan fråga eller förklara. Detta innebär att bland de 

yngre barnen kan pedagogerna lära barnen att “göra” förlåt när de inte kan säga det då 

handlingar kan vara lättare, och mer konkreta, än ord. En intervjuperson förklarar att man 

måste börja med detta arbete redan från start och att det med de yngre barnen blir extra viktigt 

att föregå med gott exempel. De äldre barnen har en djupare förståelse och kan lättare 

uttrycka sig verbalt vilket innebär att resonemang med dessa barn kan ske på en högre nivå. 

Några saker som intervjupersonerna nämner som viktiga att tänka på, både med de äldre och 

de yngre barnen, är att tillåta alla känslor och att de vuxnas förväntningar på barnen påverkar 
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deras beteende. En metod som vi upplevde som vanligt förekommande, är att ifrågasätta och 

problematisera det barnen säger. Detta framställs som ett konkret sätt som kan öppna upp för 

diskussion och nya tankesätt hos barnen. En meningsskiljaktighet uppstod i frågan kring 

synliggörandet av normer. En person, som arbetar med de yngre barnen, påpekar att vi inte 

ska lyfta normer som barnen själva inte uppmärksammat eller påverkats av.  

 

7.3 Hur insatta är förskollärare i styrdokumenten och vilken kunskap behövs för 

genusarbete i förskolan? 
På frågan huruvida personen upplever sig insatt i styrdokumenten får vi av en respondent 

följande svar: 
”Aa det tycker jag. De behöver utvecklas, kanske vi revideringen. Demokratiskt grundläggande att få vara 

den man är. Söker väldigt mycket kunskap”. 

 

Hur genusarbetet genomförs baseras främst på personliga tolkningar av förskolans läroplan 

men även Diskrimineringslagen, Likabehandlingsplanen och Skollagen anger hur detta arbete 

bör gå till. Vi upplever att samtliga förskollärare är insatta i styrdokumenten och att alla 

arbetar utifrån sin egen tolkning av dessa. Samtliga intervjuade anger att det är ett måste från 

deras sida och att det inte är något frivilligt. Det som kan upplevas som problematiskt, är att 

styrdokumenten enbart anger vad förskolan ska arbeta med men inte går in på hur det ska göra 

utan lämnar det öppet för tolkning. Vi tolkar detta som att det skulle vara ett användbart stöd 

med något mer konkret så att detta arbeta kan bli större, lättare och inte stanna av vid mindre 

åtgärder, som att exempelvis byta ut litteratur på förskolan. En förskollärare säger att 

styrdokumenten behöver utvecklas och förtydligas när det gäller genusarbete, vilket denne 

tror och hoppas kommer ske i och med nästkommande läroplansrevidering. Vår förhoppning 

är, i likhet med denna person, att nästkommande revidering av läroplanen ska förtydliga detta 

arbete och faktiskt innehålla begreppet genus. Om genus faktiskt används som begrepp, blir 

det mer tydligt att vi faktiskt ska arbeta med det i förskolan.  

 

På frågan om huruvida särskild kompetens krävs för arbete med genus får vi varierande svar, 

där följer två av dem: 
”Aa det tycker jag. Måste titta på och jobba med dig själv. Ta till sig forskning, föreläsningar, prata med 

kollegor...  vad står i våra uppdrag?  Måste vara medveten och jobba med vad vi säger och gör”.  
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”Nej egentligen inte. Vi har vår läroplan vi ska arbeta efter och sen kan man alltid få stöd/nya tankar av 

kollegor. Men det är alltid bra att fylla på med ny kunskap då och då”. 

 

Majoriteten av de tillfrågade uttrycker tydligt att särskild kompetens eller kunskap behövs för 

detta arbete då det är ett utvecklingsområde och en konstant process som kräver ett tillflöde 

av kunskap. Denna kunskap kan tillägnas i form av olika föreläsningar, tydning av 

styrdokumenten och genom att läsa böcker och forskning om ämnet. Styrdokumenten anger 

att detta arbete måste ske men inte konkret hur det bör gå till, och därmed blir kollegorna en 

viktig del. Genom att samtala inom arbetslaget och på förskolan kan erfarenheter och kunskap 

delas vilket underlättar arbetet. Det gäller även att inte vara rädd att påminna varandra när det 

blir tokigt, generellt kan små förändringar göra stor skillnad. En av intervjupersonerna 

poängterar att ju mer kunskap personen besitter ju bättre är det, då genus är ett komplext 

ämne, och att det kan vara svårt att förstå dess innebörd om man inte har tillräcklig kunskap. 

Behovet av särskild kompetens för detta arbete bekräftades av fyra förskollärare, även om den 

femte inte var negativ till detta. Samtliga personer anger att denna kunskap, med fördel, kan 

delas inom arbetslaget. Vi frågar oss varför de andra upplever att särskild kompetens behövs 

medan en person inte gör det. Funderingen som uppstår är om detta kan vara kopplat till 

personens ålder, hur lång tid som passerat sen personen gick förskollärarutbildningen - då 

dess utformning förändrats över tid, eller om det helt enkelt handlar om att personen ifråga är 

trygg inom ämnet genus. Frågan kommer att beröras närmare i diskussionen.  

 

7.4 Medvetenhet och motstånd - vårdnadshavare och kollegor  
Den gemensamma uttryckta uppfattningen är att vårdnadshavares genusmedvetenhet varierar, 

vissa upplevs som väldigt kunniga och medvetna medan andra inte verkar särskilt medvetna 

alls. På denna fråga är ett av svaren följande: 
”Jag upplever att det är otroligt olika… det finns genusmedvetna föräldrar och det finns icke 

genusmedvetna föräldrar… det har kommit föräldrar som frågar hur vi jobbar med genus och vi ger ju 

svar på det och kopplar mycket till sju-rumskonceptet”. 

 

Samtliga tillfrågade, då framförallt de som jobbat en längre tid, anger att denna medvetenhet 

har ökat betydligt med tiden och den största faktorn till denna förändring tros vara medias 

påverkan. Samtliga respondenter anger att uppfattningen är att vårdnadshavare är positivt 

inställda till genusarbetet och glada att detta arbete sker i verksamheten. Motstånd från 

vårdnadshavare är inget som någon av de tillfrågade upplevt tydligt men en klar plan för hur 



	   28	  

dessa diskussioner ska hanteras finns hos samtliga förskollärare. Genom att hänvisa till 

styrdokumenten, och på så sätt visa att detta är en del av arbetet och något som måste finnas i 

verksamheten, blir det mer konkret för vårdnadshavare hur detta arbete går till och framförallt 

varför det är viktigt. En vanlig punkt att ta upp i denna typ av diskussioner är att lyfta att 

genusarbetet inte innebär att något plockas bort, att det är okej att vara flickig eller pojkig. Det 

handlar istället om att lägga till så att alla barn kan identifiera sig med materialet exempelvis. 

Det uttrycks även vara viktigt att belysa att det är barnet som väljer om hen vill vara flickig 

eller pojkig, och att inget ses som bättre än det andra. En tanke som fler nämner är huruvida 

motstånd som upplevs från vårdnadshavare grundar sig i okunskap, och inte i motvilja mot 

detta arbete.  

 

Om, eller när, motstånd inom arbetslaget uppstår, exempelvis invändningar mot pronomet 

hen, blir steg ett att förklara för personen/personerna att genusarbete är en del av förskolans 

uppdrag och inget som kan undvikas eller väljas bort. Något som samtliga tar upp som hjälp 

är att lyfta läroplanen för att konkret kunna visa vad som står och vad som gäller. Det är även 

viktigt att påpeka att vi alla har vår egen ryggsäck med erfarenheter, har haft olika uppväxt 

och att vi har olika åsikter men att åsikter som går isär från förskolans arbete och värdegrund 

inte hör hemma på förskolan utan får hållas till det privata. Samtal och kontinuerliga 

diskussioner lyfts som det enklaste sättet att komma runt dessa problem om de skulle uppstå. 

Det kan även vara en bra idé att plocka fram text, som artiklar, som personen i fråga kan läsa 

själv för att få en djupare förståelse för arbetet och varför det är viktigt. Genusarbetet bör även 

ses som något positivt som enbart gynnar barnen, så genom att diskutera och försöka väcka 

intresset hos andra gynnas denna arbetsprocess vilket även gynnar barnen. En av 

förskollärarna ger följande svar: 
”Svårt att säga då jag aldrig har upplevt det… skulle jag göra det så förlitar jag mig mycket på relevant 

forskning och vetenskaplig fakta… som jag synliggör för kollegor. ” 

 

Något en av förskollärarna nämner är att om vårdnadshavare själva inte tar upp frågor om 

genus, kan det vara svårt att veta hur insatta de är. Detta tolkar vi som att det är svårt att få en 

verklig bild över hur genusmedvetna vårdnadshavarna faktiskt är, utan att ta upp det med 

dem. En vårdnadshavare kan tolkas som omedveten eller ointresserad, men tar vi upp ämnet 

med personen, kan vi få en annan bild. Motstånd mot genusarbete, oavsett om det kommer 

från vårdnadshavare eller kollegor, kan hanteras med utgångspunkt i intervjusvaren på samma 

sätt, det vill säga med hänvisning till styrdokument och forskning för att väcka intresse och 
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förståelse. Det finns även en röd tråd i dessa svar, att man ska lyfta detta arbete som något 

positivt som ligger till barnens fördel.  

 

7.5 Praktiskt arbete med genus - ett arbetssätt 
De konkreta delarna i ett genusmedvetet arbetssätt är många och återkommer i samtliga 

intervjusvar. Det lyfts fram som viktigt att inte köna och gruppera barnen som “kom nu tjejer” 

utan att istället tilltala barnen vid deras namn, då de är individer, eller med en mer neutral 

benämning på gruppen som “kom nu kompisar”.  
”.. alltså se barnen som individer och inte försöka sätta namn på barnen och inte försöka lägga in de i pojk 

och flickgrupp som kan vara lätt att göra”. 

 

Just att ha ett individfokus, där barnen ses som unika individer med egna viljor och åsikter, 

lyfts fram som en viktig del i ett genusmedvetet arbetssätt. I vissa fall, som när en persons kön 

inte är relevant för det som berättas, kan det neutrala pronomet hen användas. Det beskrivs 

även som viktigt att försöka låta bli att kommentera barns kläder och/eller utseende, alltså att 

inte värdera eller bedöma barnen efter deras utseende, utan istället fokusera på vad de är och 

gör. Barnen ska alltså inte indoktrineras med att det viktigaste med deras person är hur de ser 

ut eller vad de har på sig, utan vad de gör och åstadkommer. Detta är något som beskrivs som 

ett problem som minskat över tid, förr var det vanligare att kommentera barns kläder, då 

främst flickor, men detta blir allt mindre förekommande ju mer medvetna 

förskolepedagogerna blir. Flickor kan ofta få höra att de är fina eller söta medan pojkar får 

höra att de är coola, att få bort detta bemötande benämns som en viktig del i en 

genusmedveten pedagogik då denna typ av kommentarer förstärker genusnormer.  

 

Likabehandlingsplanen ska vara en aktiv del i arbetet, detta är något som inte enbart ska 

skapas av pedagogerna, utan denna plan ska tas fram tillsammans med barnen samt vara ett 

levande dokument som följs av alla i förskolan, vuxna som barn. Genom att reflektera och 

diskutera med barnen kan frågor och dilemman lyftas för att på så vis försöka omkullvälta 

idéer och tankar och ge utrymme för nya sätt att tänka på, samtidigt som pedagogen har 

möjlighet att ifrågasätta det barnen säger och visa på andra möjliga sätt att tänka eller agera. 

Makt och status samt dess påverkan på barnen och samhället bör tas upp både inom 

arbetslaget men även i diskussioner med barngruppen. En förskollärare poängterar vikten av 

att denne i och med sin vuxenroll och medföljande auktoritet har makt över barnen, denna 

makt måste pedagogen vara medveten om och dela med sig av till barnen. Det är även viktigt 
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att bekräfta alla känslor och visa barnen att alla känslor är okej oavsett kön, som att pojkar 

också får vara ledsna. Det lyfts även fram som betydelsefullt att alla barn ska komma till tals 

lika mycket oberoende av kön.  

 
”Vi försöker uppmuntra barnen att leka gränsöverskridande. Med det menar vi att vi uppmanar dem till att 

leka rollekar på ett icke könsstereotypiskt sätt. Det i sin tur leder till att barnens vyer och synsätt vidgas, då 

de uppmuntras att tänka utanför normen i dagens samhälle”. 

 

Konkreta arbetsmetoder kan vara rollspel där olika roller får testas på i en lekfull situation. 

Att gå in i leken och lägga till oväntade egenskaper, som att en Barbie kan köra tåget, eller att 

gå in och styra den fria leken för att ge alla barn tillträde och ändra riktning bort från det 

könsstereotypiska. Pedagogerna kan även observera sig själva i situationer för att synliggöra 

beteenden och handlingar eller barnens lekar för att synliggöra hur de leker och varför. På en 

förskola valde de att observera hallsituationen med fokus på om pojkar och flickor fick olika 

mycket hjälp. De såg då att pojkarna fick betydligt mer instruktioner och flickorna lämnades 

att klara sig själva. Det lyfts även fram som viktigt att arbeta interkulturellt, det vill säga att 

synliggöra olika sätt att vara och leva.   

 

Mycket av de konkreta exempel som intervjupersonerna delger oss liknar varandra, vilket ger 

oss uppfattningen om att genusarbetet ser ganska lika ut på samtliga förskolor. Vi upplever att 

genusarbetet är ett väldigt brett arbetssätt där valmöjligheterna och metoderna är oändliga. 

Många av de konkreta exempel som tas upp hör ihop med den allmänna vardagen på 

förskolan. Även om just individfokus inte är något som alla nämner, så uppfattar vi detta 

arbetssätt som en röd tråd i samtliga samtal vi haft. Alla berör, på sitt sätt, att barnen är unika 

individer som ska få vara den de är och att de inte ska grupperas utifrån samhällets 

förväntningar baserade på deras biologiska kön. Utifrån hallsituationen tror vi detta är ett 

väldigt vanligt exempel på de könsstereotypiska förväntningar vi ställer på barnen i 

verksamheten. Vi uppfattar detta som att observationer är ett konkret sätt att synliggöra hur 

verksamheten fungerar och hur vi agerar gentemot barnen. Vi gör utifrån detta tolkningen, att 

viljan att bli mer medveten är nyckeln till ett hållbart genusarbete. För att kunna förändra 

måste man börja med att rannsaka sig själv och ens eget förhållningssätt.  
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7.6 Praktiskt arbete med genus - material och miljö 
Materialet bör enligt de intervjuade vara könsneutralt, okodat och framförallt blandat så att 

det inte blir som förr, med dockvrå och bilrum. Att byta namn på utrymmen kan underlätta för 

barnen att våga utforska materialet. Alla förskolor väljer inte att plocka bort könskodat 

material, som dockor och bilar, utan vissa strävar istället efter att blanda upp materialet som 

att ha Barbies och tågbana i samma rum så att Barbie kan köra tåget.  
”Kan blanda material för att få ett annat samspel… bara fantasin sätter gränser. Dockvrån bytte namn för 

länge sen och heter rolleksrum med utklädning osv. Barnen får tillgång till många saker i samma rum”. 

 

Valet av böcker lyfts som en vanlig metod för att främja genusarbetet. Genom att ta hjälp av 

biblioteket kan jämställdhetsböcker och normkreativa böcker plockas in. Även ritbilder, 

färdiga bilder som barnen kan färglägga, kan användas för att visa på olikheter och 

normbrytande handlingar. Här nämns som exempel en person som skapar ritbilder med 

superhjältar som är normbrytande. Bland dessa bilder finns bland annat en bild där Batman 

bakar bullar med sina barn. Flera av intervjupersonerna nämner även arbetet med 

normkreativa böcker och bilder, som kvinnliga brandmän och killar med nagellack. Denna typ 

av bilder finns uppsatta på dessa förskolor för att visa barnen att det finns olika sätt att vara 

och se ut på och för att ge samtliga barn möjligheten att identifiera sig med bilderna. Att som 

pojke tycka om nagellack är inget ovanligt i förskoleåldern men det är däremot ovanligt att se 

bilder på det i samhället och i media.  

 

Ett annat ofta omnämnt sätt att arbeta genusmedvetet är med hjälp av sagor och sånger. 

Samtliga förskollärare berättar att de i sånger byter ut han/hon mot namn eller hen. Rent 

konkret kan detta innebära att Björnen sover sjungs så att björnen är en han, hon, hen eller 

benämns som björnen. En förskollärare ger följande svar: 
”Jag byter ofta ut namn och kön i sånger och böcker för att skapa variation och visa för barnen att både 

pojkar och flickor är representerade, det är annars ofta det manliga som får ta plats i både sånger och 

sagor.” 

 

Samma metod kan användas i berättandet av sagor och vid läsning av böcker. Syftet med 

detta är att visa på att flickor och pojkar kan samma saker och att försöka komma ifrån 

normen där exempelvis hjältar i sagor ofta är manliga. IKT är en viktig del i verksamheten, 

även om dess användning varierar. Ett konkret sätt att använda sig av IKT är att utforska olika 

appar med barnen, läsa digitala sagor eller titta på filmer och klipp. Det finns även olika 
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fysiska spel att tillgå som memory med normkreativa bilder, i detta fall ett spel som 

produceras av Olika förlag. En av förskollärarna lyfter även fram sig själv, och menar att den 

egna personen/kroppen är det bästa verktyget.  

 

Miljön kan ha stora potential i genusarbetet beroende på dess utformning. Samtliga förskolor 

arbetar utifrån Reggio Emilia vilket generellt sett innebär användning av sju-rumskonceptet. 

Detta innebär att miljön anpassas för att ge utrymme för sju olika miljöer som samtliga är 

okodade och ämnar ge samma möjligheter till alla barn. Dessa miljöer är språk och IKT, ljud, 

ljus, sand och vatten, bygg och konstruktion, ateljé samt rum för avskildhet. Samtliga miljöer 

har genomtänkt material för dess avsedda syfte. Förskolorna har inte möjlighet att ha alla 

dessa rum tillgängliga på varje avdelning men tanken är att alla barn ska få tillträde till 

samtliga sju miljöer inom förskolan. Användningen av IKT, som exempelvis lärplattan, 

innebär ett vuxenansvar vilket gör att denna inte alltid kan vara tillgänglig utan barnen måste 

själva be om den. Skogen ses som en bra miljö för lek och aktivitet då materialet som 

återfinns i skogen, såsom kottar och stenar, är okodade i sin natur vilket ger barnen mer frihet 

och även innebär att enbart fantasin sätter gränser för leken.  
”Jag har arbetat på ur-och-skur-förskola… i skogen finns okodat material. Det blir helt andra lekar. 
Kotten kan bli vad som helst. Naturen utmanar barnens fantasi”. 
 

På en av förskolorna nämns även barnens hyllor i kapprummet där deras familjer presenteras 

med namn. Här har ett medvetet val gjorts att inte skriva ”mammas och pappas namn”, vilket 

är väldigt normativt, utan enbart namnge de som finns i barnets familj utan titel. Detta då det i 

dagens samhälle finns många olika familjekonstellationer. Det framställs som viktigt att ha på 

sig sina “genusglasögon” när man observerar miljöer och beteenden, samt att ständigt ha i 

åtanke att barn är olika och att hänsyn måste tas till detta i utformningen av miljön.  

 

Under våra kompletterande observationer av innemiljön på de förskolor vi besökt, kan vi 

konstatera att det ser olika ut när det gäller det könskodade materialet. Vi såg variation i 

materialet då det på vissa förskolor fanns ytterst lite könskodat material, som dockor och 

bilar, och på andra mer. På samtliga förskolor upplevde vi att materialet var mer eller mindre 

blandat så att ingen tydlig könsuppdelning syntes, vi såg t.ex. inget bilrum. Vi kan alltså 

konstatera att det finns olika sätt att hantera denna fråga om material, detta trots att samtliga 

förskolor är kommunala med samma inriktning. Med detta menar vi att vissa av förskolorna 

kan ses som att de valt att ta bort material, medan andra valt att blanda. Sju-rumskonceptet är, 

som tidigare nämnts, en del av Reggio Emilia-pedagogiken, och vanligt förekommande inom 
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kommunala förskoleverksamheter i Uppsala. Dock nämner bara två av fem förskollärare att 

de arbetar utifrån detta koncept men utifrån de beskrivningar av arbetssätt, miljö och material 

som vi delgetts samt utifrån vår egen observation och kännedom uppfattar vi det som att 

samtliga förskolor har denna pedagogiska utformning. Varför detta inte nämns av samtliga 

tillfrågade är något som behandlas vidare under rubriken diskussion.  

 

7.7 De fyra pedagogiska arbetssätten 
Utifrån de beskrivningar vi fått av dessa förskollärares förhållningssätt, och för att koppla 

tillbaka till vår teoretiska utgångspunkt, tycker vi oss kunna se tydliga tendenser till ett 

könsneutralt -och ett normkritiskt arbetssätt. Vi kan däremot inte se några tydliga spår av de 

övriga två pedagogiska arbetssätten. Denna analys gör vi då vi, för att koppla till vår 

teoretiska utgångspunkt (se 4.1 Kompensatorisk pedagogik, samt 4.2 Toleranspedagogik), 

inte uppfattar att någon av respondenterna beskriver arbetsmetoder som kan liknas vid en 

kompensatorisk -eller en toleranspedagogik. Respondenterna lyfter vikten av att behandla alla 

lika, oavsett kön, vilket går emot metoden inom en kompensatorisk pedagogik där barnen 

delas i pojk – och flickgrupper och där flickor ska få öva på typiska pojkegenskaper och 

tvärtom. En av respondenterna ger oss följande svar på frågan om hur denne praktiskt arbetar 

med genus: 
”Vi gör inte skillnad på pojkar och flickor, utan istället väljer vi att se barnen som små individer som alla 

besitter olika kunskaper och färdigheter, som vi hjälper till att utveckla och stimulera. Vi arbetar ständigt 

med att utveckla vår miljö och anpassa den efter barnen.” 

 

Vi uppfattar heller inget som skulle kunna tolkas som ett vi kontra dem-tänk då samtliga 

respondenter anger att de arbetar med jämställdhet, vilket går emot denna 

toleranspedagogiska metod.  

 

På två av förskolorna har man valt att plocka bort nästintill allt könskodat material, som 

dockor och bilar, för att förhindra att barnen leker könsuppdelat. Förskolan har även valt att 

kalla den gamla dockvrån för hemvrå. Dessa förskolor kan alltså tolkas som präglade, eller 

starkt präglade, av en könsneutral pedagogik (se 4.3 Könsneutral pedagogik). En av 

respondenterna nämner sju-rumskonceptet och ger oss följande svar: 
”Även om det kanske inte är uttalat att vi gör detta som ett genusarbete finns det alltid i våra bakhuvuden 

när vi köper in material till rummen. Vi försöker vara ett komplement till hemmet och erbjuda okodat 

material där barnen kan mötas och utforska saker tillsammans”. 
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Med utgångspunkt i intervjusvaren så tolkar vi det som att samtliga förskolor arbetar 

normkritiskt mer eller mindre (se 4.4 Normkritisk pedagogik). Detta blir synligt för oss i och 

med att samtliga förskolor arbetar med jämställdhet och mot diskriminering, samtidigt som de 

belyser och utmanar rådande normer. Det blir även tydligt när de har ett individfokus och 

poängterar vikten av att låta barn få uttrycka sig och vara den de är oberoende av kön. En av 

respondenterna ger oss, när denne talar om sitt förhållningssätt, följande svar: 
”Ett förhållningssätt mot barnen... mot individerna så att säga.. alltså se barnen som individer och inte 

försöka sätta namn på barnen och inte försöka lägga in de i pojk och flickgrupp som kan va lätt att göra... 

som jag definitivt får leva med än idag... för det här är något som hela tiden måste arbetas på 

kontinuerligt” 

 

Mer konkreta exempel på dessa arbetssätts metoder tas upp tidigare under punkt 7.5 och 7.6. 

De olika pedagogiska arbetssättens synlighet i dessa verksamheter kommer vidare att 

behandlas i diskussionen. 
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8. Diskussion  
Inom denna del kommer vi att ta upp och bearbeta de delar av intervjuresultaten vi upplever 

som mest intressanta kopplat till vår teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. Vi 

kommer därmed vidare behandla de fyra olika pedagogiska arbetssätten och dess närvaro på 

dessa förskolor. Diskussioner om hur genusarbetet konkret går till, då med fokus på 

förhållningssätt, miljön och det pedagogiska materialet kommer att presenteras. Vidare 

problematiseras huruvida de förskollärare vi intervjuat påverkar bilden vi får, gör deras 

genuina intresse för genus att vi får en skev bild av genusarbete som inte stämmer överens 

med andra förskolor? Går bilden av vårdnadshavares genusmedvetenhet som vi tagit del av 

genom litteraturen ihop med bilden som anges av dessa förskollärare? Slutligen behandlar vi 

framtida forskning som skulle kunna ge en bättre bild av genusarbete i förskolan.  

	  
8.1 De olika pedagogiska arbetssättens närvaro i förskolan  
Som vi tidigare nämnde i analysen så kan vi inom de verksamheter vi besökt inte se några 

tydliga spår utav en kompensatorisk pedagogik eller en toleranspedagogik. Vi kan inte veta 

varför det är så, men eftersom ingen förskollärare nämnde dessa perspektiv kan vi ändå dra 

vissa slutsatser. En aspekt kan vara att arbetssätten är förlegade och omoderna och en annan 

aspekt skulle kunna vara att forskningen har ökat och fört fram bättre metoder för att arbeta 

genusmedvetet. Vi anser att båda dessa aspekter skulle kunna vara förklaringen till att 

ovanstående arbetssätt inte är synliga i verksamheten. En annan förklaring till arbetssättens 

frånvaro skulle möjligtvis kunna vara de negativa sidor som tas upp av Dolk, där 

kompensatorisk pedagogik är problematiskt i den mening att alla barn inte passar in i 

könsnormerna manligt respektive kvinnligt och toleranspedagogiken ger en stereotypisk bild 

av exempelvis en kultur eller ett land, istället för att öppna upp för diskussioner för olikheter 

och makt (2011, s. 56, 68). En konkret förklaring till varför toleranspedagogiken inte är synlig 

i dessa förskolor skulle kunna vara det faktum att pedagogiken mer fokuserar på skolan. 

Exempelvis behandlas ämnen som sexualitet och homosexualitet, vilket vi inte upplever är 

lika aktuellt i förskolan som i skolan, även om detta självklart rör förskolan också. 

Diskussioner om samkönade par kan exempelvis uppstå naturligt om någon i barngruppen har 

två mammor. Vi väljer dock att tro att just fokus på “vi” och “de andra” inte är aktuellt i 

förskolan, i synnerhet inte på de förskolor som ingår i denna studie, där just jämställdhet och 

diskrimineringsgrunderna är centrala delar.  
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På två av förskolorna kan vi se tydliga tendenser till en könsneutral pedagogik. Detta menar 

vi, som tidigare nämnts i analysen, är synligt i behandlingen av könskodat material. Vissa 

inslag av en könsneutral pedagogik skulle kunna ses på samtliga förskolor, exempelvis då 

flera av förskollärarna poängterade vikten av att inte köna eller benämna barnen i form av 

”pojkarna” och ”flickorna”. Sju-rumskonceptet som metod har som syfte att skapa en 

könsneutral miljö som ger alla barn samma möjligheter, men det behöver inte nödvändigtvis 

betyda att miljön blir könsneutral. Vi anser att det inte räcker med att enbart göra förändringar 

i den fysiska miljön, utan det pedagogiska arbetssättet måste komplettera miljön för att syftet 

med konceptet ska kunna uppnås. Som tidigare nämnts i den teoretiska utgångspunkten (se 

4.3) riktas kritik mot detta arbetssätt då tanken är att skapa en neutral miljö utan 

könsstereotypiska förväntningar på barnen. Problemet som Bodén (2011) beskriver är att 

pedagogerna blir könsblinda, alltså att de missar vad som faktiskt sker i barngruppen. Detta 

ger oss bilden av att en könsneutral pedagogik kan ha fallgropar och att det är viktigt att 

reflektera kring sitt förhållningssätt. Vi menar alltså att könsneutralitet inte behöver vara 

något negativt, utan att det beror på hur arbetssättet fungerar och hur förskolepedagogerna 

agerar. Shutts et. al lyfter fram att en könsneutral förskolemiljö kan vara positivt och bidra till 

att barn leker mindre könsuppdelat och stereotypiskt (2017, s. 15). Vi tolkar detta som att 

arbetssättet kan användas med fördel, men att det krävs kompetens för att dess positiva 

aspekter ska framträda. Vi ställer oss frågan om denna kompetens finns hos dessa 

förskollärare och om de i sådana fall har reflekterat i sina arbetslag kring detta arbete. Är detta 

sätt att arbeta med genus ett medvetet val från deras sida utifrån kompetens och pedagogiska 

tankar, eller är det helt beroende av vilka direktiv som kommer uppifrån. Används detta 

arbetssätt för att det anses som bäst eller för att förskolans ledning har bestämt detta? På den 

ena förskolan vet vi att direktiven är att exempelvis ta bort material, men vi vet inte om 

förskolläraren i fråga hade valt en könsneutral pedagogik som metod för genusarbete eller en 

annan metod.  

 

Vad som däremot är tydligt är att ett normkritiskt förhållningssätt är väl synligt på dessa fem 

avdelningar, då arbetet med jämställdhet är betydande och då samtliga förskollärare har ett 

klart individfokus. Ett konkret metodval som vi ser återkomma är normutmanande bilder, som 

har som syfte att lyfta olikheter och ge alla barn möjlighet till igenkänning och att känna 

tillhörighet. Detta vill vi koppla till Langmann & Månssons resonemang kring hur man inom 

normkritisk pedagogik fokuserar på att bredda normer, istället för att ta bort dem (2016, s. 

87). Dessa förskolor kan även anses arbeta normkritiskt, genom att flera förskollärare lyfter 
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fram vikten av att se individen i gruppen och att genus och genusnormer även är kopplat till 

maktförhållanden, där det manliga står över det kvinnliga i en hierarkisk ordning. Detta 

stämmer väl överens med Bromseths definition av normpedagogik (2010, s. 42). En av 

förskollärarna förklarar hur hen har valt att använda begreppet normkreativitet istället för 

normkritik, trots att de har samma innebörd, då ordet kreativitet ger arbetet en mer positiv 

klang. Vår uppfattning kring detta är att ordet kritik kan ge arbetet en negativ bild. För oss 

handlar det inte om att kritisera och peka ut vad som är fel, utan snarare att synliggöra och 

skapa medvetenhet kring de problem som finns kopplat till normer och maktstrukturer. Ordet 

kreativitet beskriver för oss mer tydligt vad arbetet handlar om, att hitta nya kreativa metoder 

att arbeta runt problemen för att på så vis skapa jämställdhet. Kreativitet kan även ses som ett 

lättare begrepp att applicera i förskolan, då det är ett lättsammare sätt att ta itu med komplexa 

problem så barnen kan förstå och ta till sig innebörden av detta.  

 

En annan tanke som väcks är om en normkritisk pedagogik kräver mer kompetens än en 

könsneutral pedagogik. Den förstnämnda kräver att vi besitter en reflekterande förmåga och 

en mental styrka som ger oss tillåtelse att rannsaka oss själva och våra värderingar samt hur vi 

själva faller inom de normer som råder. Medan det skulle kunna upplevas som att inom en 

könsneutral pedagogik fokuseras det mer på att utesluta och låta sådana frågor lämnas 

obesvarade. För att återkoppla till Kumashiros två beskrivningar av vad vi vill kalla 

normkritiska arbetssätt ställer vi oss frågan om just dessa perspektiv är för komplexa för 

förskolan och mer lämpade för äldre barn i skolan. Grundtanken i sig, att utmana och förändra 

normer, är viktigt redan i förskolan men detta arbetssätt kan vara för abstrakt för de yngre 

barnen. I en så låg ålder anser vi att det kan vara svårt att förstå innebörden av privilegier och 

maktstrukturer samt att barnet är en del i detta, men begrepp som makt och normer kan 

absolut beröras i förskolan. För att aktivt kunna arbeta med genus i förskolan krävs det att vi 

som vuxna ser oss själva som medforskare och låter barnen vara aktiva i sin egen lärprocess 

tillsammans med andra, utifrån tanken att barn lär tillsammans. Genom att inte lära ut en bild 

av hur saker är, så som normer eller stereotyper, utan tillsammans med barnen utforska olika 

sätt att vara så kan vi på ett kreativt sätt arbeta runt normer och bredda dem. Genom att 

sammanställa forskningsbakgrunden med den data som intervjuerna genererat, ger detta oss 

en bild av att ett normkritiskt arbetssätt som mer modernt och positivt än att arbeta 

könsneutralt. Vi kan inte med säkerhet avgöra vilka förskolor i denna studie som följer vilken 

genuspedagogisk inriktning men vår tolkning är att samtliga följer ett normkritiskt arbetssätt 

men att två upplevs ha könsneutrala tendenser.  
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Slutligen vill vi beröra frågan kring arbetslagets medvetenhet om valet av genuspedagogisk 

metod. Vi upplever samtliga förskollärare som insatta i den metod som vi uppfattar att 

förskolan använder, men är alla inom arbetslagen lika insatta i vad metoden gäller och varför 

denna metod används? Utopin skulle vara att samtliga som arbetar pedagogiskt inom 

förskolan skulle ha en röst i frågan om val av genuspedagogisk metod men som tidigare 

nämnts påverkas detta av förskolans ledning. Ett komplement till denna studie skulle alltså 

kunna vara att ställa frågan om vilket genuspedagogiskt arbetssätt som används på förskolan, 

varför denna metod valts samt att involvera förskolechefernas åsikter kring detta metodval.  

 

8.2 Det praktiska arbetet med genus  
Huruvida särskild kompetens behövs för arbetet med genus eller inte berörs i analysen. För att 

återkoppla till detta frågar vi oss varför en av förskollärarna inte anser att särskild kompetens 

behövs. En möjlig aspekt är, som tidigare nämnts, personens ålder och utbildning. Denna 

person är en av de yngre i studien och har relativt nyligen avslutat sin utbildning. Vi tror att 

denna åsikt kan bero på att personen i fråga har gått utbildningen så pass nyligen att 

kunskapen kring genus är färsk och att personens ålder innebär att denne växt upp i en annan 

typ av jämställdhetssamhälle än de äldre i studien. En av de andra förskollärarna uppger 

exempelvis att genus inte var något som behandlades under dennes utbildningstid. Vi ser inte 

något av svaren på denna fråga som negativa utan tolkar detta som att personens bakgrund 

kan vara påverkande. Vi kan heller inte ge ett svar på vad detta beror på utan bara spekulera 

kring frågan. Men ett visst stöd kan ändå ses i Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons 

resonemang kring behovet av vidare forskning. De menar att mer forskning kring ämnet 

behövs för att kunna synliggöra och förstå dolda genusrelaterade strukturer inom förskolans 

verksamhet (2009, s. 105). Efter denna intervjustudie kan vi båda uttrycka en förvåning över 

hur pass mycket kunskap det finns ute på förskolorna och hur förankrat detta arbete med 

genus faktiskt är. Något vi anser är nämnvärt är att vårt antagande om att de som är äldre och 

har arbetat länge i förskolans värld, skulle vara bakåtsträvande och fast i “gamla mönster” 

efter denna studie har utmanats. Vi upplevde att den person som varit aktiv längst även var 

den som satt på mest kunskap om genus och utstrålade ett genuint intresse för detta arbete.  

 

Något som kan betraktas som viktigt i reflekterandet kring arbetet med genus, är hur vi själva 

uttrycker oss utifrån ett normperspektiv. När vi fick höra om exemplet med pojken som ville 
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vara lucia, blev det en “aha-upplevelse” för oss. Pedagogen ifråga uttryckte att det kan räcka 

med en enda negativ kommentar eller bara en blick för att ge livslånga konsekvenser för 

barnets självkänsla. Även om vi alla gör vårt yttersta för att vara genusmedvetna och möta 

barnen på bästa sätt, så kan det tyvärr räcka med ett snedsteg från en vuxens sida för att 

påverka barnet negativt. Det blir alltså viktigt att vara medveten om att det vi säger och gör 

kan få stora konsekvenser. Vi tolkar detta som att det inte går att bli helt fullärd, utan vi måste 

ständigt reflektera kring vilka signaler vi sänder till barnen.  

 

Om vårt syfte är att hjälpa barnen se och utmana de normer som råder på förskolan och i 

samhället, vad förmedlar vi själva för bild, i detta fall, av en kvinna? Blir vi bromsklossar i 

detta arbete om vi ständigt kommer till förskolan i typiskt kvinnliga attribut eller kan vi förlita 

oss på att det vi förmedlar språkligt är tillräckligt? Bromseth nämner denna aspekt och menar 

att kännedomen om att man själv är medskapare av normer och hur man förmedlar dessa är 

centralt inom ett genuspedagogiskt arbetssätt (2010, s. 41). Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson lyfter även vikten av att vi som pedagoger måste synliggöra de normer som 

förekommer i förskolan för att kunna förändra dessa (2009, s. 105). Något som en av 

förskollärarna nämner som viktigt att reflektera kring inom yrkesrollen, är den påverkan vår 

fysiska närvaro kan ha på barns beteenden och lek. Hen upplever att när de vuxna är aktiva i 

och kring leken tenderar barnen att leka mer könsblandat än när de lämnas “ensamma” i den 

fria leken, vilken kan styrkas av Karlsons resonemang om att barn leker mer könsblandat när 

pedagogerna är aktiva (2003, s. 32). Ovanstående aspekter bekräftar för oss hur viktigt det är, 

inom ett normkritiskt arbetssätt, att ständigt reflektera kring oss själva och hur stor påverkan 

vårt yttre och vårt agerande faktiskt har på barnen. Hur vi klär oss, hur vi uttrycker oss fysiskt 

samt vår faktiska närvaro i barngruppen kan vara en hjälp eller en hämmande faktor i 

genusarbetet.  

 

För att återkoppla till pedagogiskt arbete med miljö och material, främst kopplat till Reggio 

Emilia, så nämnde två av fem förskollärare sju-rumskonceptet. Samtliga intervjuade gav dock 

beskrivningar som kan liknas vid detta koncept. Vi ställer oss frågan varför inte alla nämner 

detta sätt att organisera den fysiska miljön. Vi undrar om det har att göra med att arbetssättet 

är så pass naturligt och inarbetat i verksamheten, vilket bidrar till att förskollärarna inte själva 

gör denna koppling. En annan aspekt skulle kunna vara att sju-rumskonceptet inte anses vara 

kopplat till genuspedagogik på alla förskolor och att även om materialet kan ses som 

könsneutralt så utgår barnen från de föreställningar de har om kön när de befinner sig i de 
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olika rummen. Statens offentliga utredning visar att könskodade leksaker i olika rum leder till 

könsuppdelad lek då detta hör samman med förväntningar på barns lek. Det lyfts som viktigt 

att blanda alla typer av material och inte utesluta något (2006:75, s. 65–66). Ser man till 

enbart materialet i dessa sju rum, som exempelvis är sand, ljus och konstruktionsmaterial kan 

det tolkas som könsneutralt. Vår egen tolkning utifrån forskningsbakgrunden är att det är mer 

konstruktivt och utmanande att lägga till istället för att ta bort, ur ett normperspektiv. Vi har 

olika tankar kring att ta bort material och att blanda det. Valet att ta bort material, då 

vanligtvis det mest stereotyp som dockor, kan möjligtvis bero på en rädsla för det som är 

kodat och en vilja att snabbt lösa problemet - genom att utesluta. Det är även problematiskt att 

detta val ofta innebär att det är det typiskt flickiga som plockas bort medan det pojkiga får var 

kvar, vilket i sin tur förstärker den manliga normen. Om en pojke älskar att leka med dockor 

helt plötsligt inte får tillgång till dem, hur påverkar det honom? Något som kan kännas som en 

bra idé, kanske i själva verket kan ta bort det som barnet identifierar sig med och känner sig 

trygg med. Särskilt om detta barn dessutom inte får tillgång till dockor utanför förskolan. Och 

framför allt, om ett välbekant lekmaterial plötsligt plockas bort - ges barnen en förklaring till 

varför detta gjorts eller får de bara finna sig i det? Frågan vi ställer oss är om det då blir vi 

vuxna som bestämmer hur en pojke respektive flicka ska vara kontra inte vara, samt om man 

kan sträcka sig så långt och påstå att vi tar ifrån dem deras kön. Vi tror inte att barnens egen 

könsuppdelning försvinner bara för att det könskodade materialet plockas bort, barnens 

uppfattningar om pojkigt och flickigt finns mest troligt kvar. Det kan även upplevas som 

problematiskt när pedagogen tror att könsuppdelningen försvinner för att det kodade 

materialet plockas bort. Detta kan göra att pedagogen missar de könsnormer som fortgår. 

Något viktigt som heller inte får glömmas bort, är att barn lär när de leker. En docka kan 

fungera som rekvisita i en familjelek som utvecklar barnet kognitivt. Tanken med en neutral 

miljö med okodat material är att barnen inte ska fastna i vad de förväntas att leka med baserat 

på kön. Denna tanke får inte glömmas bort, då syftet med detta pedagogiska arbetssätt är bra i 

den mening att pojkar och flickor ska ges möjlighet att uttrycka sig utan deras kön som 

hinder. Vi anser att oavsett om vi väljer att ta bort material, låta det vara eller blanda det, så 

måste vi ha en pedagogisk tanke bakom detta och samtidigt reflektera kring hur våra val 

påverkar barnen. Sammanfattningsvis ger litteraturen och intervjusvaren oss en bild av att 

genusarbetet inte måste vara så komplicerat, utan det mer handlar om att vi som förskollärare 

får tänka till innan en aktivitet, exempelvis när vi ska ha lässtund för barnen. 

 



	   41	  

8.3 Reflektioner som uppstått  
De intryck vi får av dessa förskollärare är att de är väldigt intresserade av genus och 

jämställdhet, men vi frågar oss om det faktum att dessa personer ställt upp på en intervju om 

genus beror på att de just är intresserade och väldigt trygga inom ämnet eller om vi helt enkelt 

haft tur med de personer som valt att delta. Vår tanke är att en pedagog som inte känner sig 

bekväm med och insatt i ett ämne, som i detta fall genus, nog inte väljer att ställa upp på 

denna typ av intervju då det kan kännas läskigt och svårt. Vår tes är att hade vi valt 

intervjupersoner på måfå och inte direkt uttryckt att det handlat om genus kanske svaren hade 

blivit annorlunda. Vi vill gärna tro att så gott som alla förskollärare är lika intresserade och 

insatta som de vi intervjuat, men realistiskt sätt och med hänsyn till tidigare erfarenheter vet 

vi att så inte är fallet. Detta då vi mött både väldigt medvetna och väldigt omedvetna 

förskollärare.  

 

En annan fråga som uppstår är om svaren hade varit annorlunda om vi valt att enbart intervjua 

barnskötare, eller blanda barnskötare och förskollärare. Detta är dock inget vi kan spekulera 

kring, men ändå en intressant tanke. Det skulle alltså vara en intressant uppföljning eller 

komplement till denna typ av studie att även intervjua barnskötare om genusarbete för att se 

om genusmedvetenhet varierar mellan de olika yrkesgrupperna eller om det mer är en fråga 

om engagemang och intresse. Vår teori är att detta beror på vilken förskola som undersöks 

och att förskollärarens engagemang har stor inverkan. Med hänsyn till egna erfarenheter från 

olika förskoleverksamheter menar vi att genusarbetet får olika stor betydelse från förskola till 

förskola och att just intresse är avgörande. Oavsett vart intresset ligger; hos förskolläraren, 

barnskötaren, båda eller ingen av dem. En fråga uppstår även kring huruvida genusfrågor 

behandlas inom barnskötarutbildningen, här påverkar det även hur pass nyligen barnskötaren 

genomfört sin utbildning. Att genus berörs inom förskollärarutbildningen är något vi vet, om 

än inte så omfattande som vi skulle önska. Oavsett hur intresset ser ut inom arbetslaget så är 

det förskollärarens uppgift att ansvara för att det pedagogiska arbetet med genus genomförs. 

 

Ytterligare en tanke som uppstått är att just genus upplevs som väldigt ”inne” i dagens 

samhälle. Kan den genusmedvetenhet vi upplever ha att göra med att genus är ett väl 

omdebatterat ämne, och skulle exempelvis etnicitetsfrågor vara lika centrerat i 

verksamheterna om detta var lika synligt och aktuellt i samhället som genus? Begreppet genus 

förekommer, som tidigare nämnts, inte i styrdokumenten utan istället används begreppet 

jämställdhet. Detta betydligt större begrepp innefattar fler områden och vi frågar oss om de 
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övriga delarna inom ett jämställdhetsarbete, såsom etnicitet och klass, får samma utrymme 

som just genus.  

 

I vår bakgrund tar vi upp att Salmson & Ivarson (2015) menar att vårdnadshavare generellt 

ser genusarbete som viktigt men att det ofta upplevs som osynligt i verksamheten. Även 

Henkel och Tomičić (2009) tar upp exempel på hur vårdnadshavare kan hantera dilemman 

som uppstår när förskolepersonal förstärker genusnormer. Denna bild av vårdnadshavare som 

väldigt medvetna och förskolepersonal som motsträviga samt genusarbetets osynlighet på 

förskolor går rakt emot den bild vi får vid våra intervjuer och kompletterande 

miljöobservationer. Vi ser dessa förskollärare som kompetenta och intresserade och vikten av 

genuspedaogiskt arbete är även synligt i miljön och i valet av material. Vi frågar oss vad 

denna skillnad beror på. Är det just dessa förskollärare som är mer medvetna än andra eller är 

det bara en fråga om missförstånd, att de inte lyckas förmedla sitt intresse och synliggöra 

arbetet för vårdnadshavare? Eller beror det på att vårdnadshavarna som författarna skriver om 

är mer genusmedvetna än många andra? Vi tror personligen att dessa två olika bilder av 

förskollärares och vårdnadshavares grad av genusmedvetenhet beror på otillräcklig 

kommunikation, att det finns gott om kunskap men att denna förståelse inte aktivt diskuteras 

mellan dessa två grupper. Vi ställer oss även frågan hur stor inverkan vårdnadshavares 

genusmedvetenhet kan ha på förskolans arbete med genus. Om samtliga vårdnadshavare 

uttrycker ett starkt intresse, innebär det då att verksamheten påverkas så att den bedrivs mer 

genuspedagogiskt än om vårdnadshavarna inte visar intresse? Om vårdnadshavare har starka 

invändningar mot genusarbetet, påverkar detta verksamheten negativt eller bidrar det snarare 

till att förskolans personal i ännu högre grad strävar efter att skapa en positiv 

genuspedagogisk förskola? Vi vill återigen trycka på att samverkan mellan förskola och hem 

är av stor vikt och att det är viktigt att veta var de olika parterna står i dessa frågor. Om vi som 

förskollärare vill lägga en bra grund och ge barnen bra förutsättningar behöver vi även en 

inblick i deras privata sfär för att veta vad vi behöver arbeta med när det gäller 

genus/jämställdhet då förskolan ska komplettera hemmet.  
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9. Slutsats 
Denna studie bidrog till många konkreta metoder för arbetet med genus i förskolan och 

öppnade upp för tankar kring vilka arbetssätt som är aktuella i Uppsalas förskolor. Vi 

upplever bilden vi fått av dessa verksamheter som väldigt positiv, då genusarbetet ges stort 

utrymme. Detta känns positivt då vi uppfattar arbete med genus och jämställdhet som oerhört 

viktigt i förskolan för att kunna lägga en bra grund redan i tidig ålder och ge barnen verktyg 

för att själva förstå och påverka förtryckande normer i samhället. Vidare skulle det vara 

intressant att bredda denna studie och undersöka om det är så att de kompensatoriska- och de 

toleranspedagogiska arbetssätten faktiskt är mindre moderna än de övriga, eller om de finns 

på andra förskolor. Ytterligare en aspekt att utreda vidare skulle vara frågan om kompetens. 

Är det så att ett normkritiskt perspektiv kräver mer kunskap än ett könsneutralt arbetssätt?  
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Bilaga 1 
 

   Medgivande till deltagande i en intervju 
 
Intervjun, som är en del i en uppsats för förskollärarprogrammet, kommer att handla om 
genusarbete i förskolan. Intervjun utförs av Malin Bengtsson och Erica Ramenberg, som båda 
läser termin 7 på förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet. 
Vi kommer under intervjun att föra anteckningar samt ta stöd av en ljudinspelning. 
Inga namn eller personlig information om de intervjuade kommer att antecknas eller tas med i 
uppsatsen. 
All insamlad data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta 
del utav den och kommer endast att användas för analys i vår uppsats. 
Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan när som helst under intervjuns gång avbrytas. 
Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i denna intervju. 
 
Förskollärarens namn: ___________________________________   
Förskollärarens underskrift: _______________________________ 
 
 
För mer information eller frågor om studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare. 
 
Studiens handledare: Stefan Myrgård, Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier, 018-471 82 96, e-post: stefan.myrgard@edu.uu.se 
 
Malin Bengtsson, Malin.Bengtsson.8655@student.uu.se 
Erica Ramenberg, Erica.Ramenberg.0914@student.uu.se 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

-‐   Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

-‐   Vad är genus för dig? 

-‐   Vad innebär det att vara genusmedveten för dig? 

-‐   Tycker du att genusarbete är viktigt i förskolan?  

-‐   Upplever du att ni arbetar aktivt med genus? 

-‐   Upplever du könsstereotypiska mönster i barngruppen? 

-‐   Upplever du dig insatt i vad styrdokumenten säger om genus? 

-‐   Hur arbetar du konkret med genus? Ge gärna tre exempel.  

-‐   Använder du dig av några specifika material/verktyg i detta arbete? 

-‐   Använder ni er av den fysiska miljön i genusarbetet? Hur? 

-‐   Ser arbetet annorlunda ut med små/stora barn? 

-‐   Upplever du att barngruppen är genusmedveten? 

-‐   Upplever du att föräldrarna är genusmedvetna?  

-‐   Behövs särskilt kunskap/kompetens för detta arbete? 

-‐   Hur bemöter du motstånd mot detta arbete inom arbetslaget om det uppstår? 

-‐   Hur bemöter du motstånd mot detta arbete från vårdnadshavare om det uppstår? 

 

 

 

 
             
 
 
 
 
 
	  


