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Syftet med arbetet var att undersöka hur pedagogen i förskola och grundskolans tidigare 
år resonerar om genus. I arbetet undersöktes det om vad pedagogen vet om genus och 
om tidigare utbildning spelar roll i arbetet om genus. Det har även undersökts om 
pedagogernas olika könsroller påverkar verksamheten i förskolan och grundskolans 
tidigare år. Studien är gjord genom en kvalitativ undersökningsmetod där tio olika 
pedagoger har intervjuats och observerats. Intervjuerna är gjorda med semistrukturerad 
inriktning och allt material har analyserats och bearbetats. Resultatet visar att 
pedagogerna har ett medvetet tänk om genus och att de tillämpar det till viss del i den 
pedagogiska verksamheten. Undersökningen visade även att förskolan har satsat mer på 
utbildning om genus av sina pedagoger än vad grundskolans tidigare år har gjort. Det 
har även visat sig att pedagogerna i förskolan och grundskolans tidigare år känner av 
bristen på manliga pedagoger när de talar om sina könsroller. Slutsatsen av studien var 
att pedagogerna har en relativt god kunskap om genus och att verksamhetens arbete 
med genus påverkas av den kvinnliga dominansen inom förskolan och grundskolans 
tidigare år. 
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1. Inledning 
 
Förskolans/skolans verksamhet har en mycket viktigt roll i barnens lärandeprocess, då 
det som sker i förskolan/skolan lägger grunden för ett livslångt lärande. 
Förskolan/skolan ska förbereda barnen för det sociala livet i vårt samhälle. I dagens 
samhälle pågår aktivt olika debatter kring jämställdhet mellan män och kvinnor. För att 
uppnå ett jämställt samhälle krävs det att vi redan i förskolan/skolan behandlar alla lika 
oavsett kön och etnisk bakgrund. För att uppnå en jämställd förskola/skola krävs det att 
pedagogerna vill och kan arbeta emot de normer och attityder som finns i samhället 
kring genus.  

I vårt examensarbete kommer vi att undersöka hur pedagogerna tillämpar genus i 
förskolans/skolans dagliga verksamhet. Därför kommer vi lägga vikten vid pedagogens 
agerande i verksamheten. Vi vill se om pedagogernas olika erfarenheter påverkar 
jämställdhetsarbetet i den pedagogiska verksamheten. Enligt styrdokumenten Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2010) och Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) ska 
verksamheten genomsyras utav olika värdegrundsfrågor, en utav dessa utgångspunkter 
är arbetet kring jämställdheten mellan män och kvinnor. Läroplanerna utrycker vikten 
kring alla människors lika värde och detta är viktigt att de synliggörs i verksamheten 
både för pedagogerna och för barnen/eleverna, då barn ser upp till det som de vuxna 
gör. Styrdokumenten belyser om hur viktigt det är att pedagogerna förhåller sig till de 
olika värdegrundsfrågorna i sin pedagogiska yrkesroll. Därför vill vi även undersöka om 
tidigare utbildningar har någon betydelse för verksamhetens pedagogiska arbete kring 
genus.  

Läroplanen för förskolan och skolan (Utbildningsdepartementet, 2010, 2011) uttrycker 
att förskolan och skolan skall förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Det är 
viktigt att varje individ blir behandlad efter lika villkor för ett jämställdare samhälle och 
detta skall även synliggöras i förskolan och skolans verksamhet. Läroplanerna belyser 
även vikten av att de vuxna föregår med gott exempel, då vuxnas förhållningssätt 
påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som finns i ett 
demokratiskt samhälle. Eftersom förskolan och skolan lägger grunden för det livslånga 
lärandet krävs det att de vuxna i skolverksamheten föregår med gott exempel, då de är 
viktiga som förebilder för barnen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några pedagoger i förskola och 
skola resonerar om genus.  
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1.2 Forskningsfrågor 
 
Hur förhåller sig pedagogerna till genus? 

Vilken betydelse har pedagogernas tidigare utbildning kring arbetet med genus i 
förskolan/skolan? 

Hur påverkar pedagogernas olika könsroller verksamheten i förskolan/skolan? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1 Genus 

Genus är ett socialt och kulturellt betingat begrepp menar Hedlin (2006) och det håller 
även Henkel (2006) med om då hon beskriver genus som det sociala könet. Vi formas in 
i samhället till män respektive kvinnor anser Hirdman (2001) och Lykke (2009). Hedlin 
påpekar att genus är ett föränderligt begrepp som syftar på föreställningar om vad som 
anses vara manligt respektive kvinnligt. Henkel menar att genus handlar om vad vi 
anser är normalt i samhället, hur vi som män och kvinnor förväntas att vara.  Det är 
viktigt att förstå att genus är ett föränderligt begrepp, och att det inte har med de olika 
könen att göra, utan att det handlar om de olika förväntningar som samhället har på de 
olika könen. (Henkel, 2006, Hedlin, 2006)  

 

1.3.2 Jämställdhet 

Henkel (2006) säger att jämställdhet handlar om att alla människor, oavsett kön, skall 
ha samma rättigheter och skyldigheter i livet. Henkel och Hedlin (2006) menar att det 
finns två aspekter på jämställdhet, kvalitativ- och kvantitativ jämställdhet. Den 
kvantitativa jämställdheten kan beskrivas som att man strävar efter en jämn 
könsfördelning, att antalet män och kvinnor är det väsentligaste. Den kvalitativa 
jämställdheten beskrivs som en mer djupgående aspekt där alla människor oavsett kön 
skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga 
områden. 

 

1.3.3 Könsroll 

Könsroll är ett socialt betingat begrepp inom samhällets ramar menar Hedlin (2006), då 
begreppet omfattar föreställningar om hur relationen mellan de olika könen bör vara.  
 

 

2. Litteratur 

I sökandet av litteratur till undersökningen har vi funnit mycket litteratur om genus i 
förskolan dock inte lika mycket som berör grundskolans tidigare år. Därför har vårt 
sökande av litteratur till undersökningen varit en utmaning. Här nedan följer en 
presentation av litteratur och tidigare forskningsavhandlingar. 
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2.1 Genus- och jämställdhetsarbete 

Genusarbetet är en stor del i jämställdhetsarbetet menar Henkel (2006), utan genus 
arbetet kommer ojämställdheten i samhället att bestå. Då samhället formar oss blir 
genus en del utav vår identitet, därför är det viktigt att det finns en medvetenhet hos 
varje enskild människa om vad genus är (Josefson, 2005). Detta är viktigt eftersom 
samhället formar dig i samma stund som du föds och det menar Josefsson(2005) 
kommer att påverka dig hela livet.  Hon menar att olika saker påverkar dina möjligheter 
att vara den du är, dessa saker kan vara till exempel familj och uppväxt, vilka kompisar 
du umgås med, vilken skola du går i och vad som står och sägs i tidningar, på tv och på 
internet.  För att få ett mera jämställt samhälle krävs en ökad kunskap kring 
genusarbete, då vetskapen om genus ökar kunskapen kring de orättvisor som finns i 
samhället. Manligt och kvinnligt kan uppfattas olika beroende på vart i världen du är, då 
det till exempel i vissa länder anses vara mycket manligt att bära långa klänningar. 
Detta kan bero på att världen är full av olika kulturer och dessa kulturer kan ha olika 
uppfattning om vad som anses manligt respektive kvinnligt är, därför är det vikigt att ha 
ett öppet synsätt på de olika könsrollerna för att kunna respektera människan som en 
egen individ (Josefson, 2005).  

Både Josefson och Lif (2008) påpekar att det finns tre övergripande förklaringar till 
ojämställdhet, den första är biologisk vilket menas med att män och kvinnor är olika av 
naturen. Den andra förklaringen är de olika könsrollerna, redan från vi är små fostras vi 
in i de olika rollerna som samhället förväntar sig att vi ska leva i, de vill säga flickor 
fostras till kvinnor och pojkar till män. Den tredje förklaringen är genus och enligt genus 
fostras vi på samma sätt som könsrollsförklaringen, genusförklaringen synliggör 
skillnaderna mellan män och kvinnor i samhället. Kjellberg (2004) menar att för ett mer 
jämställt samhälle krävs det att män och kvinnor tar del vad som förväntas av de båda 
könsrollerna, på detta vis ökar kunskapen kring genus och samhället kan använda 
kunskapen för att bli mer jämställt. Om individen fostras in i de typiska könsrollerna 
som samhället har, begränsar det den enskilda individens utvecklingsmöjligheter, då 
individen förhåller sig till de normer som finns. För att bryta samhällets traditionella 
könsmönster måste pedagogerna arbeta med jämställdhet i verksamheten. Detta för att 
barnen/eleverna skall ges möjligheter att kunna vidga sitt perspektiv utöver sin 
könsroll. 

Lif (2008) påpekar att det ofta är brist på kunskap om jämställdhet i förskolan/skolan, 
men att viljan ofta finns hos pedagogerna att arbeta med ämnet. Eftersom bristen på 
kunskap oftast är stor blir det att arbetet skjuts upp för pedagogerna inte vet vart de 
skall starta arbetet. Trots detta påstår Lif att Sverige är ett av världens mest jämställda 
land och ändå läggs fokus i skolverksamheten på fel saker. Detta kan bero på att nya 
frågor som skall arbetas med i förskolan/skolan ses som en börda som tar extra tid av 
verksamheten, vilket leder till att fokus läggs enbart på grundämnena.  

Olivestam och Thorsén (2008) anser att det är hemmets fostran som håller kvar 
skillnaderna mellan män och kvinnor. Oavsett hur mycket skolan arbetar med 
jämställdhet, kommer skillnaden mellan män och kvinnor att finnas kvar om inte 
hemmets fostran förändras. Därför anser Brodin och Hylander (1998) att pedagogerna 
bör möta varje barn som en unik individ och inte efter deras kön. Det viktigt att varje 
pedagog ser varje barn som kompetenta och aktivt kunskapssökande individer. 
Pedagogerna måste synliggöra sin teori i praktiken då omedvetna handlingar ofta sker. 
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De traditionella könsrollerna är ofta djupt förankrade och därför krävs det en 
medvetenhet om vad som sker i praktiken. Kjellberg (2004) hävdar att vårt samhälle ser 
ut på ett annorlunda sätt idag än vad det gjorde förr i tiden. Därför kräver dagens 
samhälle mer kunskap och erfarenheter från de båda typiska könsrollerna oavsett vilket 
kön du har för att man skall passa in i dagens samhälle.  Det är därför viktigt att flickor 
och pojkar bemöts på lika sätt, då det annars kan ha effekter och konsekvenser för deras 
utveckling. Att ha kunskapen om genus ökar en medvetenhet om genus och 
jämställdhetsarbete och då detta är en pedagogisk fråga som ska arbetas med inom de 
olika skolformerna krävs denna kunskap. Jämställdhetsarbetet i skolan måste börja 
tidigt och ses som en lång process för att det ska bli en naturlig del i barnens/elevernas 
vardag. (Utbildningsdepartementet, 1994, Lif, 2008) 

 

2.2 Pedagogens könsroll 

Kjellberg (2004), Brodin och Hylander (1998) menar att det kan vara ett problem med 
genusarbetet då läraryrket till stor del är ett kvinnligt dominerande yrke. Detta kan leda 
till att det kan vara svårt för framförallt pojkar att hitta någon vuxen att identifiera sig 
med när det gäller att hitta sin könsroll. Henkel (2006) menar att det inte alls spelar 
någon roll vad pedagogernas kön är för att kunna arbeta med genus och jämställdhet. 
Hon menar att det viktiga är att varje pedagog, oavsett kön, breddar sin egen könsroll i 
ord och handlingar för att som pedagog kunna vara en god förebild i ett jämställt och 
demokratiskt samhälle.  

Henkel och Tomicic (2009) beskriver vikten av att behandla varje människa som en 
enskild individ och inte knyta av till dess kön, till exempel att tilltala barnen med namn 
istället för könsanknyta begrepp. Det är små steg i vardagen som gör stor skillnad i 
genusarbetet vilket i sin tur leder till ett nytt steg i jämställdhetsarbetet menar Henkel 
och Tomicic. Brodin och Hylander instämmer med Henkel och Tomicic och de hävdar 
att det är viktigt att pedagogerna hela tiden reflekterar över sina handlingar då den egna 
könsrollen ofta är djupt förankrad. Skollagen (2010) säger att skolan skall behandla alla 
lika och därmed arbeta mot en mer jämställd skola och att alla pedagoger ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka all kränkande behandling. Därför är alla 
som jobbar inom skolans verksamhet skyldig att arbeta mot ett mer jämställt samhälle.  

Dahlkwist (2006) påpekar att värdegrunden är formulerad på ett någorlunda liknande 
sätt i alla de olika läroplanerna. Detta för att visa att värdegrundsfrågorna inte är en 
skolformsfråga utan värdegrundfrågorna ska löpa som en röd tråd genom hela 
förskolans/skolans verksamhet. Därför är värdegrundsarbete en utav skolans viktigaste 
uppgifter och anses därför ligga till grund för all verksamhet. Olivestam och Thorsén 
(2008) hävdar därför att i yrkesrollen som anställd i förskolan/skolan är det viktigt att 
samhällsuppdraget tas på allvar. Därför ska värdegrunden synligöras varje dag i 
verksamheten på förskolan/skolan och det är pedagogernas, skolledarnas och den 
övriga personalens uppgift att detta sker (Olivestam och Thorsén, 2008). Eftersom detta 
är en viktig del i förskolans/skolans verksamhet krävs det att alla inom förskolan/skolan 
engagerar sig kring arbetet. Pedagogerna måste därför ha en vilja att bredda sina 
kunskaper och det är viktigt att alla pedagoger ställer krav på förskolan/skolan, och att 
alla pedagoger får möjligheter till att bredda sina kunskaper genom till exempel olika 
föreläsningar och fortbildningar. Utvecklingen kan även påverkas av föräldrars 
engagemang i verksamheten, då föräldrarnas inflytande anses som ett viktigt perspektiv 
i verksamheten (Henkel & Tomicic, 2009). 
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2.3 Tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskning som vi stött på har handlat om genusarbete i förskolan 
och i de senare skolåren. Det finns mycket tidigare forskning om genusarbete men det vi 
kan se utifrån dessa är att mycket tidigare forskning utgår ifrån barnen och inte ifrån 
lärarens handlande kring genus, som vår undersökning lägger fokus på. Det har därför 
varit relativt svårt att finna relevanta tidigare forskningsrapporter inom ämnet. Vi fann 
tre stycken forskningsrapporter som vi tyckte var högst relevanta för vår aktuella 
undersökning.  

Hellman (2010) har gjort en studie som handlar om olika könsrelaterade normer som 
finns i förskolan. Denna forskning undersöker hur normer skapas, upprepas och 
omförhandlas av flickor, pojkar samt pedagoger i verksamheten. Hellman har utgått 
från normer om pojkighet där hon har undersökt hur flickor och pojkar behandlas. Hon 
har utgått får hur pedagoger förhåller sig till pojkighet som norm och även hur barnen 
förhåller sig till detta. För att undersöka detta använde sig Hellman av deltagande 
observationer i den vardagliga verksamheten, även kallat etnografiskt fältstudie. De 
deltagande observationerna följdes upp med intervjuer med både barn och pedagoger.  

Datainsamlingen pågick under cirka två år och det insamlade materialet reflekterades 
över för att kunna göra en kritisk granskning av observationerna och intervjuerna. 
Resultatet av fältstudierna visar att könsrollerna omedvetet tas in i den dagliga 
planeringen av verksamheten. Det Hellman även kunde se var att den typiska 
pojkigheten gav låg status bland pedagogerna och att pedagogerna höjer det kompetenta 
barnets status. Hellman kan se att detta påverkar den dagliga verksamhetens planering 
och att normen om pojkighet ger väldigt låg status hos pedagogerna. En viktig del i 
studien är att Hellman kan se hur barnen använder sig av typisk pojkighet och flickighet 
i sina förhandlingar med varandra, att barnen leds in i de typiska könsrollerna och en 
självklarhet om sin könstillhörighet skapas.  

Eidevald (2009) har även han genomfört en studie som handlar om hur förskollärarna 
bemöter flickor och pojkar i olika vardagliga situationer. Gör pedagogerna skillnad 
mellan flickor och pojkar i den vardagliga verksamheten? Undersökningen utgick från 
hur flickor och pojkar förhåller sig till varandra i närheten av en förskollärare i den 
pedagogiska verksamheten. Eidevald undersökte även hur pedagoger bemöter flickor 
och pojkar på olika sätt, i olika och specifika återkommande situationer i förskolans 
verksamhet.  Detta undersökte Eidevald, liksom Hellman, genom observationer som 
utfördes på en förskola men på två olika avdelningar. Den ena avdelningen arbetade 
medvetet med genus i sin pedagogiska verksamhet och den andra avdelningen arbetade 
inte med genus på något speciellt sätt i sin verksamhet. Datainsamlingen skedde under 
en längre period då Eidevald var ute och samlade in data under ett fyrtiotal gånger. För 
att få en bra och givande dokumentation tog Eidevald ett ytterligare steg i 
dokumentationen genom att använda sig av videoinspelningar i observationerna. 
Videoobservationerna följdes upp med fokusgruppssamtal som utgick från relevanta 
teman som pedagogerna fick diskutera fritt kring, om tystnad uppstod fick Eidevald 
ställa mer intervjuliknade frågor. Videoobservationerna och fokussamtalen 
sammanställdes tillsammans för en djupgående reflektion. Resultatet av studien visar 
att förskollärarna omedvetet kategoriserar flickor och pojkar och att det går ut över 
barnens vardagliga situationer.  Detta kan Eidevald se genom att flickorna får mer 
ansvarstagande än pojkarna, då flickorna anses mer mogna än pojkarna. Detta är 
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intressant då en av fokusgrupperna medvetet arbetade med genus, det visar att även om 
ett medvetet arbete sker finns fortfarande den invanda föreställningen om de olika 
könsrollerna kvar.  

Den tredje studien som har undersökts är en studie som Månsson (2000) har 
genomfört, där en del av syftet var att se hur pedagoger och barn bemöter varandra 
utifrån ett genusperspektiv samt för att se hur pedagoger bemöter flickor respektive 
pojkar. Månsson vill även analysera pedagogens syn om barn och kön. Denna studie 
genomfördes på en förskola i en småbarnsgrupp där det var nio barn, i åldrarna två och 
ett halvt år till tre år. Månsson har främst använt sig av observationer med 
videoinspelning för att kunna se interaktionen mellan pedagog och barn. Månsson 
studerade både verbala och icke verbala situationer för att se hur pedagogerna 
behandlar flickor respektive pojkar. Förutom observationer gjordes även intervjuer med 
de pedagoger som var medverkande i observationerna, detta för att koppla ihop 
pedagogernas teori med praktik. Genom denna studie har Månsson kommit fram till att 
genusperspektivet finns med till stor det i denna förskolas verksamhet. Hon kan se att 
måltidsituationen var den främsta situationen, som samtalet mellan barn och pedagog 
ägde rum. Det som Månsson även kunde se var att alla pedagogerna betedde sig olika 
beroende på vilket barn de hade kontakt med. Månsson belyser vikten av att diskutera i 
arbetslaget om hur det kan påverka barnen att det blir bemötta på olika sätt, att det är 
viktigt att tänka på att genusarbetet inte bara handlar om flickor respektive pojkar utan 
om att alla barn skall bli lika behandlade. Månsson har även sett att det finns skillnader 
mellan det som pedagogerna säger och det som pedagogerna gör i den pedagogiska 
verksamheten. 
 
 
 

3. Metod 

För att få utreda våra forskningsfrågor har vi valt att utföra en kvalitativ 
datainsamlingsmetod, detta för att få en djupare inblick om våra frågeställningar. 
Denna metod har använts eftersom Stukát (2005) menar att valet av insamlingsmetod 
skall väljas med omsorg och för- och nackdelar med metoden bör reflekteras över då 
metodvalet ska kunna motiveras. Kvalitativ datainsamling innebär att resultatdelen 
byggs upp av ord och visuella bilder (Denscombe, 2009). Den kvalitativa 
datainsamlingen tar längre tid att genomföra än en kvantitativ datainsamling, där 
resultatet ofta sammanställs i siffror. Det tar även längre tid att analysera det kvalitativa 
resultatet jämfört med det kvantitativa. En kvantitativ datainsamling kan kopplas till 
bland annat en datainsamling i form av frågeformulär, då detta datainsamlings resultat 
kan sammanställas i siffror. Denna metod går ofta fort och därför kan datainsamlingen 
ske i stor mängd (Denscombe, 2009, Stukát, 2005).  Den kvalitativa 
datainsamlingsmetoden har valts då den tillämpar sig mest lämplig för undersökningen. 
Denna studie ska grundas på pedagogernas egna tankar och erfarenheter för att 
slutresultatet av undersökningen skall utgå från en verklighetstrogen synvinkel för att få 
ett realistiskt slutresultat.  

 

3.1 Urval 

Vi har valt att genomföra studien på två olika förskolor och två olika grundskolor. 
Studien har genomförts i två olika städer i Mellansverige under hösten 2011. På 
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förskolorna har studien utförts på tre olika förskoleavdelningar och i grundskolan har 
studien utförts i fem olika grundskoleklasser. Vi utförde studien utifrån ett 
bekvämlighetsurval, som innebär att respondenter väljs utifrån vad som finns närmast 
till hands. Respondenterna i studien har vi haft kontakt med under vår utbildning på 
högskolan. Denscombe (2009) uttrycker bekvämlighetsval som en fördel i studien, 
eftersom man vet att de personer som intervjuas har något att bidra med. Eftersom 
studien har ägt rum under en begränsad tid passade bekvämlighetsurvalet bäst för 
denna studie då vi hade möjlighet att återkomma vid eventuella oklarheter kring 
datainsamlingen. (Denscombe, 2009) 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer med färdiga intervjufrågor1 i vår 
kvalitativa studie. Semistrukturerande studier kännetecknas med färdiga frågor som 
används i intervjun, men även att man kan avvika från frågorna ifall det behövs. Den 
som intervjuar håller ett öppet klimat och är flexibel för nya infallsvinklar under hela 
intervjun (Denscombe, 2009).  

Vi har även valt att utföra observationer i förskolan och skolans närmiljö, det vill säga 
att observationerna ska utföras i den dagliga verksamhetens utövande för ett trovärdigt 
resultat (Denscombe, 2009). Genom observationer vill vi stärka resultatet i vår studie. 
För att på ett enkelt och likvärdigt sätt kunna genomföra observationerna har vi valt att 
använda oss av observationsschema2, eventuella citat från observationerna är tagna ur 
vårt minne.  

 

3.3 Genomförande 

Vi kontaktade de förskolor och skolor som skulle delta i vår studie, vi skickade även ut 
ett missivbrev3 till de pedagogerna som skulle observeras och intervjuas. Tid och plats 
bestämdes utifrån deras verksamhet. Vi började undersökningen med att observera 
informanten i den vardagliga verksamheten där pedagogen är i interaktion med barnen. 
Observationerna skedde under cirka sextio minuter där vi använde oss utav ett 
observationsschema för att dokumentera observationerna. Schemat har vi utformat 
utifrån vårt syfte och frågeställningar.  

Vi följde upp observationerna med intervjuer. Intervjun utfördes i lugna rum där bara 
informanten och intervjuaren infann sig. Vi utformade intervjufrågorna utifrån 
undersökningens syfte och frågeställningar detta för att samla relevant information.  
Alla intervjuer, utom en, skedde under ljudupptagning och intervjuerna tog cirka 20 
minuter att genomföra.  

 

                                                           
1
 Bilaga 1 

2
 Observationsschema 

3
 Missivbrev 
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3.4 Databearbetning 

Det insamlade materialet bearbetades i många olika steg. Vi började med att lyssna på 
det inspelade materialet för att sedan få ner det på papper i text. Detta gjorde vi för att 
kunna bearbeta och sammanställa det insamlade materialet på ett enkelt och 
övergripande sätt.  

Vi kopplade det insamlade materialet till vårt syfte och våra frågeställningar i 
undersökningen, för att sedan skapa kategorier att sortera in det insamlade materialet i. 
Eftersom observationerna genomfördes med hjälp av ett observationsschema så var det 
ganska enkelt att snabbt få en klar överblick över observationerna. När vi hade 
sammanställt dessa så kopplade vi samman resultatet från observationerna med 
intervjuerna. 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, 
dessa är; 

Informationskravet: Alla informanter har blivit informerade skriftligt och muntligt om 
vad syftet med studien är samt att studien är frivillig och de kan avbryta sin medverkan 
när som helst under studien. Informanterna har även skriftligt och muntligt blivit 
informerade om de fyra forskningsetiska principerna innan studien påbörjats.  

Samtyckeskravet: Alla informanter får själva bestämma över sin medverkan i studien. 
Studien är frivillig att delta i samt att studien kan avbrytas om så önskas. 

Konfidentialitetskravet: Studien är helt anonym och det kommer inte att framgå vem 
som deltagit och vart studien genomförts i undersökningen. 

Nyttjandekravet: Allt insamlat material kommer endast att användas i syfte till denna 
studie och kommer att förstöras när undersökningen är färdigställd. 

 

4. Resultat 

I studien har tio olika pedagoger deltagit och en av dessa var barnskötare, fem var 
utbildade förskollärare och fyra var utbildade lärare i grundskolans tidigare år. Av 
avdelningarna de arbetade på var en avdelning med barn 1-3 år, en avdelning med barn 
1-5 år, en avdelning med barn 3-5 år, en förskoleklass, två skolklasser i årskurs 1, en 
skolklass i årskurs 2-3 och en skolklass i årskurs 3.  

De intervjuade i undersökningen är alla kvinnor i åldrarna 32-64 år.  
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Vi kommer benämna de intervjuade pedagogerna enligt detta schema: 

Namn Pedagog Ålder Ålder på barngrupp 

Anna Förskollärare 50 år 1-3 år 
Berit Barnskötare 64 år 1-5 år 
Cecilia Förskollärare 39 år 1-5 år 
Diana Förskollärare 50 år 1-5 år 
Emma Förskollärare 52 år 3-5 år 
Felicia Förskollärare 32 år Förskoleklass  
Gun Lärare 37 år Årskurs 1 

Helene Lärare 43 år Årskurs 1 

Irma Lärare 42 år Årskurs 2-3 

Johanna Lärare 59 år Årskurs 3 

 

Samtliga pedagoger har fått påhittade namn för att stödja konfidentialitetskravet i 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.1 Resultatpresentation 

Resultatet från undersökningen kommer att presenteras under fem olika rubriker som 
är kopplade till våra frågeställningar. Vi kommer att styrka intervjuresultatet med 
resultaten från de gjorda observationerna. Detta gör vi för att skapa en klar överblick 
mellan intervju och observations resultat och på så vis enklare kunna dra slutsatser. 
Observationerna kommer att presenteras under två olika rubriker som även dem är 
kopplade till våra frågeställningar samt resultatet i intervjun. 

 

4.1.1 Pedagogernas tankar om genus 

Nästan alla pedagoger som har blivit intervjuade var överense om att genus för dem är 
att se varje barn som en egen individ med egna möjligheter i kunskapssökandet, då de 
sa: 

Vi är alla individer och det är viktigt att vi inte klassificerar då 
alla är lika värda. – Berit 

Varje individ är den som den är och det är viktigt att vi stärker 
individen och dens intressen. – Cecilia  

Alla ska bli lika behandlade oavsett kön. – Anna  

Det ska vara lika för alla oavsett kön. – Emma 

Man ska inte ta bort flickor från att vara flickor och pojkar från 
att vara pojkar, utan man ska kunna erbjuda alla allt. – Felicia  

Felicia menar att det är viktigt att tillåta barnen att ta tillvara på sin könsroll, men hon 
påpekar även hur viktigt det är att man erbjuder alla barn samma möjligheter i 
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utvecklingen.  Cecilia är inne på samma spår som Felicia, då hon anser att individen 
måste få vara den som den är och att det är viktigt att pedagogen stärker barnets val och 
intressen.  Diana och Helene sade däremot att genus handlar om skillnaden mellan män 
och kvinnor, vilket även Emma säger då hon påpekar att genus handlar om att det skall 
vara lika för alla. Berit instämmer men lägger även till att det är viktigt att vi inte 
klassificerar och att vi tillåter barnen att vara olika. 

 

4.1.2 Utbildning kring genus 

Utifrån de som arbetar på förskolan, har Anna inte fått någon speciell utbildning kring 
genus, däremot så har hon på eget initiativ läst aktuella böcker om genusarbete. Berit, 
Diana och Emma har fått gå på två korta föreläsningar om genus som förskolan har 
erbjudit pedagogerna att delta i. Cecilia har fått gå på en tvådagars utbildning som 
handlade om genus. Däremot var hon den enda som fick gå på denna utbildning på hela 
den förskolan som hon jobbar på. Cecilia berättade att: 

Tanken med utbildningen var att jag skulle föra vidare 
informationen till resten av pedagogerna på min förskola. Det 
fungerade till viss del, men visst hade det varit bättre om alla 
pedagoger på förskolan hade fått gå samma utbildning.  

Av de som arbetar inom grundskolans tidigare år har Anna, Gun, Irma och Johanna inte 
fått någon specifik utbildning kring genus. Anna berättade: 

Jag har inte fått någon utbildning krig genus, däremot så har 
jag själv på eget initiativ läst relevant litteratur om genusarbete. 

 Felicia och Helene har enbart fått lite utbildning via högskolan då de utbildade sig till 
förskollärare respektive lärare.   

Det visade sig att Felicia har fått med sig mest kunskap kring genus då hon berättar att 
genusarbete var relativt aktuellt när hon gick sin förskollärarutbildning under 2000-
talet. De andra pedagogerna som intervjuades fick inte med sig relevant kunskap om 
genus från sina tidigare utbildningar. 

När jag gick min förskollärarutbildning så fanns inte genus och 
jämställdhet med i utbildningen alls. - Emma 

När vi frågade pedagogerna om vad som krävs för att öka kunskapen om genus i 
förskolan/skolan svarade Anna, Berit, Cecilia, Diana, Felicia, Gun, Helene och Johanna 
att mer utbildning är nödvändigt för att öka medvetenheten kring genus i den dagliga 
verksamheten. Anna anser även att det skall ställas mer krav kring genus arbete från 
cheferna för att få en mer genusinriktad verksamhet då hon berättar att hennes 
arbetskamrater inte riktigt vet vad genus är, hon säger: 

Jag får hela tiden upplysa mina arbetskamrater om 
genusarbete och hur viktigt det är att vi behandlar alla barnen 
på samma villkor. 

Emma och Irma är inne på ett annat spår då de anser att kunskapen kan öka genom att 
uppmuntra alla, oavsett om det är en pojke eller flicka, till en könsmönsterbrytande 



15 
 

 

verksamhet. Emma gav förslag på att pedagogerna kan aktivera barnen i icke 
könsrelaterande aktiviteter för att bryta deras aktivitetsmönster. Hon sade bland annat: 

Det är viktigt att vi uppmuntrar alla barnen att göra allt som 
verksamheten erbjuder, alla barn ska få möjlighet att göra 
saker som de kanske inte får möjlighet att göra hemma. 

 Irma vill lyfta diskussionen kring invanda könsrelaterade mönster för att få barnen att 
bli mer medvetna om att alla människor skall få möjlighet att erbjudas samma 
rättigheter och skyldigheter i samhället. 

 

4.1.3 Genus i den pedagogiska verksamheten 

Alla de intervjuade pedagogerna i både förskolan och skolan sade att de försöker hela 
tiden ha med genustänket i sin ryggsäck, men att det är lätt att hamna i omedvetna 
situationer där genustänket glöms bort. Berit, Cecilia, Diana och Emma sade att de 
försöker bryta könsmönster genom att tala om både mamma och pappa i olika 
situationer som till exempel kan vara när ett barns kläder har blivit smutsiga säger de 
att barnet får ta hem kläderna till pappa istället för mamma för tvättning. Anna 
berättar: 

På min avdelning så är det bara jag som försöker arbeta kring 
genus och jag får hela tiden förklara för mina två 
arbetskamrater om vad genus är och att det krävas av oss som 
pedagoger att ha ett genusperspektiv i vår verksamhet. 

På Annas avdelning har de börjat med att ta bort könsrelaterade skyltar och istället 
benämner alla barn med deras eget namn. Johanna beskriver att dem arbetar mycket 
med olika samtalsgrupper där det för diskussioner om aktuella ämnen, där allas åsikter 
och värderingar är lika  mycket värda. Helene, Gun, Irma och Johanna anser att det är 
viktigt att det är en rättvis miljö i verksamheten och att de på så vis arbetar mot en mer 
jämställd miljö. Irma berättar: 

Jag tänker på det varenda dag när jag är i klassrummet, men 
jag är inte säker på om jag gör det så himla bra. 

Felicia, Irma och Johanna arbetar mycket med att försöka ändra de traditionella 
könsmönster som eventuellt finns, detta kan till exempel vara att pojkar kan vara tysta 
och försiktiga och flickor kan vara högljuda och bråkiga. 

 

4.1.4 Pedagogens könsroll i verksamheten 

Anna tror att det spelar roll att det mestadels finns kvinnliga pedagoger i 
förskolan/skolan. Hon anser att det skulle förenkla genusarbetet i förskolan/skolan med 
mer manliga pedagoger för då skulle barnen även få manliga förebilder och på så vis 
även kunna se att även män kan göra massa könsmönsterbrytande aktiviteter. Berit 
instämmer med Anna att det spelar roll att det inte finns så många manliga förebilder i 
förskolan/skolan. Hon säger: 
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Även om de kvinnliga pedagogerna har fått lära sig att bredda 
sin egen könsroll så kan kvinnor ändå inte mäta sig med män. 

Detta uttrycker även Cecilia, hon menar att de kvinnliga pedagogerna inte kan 
komplettera en man helt och hållet men att de kvinnliga pedagogerna har fått gjort det 
till stor del eftersom det inte finns speciellt många manliga pedagoger. Diana tror de 
spelar roll att det endast finns mestadels kvinnliga pedagoger men att hon utav 
erfarenhet har sett att även om det finns manliga pedagoger i verksamheten tilldelas 
pedagogerna de traditionella könsmönsterrollerna. Emma anser att det finns tillräckligt 
med kompetens hos de kvinnliga pedagogerna för att det inte skall spela någon roll om 
det bara är kvinnliga pedagoger i verksamheten. Hon menar att med en ökad kompetens 
kan pedagogerna skapa en jämställd miljö och då barnen erbjuds ett mer öppet 
perspektiv. Felicia och Gun tror att det påverkar barnen att det finns mestadels 
kvinnliga pedagoger och de anser att om det skulle finns fler manliga pedagoger i 
verksamheten så skulle de kvinnliga och de manliga pedagogerna komplettera varandra 
speciellt inom genusarbetet. Helene tycker det är synd att det är mestadels kvinnliga 
pedagoger i förskolan och skolan då hon sa: 

Det behövs både kvinnliga och manliga förebilder i förskolan 
och skolan för att kunna komplettera hur barnen har det 
hemma. 

Helene påpekar även att det är synd att de är få män inom förskolan och grundskolans 
tidigare år och hon tror att det kan ha att göra med att det finns många manliga 
pedofiler och att de manliga pedagogerna inte vill ta några risker att kopplas till något 
sådant. Helene anser att det inte borde spela någon roll om det är kvinnliga pedagoger 
eller manliga pedagoger utan att det mer handlar om vad pedagogerna har för 
personlighet. Det är inte könet som avgör om pedagogen bidrar till ett mer genus 
inriktat arbete utan det handlar om hur mycket kunskap som pedagogerna har kring 
ämnet. Hon påpekar: 

Det är viktigt att vi som pedagoger, i ett kvinnligt dominerande 
yrke, tänker på att visa att man som människa kan göra vad 
som helst och att samhällets normer inte ska få påverka hur vi 
är. 

Irma anser att det är synd att det finns få manliga pedagoger i de tidigare åldrarna inom 
skolan då hon menar att alla människor behöver både manliga och kvinnliga förebilder 
oavsett könstillhörighet. Irma menar att:  

Alla människor är olika och har olika erfarenheter att bidra 
med för en god verksamhet.  

Johanna instämmer med de andra pedagogerna att det kan spela roll att det mestadels 
finns kvinnliga pedagoger i förskolan och grundskolans tidigare år. Men hon tror även 
att det kan vara en fördel med att det är mest kvinnliga pedagoger när det gäller den 
sociala biten eftersom kvinnor är präglade med omsorgstänkande och på så vis kan 
enkelt reda ut saker och ting.  

Alla pedagoger har varit enade om att flickor och pojkar eventuellt blir behandlade på 
olika sätt har att göra med gamla vanor och även hur pedagogerna själva har blivit 
uppfostrade. Detta är ett beteende som inte försvinner över en natt utan det kräver att 
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pedagogerna skapar en medvetenhet om hur de kan arbeta för att nå en mer jämställd 
miljö. 

 

4.1.5 Observation 

4.1.5.1 Hur förhåller sig pedagogerna utifrån ett genusperspektiv i den 
pedagogiska verksamheten? 

Under våra observationer har vi kunnat se att de flesta pedagoger har ett medvetet 
genustänk i sin dagliga verksamhet, men det finns undantag. Under observationen 
kunde vi se hur Diana ändrade sitt språk beroende på om det var en flicka eller pojke, 
dock ska det påpekas att pedagogen inte ändrade sin röst utan bara språket. Hon 
använde sig av tuffa och hårda ord till pojkarna medan hon använde fina och mjuka ord 
till flickorna. Diana sa vid ett tillfälle under observationen till en ledsen pojke: 

Kom Erik så ska vi se vart stora tuffa bilen är 

Cecilia var mycket inriktad på varje barn som en egen individ i sitt förhållningsätt detta 
kunde vi se genom att hon inte ändrade sitt förhållningssätt beroende på om det var en 
flicka eller pojke utan hon var likadan mot alla barn. Irma använde sig av ett medvetet 
förhållningsätt kring genus, detta kunde vi se genom att hon använde sig av ett rättvist 
bemötande mot både flickor och pojkar, detta genom att använda sig av en likvärdig 
behandling oavsett barn och situation. Anna, som inte hade fått någon utbildning om 
genus, observerades under en lässtund där hon läste en bok för några barn. Hon 
benämnde inte figuren i boken som varken flicka eller pojke utan som den och det 
istället. Detta för att inte könskategorisera figurerna i sagorna och för att barnen inte 
skall skapa förutfattade meningar kring de könsrelaterade rollerna. 

 

4.1.5.2 Hur ser könsfördelningen ut i den pedagogiska verksamheten? 

Utifrån observationerna behandlade Diana flickorna och pojkarna olika när de skulle 
tröstas. Hon använde sig av olika leksaker för att få barnet att bli glad igen och då var 
det bilar till pojkarna och dockor till flickorna.  De andra pedagogerna, som 
observerades, hade en väldigt medveten roll kring genusarbetet i deras verksamhet och 
det kunde vi se bland annat genom att vi studerade pedagogernas förhållningssätt 
gentemot flickor respektive pojkar.  

Det vi kunde se var att de flesta av pedagogerna inte lade in könsrelaterade 
rollfördelningar samt att de tänkte på hur de själva uttalade sig kring olika saker och 
situationer i den pedagogiska verksamheten. Detta medförde att vi uppfattade 
verksamheten som medveten i genusarbetet. 

Utifrån observationerna kan vi koppla ihop pedagogernas teori och praktik utifrån de 
intervjuer och observationer som vi genomförde. Observationerna fungerar som ett stöd 
till intervjuerna. Det som framkommer av intervjuerna och observationerna är att 
pedagogerna är relativt medvetna om hur de agerar i praktiken utifrån sin teori. Dock 
finns det undantag och undersökningen visar att avvikelser hos en respondent då det 
hon utförde i praktiken inte stämde överens med det hon sa i intervjun. 
Undersökningen upplevdes i det stora hela som överensstämmande helhetsbild då de 
flesta av intervjuerna och observationerna gick hand i hand med varandra. 
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5. Resultatanalys och diskussion 

Här nedan kommer vi att presentera resultat och analys av vår undersökning och detta 
kommer presenteras under relevanta rubriker. Vi kommer att analysera 
undersökningen utifrån litteratur och insamlat datamaterial. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Valet av den kvalitativa datainsamlingsmetoden, med både intervjuer och 
observationer, visade sig vara ett bra verktyg för datainsamlingen eftersom de 
intervjuade pedagogerna fick berätta om sina tankar och erfarenheter. Detta ledde till en 
kvalitativ datainsamling som kompletterades med observationer för att få en större 
inblick i pedagogernas förhållningssätt. Denscombe (2009) belyser den kvalitativa 
datainsamlingsmetoden som en metod där resultatdelen byggs upp av ord och visuella 
bilder, vilket denna undersöknings resultat hade.  

Datainsamlingen började med observationer av informanterna, detta gjordes för att få 
en inblick i den pedagogiska verksamheten och för att se hur pedagogerna tillämpar 
genus i praktiken. Denscombe (2009) menar att observationer ska utföras i den dagliga 
verksamheten för att få ut ett trovärdigt resultat. Observationerna gjordes utifrån ett 
observationsschema som skapades utifrån undersökningens frågeställningar. Tanken 
med observationsschemat var att det på ett enkelt sätt skulle gå att sammanställa 
resultatet.  

Observationsschemat var ett krysschema som vi utformade utifrån undersökningens 
syfte och frågeställningar, men även utifrån intervjufrågorna då observationen skulle 
fungera som ett komplement till intervjuerna. Eftersom observationsschemat var ett 
krysschema så var det svårt i sammanställningen att komma ihåg varför resultatet såg ut 
som det gjorde samt att det var svårt att urskilja resultaten då observationsschemat inte 
hade några anteckningar. Det var svårt att komma ihåg detaljer om vad som hade hänt 
och därför blev det svårt att sammanställa resultatet från observationsschemat. 

Intervjuerna gjordes utifrån förutbestämda intervjufrågor, för att resultatet från de olika 
intervjuerna skulle kunna bli jämförbart med varandra. Därför utgick intervjuerna 
utifrån ett semistrukturerat perspektiv som Denscombe (2009) beskriver som färdiga 
frågor som används i intervjun och den som intervjuar håller ett öppet klimat och är 
flexibel under hela intervjun. Detta gjordes för att få ut så mycket erfarenheter som 
möjligt från informanterna för att få ett så pass djupt reflekterande resultat som möjligt. 
Alla intervjuer skedde i enskilda rum där bara informanten och intervjuaren infann sig, 
detta för att få en lugn och stillsam miljö där informanten kände sig bekväm att prata.  

Alla intervjuer, utom en, skedde under ljudupptagning och det gjordes för att viktig 
information inte skulle gå mistes om. Den intervjun som inte skedde under 
ljudupptagning antecknades noggrant, detta eftersom pedagogen var väldigt förkyld 
under intervjun och hon hade nästan ingen röst vilket skulle resultera i att 
ljudupptagningen skulle bli utav dålig kvalité. Intervjufrågorna gjordes utifrån 
undersökningens frågeställningar. Frågeställningarna bröts ner i mindre frågor som 
informanterna fick besvara. När intervjufrågorna gjordes verkade de bra utformade, 
men det vi märkte under intervjuerna var att vissa av frågor flöt ihop med varandra och 
pågrund av detta uppstod samma svar på flera frågor från samma informant. Därför 
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hade det varit bra att göra en provintervju på en person för att se vilka intervjufrågor 
som fungerar och inte fungerar. 

Denna metod som har använts har gett goda resultat dock skedde insamlingen under en 
kortare period och därför med färre pedagoger. Detta kan leda till att resultatet är 
begränsat då datainsamlingen skedde under ett litet område och under en kortare tid. 
För att få ut mer av observationerna hade videoupptagning varit ett bra alternativ då 
både Månsson (2000) och Eidevald (2009) har använt sig av detta i sina forskningar 
inom samma område. Det hade även varit bra att använda sig av anteckningar, i form av 
till exempel en loggbok, för att få en klarare bild av resultatet. 

 

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 

Här nedan kommer vi diskutera resultat från datainsamling kopplat till litteratur och 
tidigare forsningar utifrån våra frågeställningar. 

 

5.2.1 Hur förhåller sig pedagogerna till genus? 

Det som undersökningen har visat är att kunskapen om genus och jämställdhet finns till 
viss del i förskolan och skolan. Många av de intervjuade pedagogerna var överens om att 
genus handlar om att varje individ har ett eget värde och att alla är värda att bli 
behandlade på ett likvärdigt sätt. Detta är intressant då Eidevald (2009), Månsson 
(2000) och Hellman(2010) kunde se i sina studier att särbehandling mellan olika 
individer var befintligt i den pedagogiska verksamheten. Det som de även kunde se var 
att det fanns en bristfällig kunskap om genus hos de olika pedagogerna som deltog i 
deras studier.  

I Hellmans (2010) studie framgick det att vissa pedagoger inte har en djupare 
uppfattning om vad genus handlar om, då de svarade att genus handlar om skillnaden 
mellan kvinnor och män. Hedlin (2006) och Henkel (2006) påpekar att genus är socialt 
skapat och att det inte bara handlar om skillnaderna mellan män och kvinnor utan att 
det handlar om samhällets förväntningar på hur män respektive kvinnor förväntas vara. 
Bristen på kunskap om jämställdhet och genus finns till stor del i förskolan och skolan 
menar Lif (2008), men han menar även att viljan att arbeta med genus ofta finns hos 
pedagogerna. Detta har även undersökningen visat då en av informanterna berättade att 
hon inte fått någon utbildning om genus, utan att hon själv, på eget initiativ, fått läsa 
olika böcker och artiklar om genus. Undersökningen har även visat att det har satsats 
mer på utbildningsdagar om genus i förskolan än vad det har gjort i grundskolans 
tidigare år, då de informanter som arbetar i grundskolans tidigare år har berättat att det 
inte förkommer någon specifik utbildning kring hur genus ska behandlas i deras 
verksamhet. Detta är tråkigt att se då det står i läroplanerna (Utbildningsdepartementet 
2010;2011) att jämställdhetsarbete ska genomsyras i den dagliga verksamheten. Detta 
menar även Lif är viktigt då jämställdhetsarbete bör påbörjas tidigt för att det skall ses 
som en naturlig del i barnens vardag. 

Flera av de intervjuade pedagogerna berättade att de tillämpade genus i den 
pedagogiska verksamheten genom att prata med barnen om både deras mamma och 
pappa i könsbrytande mönster, detta gjorde de genom att till exempel säga att pappa 
kan tvätta och så vidare.  Månsson (2000) påpekar vikten av att det måste finnas en 
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medvetenhet att genus inte bara handlar om pojkar och flickor och att bara för att 
könsmönster bryts behöver det inte betyda att en medvetenhet om genus finns. Bara för 
att kvinnor gör något som anses vara manligt betyder inte det att genus tillämpas i 
praktiken. Kjellberg (2004) menar att ett mer jämställt samhälle kräver att män och 
kvinnor tar del vad som förväntas av de båda könsrollerna, på detta vis så ökar 
kunskapen kring genus och samhället kan använda kunskapen för att bli mer jämställt.  

Hellman (2010) kunde utifrån sin forskning se att det beteende som förknippas med 
pojkar ofta gav låg status bland pedagogerna och att det kompetenta barnet gav hög 
status. Frågan är om det kompetenta barnet som gav hög status är det beteende som 
samhället förväntar sig att flickor ska ha. Utifrån de intervjuer som vi gjorde i 
undersökningen framgick det att inget beteende ska ha hög eller låg status bland 
pedagogerna utan att alla barn skall bli behandlade lika oavsett intressen och 
könstillhörighet, det är därför viktigt att utgå från barnens eget perspektiv. Detta för att 
skapa en verksamhet utifrån barnens intressen och på så vis kan en könsneutral 
verksamhet skapas. 

 

5.2.2 Vilken betydelse har pedagogernas tidigare utbildning kring arbetet 
med genus i förskolan/skolan? 

 I vår undersökning kunde vi se, genom observationer, att de flesta av pedagogerna 
förhåller sig utifrån ett genus perspektiv. Det finns även undantag då vi observerade en 
pedagog som växlade ord beroende på om hon pratade med en pojke eller en flicka. 
Även Eidevald (2009) kunde se att det fanns viss särbehandling mellan flickor och 
pojkar i sin forskning. Det Eidevald kunde se var att flickor fick mer ansvarstagande i 
verksamheten än vad pojkarna fick. Detta kunde även Kjellberg (2004) se och påpekar 
därför att det är viktigt att pedagogerna arbetar med genus och jämställdhet i den 
pedagogiska verksamheten för att bryta och motverka samhällets traditionella 
könsmönster, för att barnen/eleverna skall ges möjligheter att kunna vidga sin könsroll. 
En intressant synvinkel på Eidevalds studie var att en av de observerade grupperna sade 
sig arbeta medvetet med genus och jämställdhet och trots detta kunde Eidevald se att 
det förekom viss särbehandling. Detta visar på att de invanda föreställningarna om hur 
en pojke respektive flicka förväntas vara finns och dessa föreställningar är något som 
tillämpas omedvetet. Det vi har sett i vår undersökning var att det inte fanns någon 
speciell särbehandling mellan flickor och pojkar, utom ett undantag som tidigare 
nämnts. Dock var vår undersökning inte lika stor och omfattande som Eidevalds 
forskning var, om vi hade fått chansen att göra en mer omfattande studie kanske vårt 
resultat hade liknat Eidevalds resultat.  

Utifrån våra intervjuer kunde vi se att de flesta inom förskolan hade fått gå på 
föreläsningar om genus som förskolan anordnat, medan de pedagogerna i skolan inte 
blivit erbjudna någon utbildning alls. Olivestam och Thorsén (2008) menar att skolan 
ofta satsar mer på grundämnena och att det runtomkring ofta ses som en börda som tar 
extra tid av verksamheten.  Det vi även kunde se var att de flesta var intresserade om 
genus och ville vidareutbilda sig kring ämnet.  

Henkel och Tomicic (2009) anser att pedagogerna måste ställa krav och om det 
fortfarande inte erbjuds utbildningar av förskolan och skolan kan föräldrars 
engagemang påverka vilken riktning förskolan och skolan skall ta, då föräldrars 
inflytande anses som ett viktigt perspektiv i verksamheten. Det är även viktigt att 
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föräldrarna ges möjlighet att förstå genus och jämställdhet då Olivestam och Thorsén 
anser att det är hemmets fostran som håller kvar skillnaderna mellan män och kvinnor. 
De menar att det inte spelar någon roll hur mycket förskolan och skolan arbetar med 
genus, eftersom att om hemmet inte tillämpar jämställdhet kommer skillnaderna 
mellan män och kvinnor att finnas kvar.  

 

5.2.3 Hur påverkar pedagogernas olika könsroller verksamheten i 
förskolan/skolan? 

Läraryrket är till stor del ett kvinnligt dominerande yrke och detta kan vara ett problem 
i arbetet med genus menar Kjellberg (2004) och Brodin och Hylander (1998). Detta har 
även vi sett då vi endast har med kvinnliga pedagoger i undersökningen och detta beror 
på att de förskolor och skolor som undersökningen ägde rum på hade brist på manliga 
pedagoger. Brodin och Hylander menar att den kvinnliga dominansen inom skolan kan 
leda till att det kan vara svårt för framförallt pojkar att hitta någon vuxen att identifiera 
sig med när det gäller att hitta sin könsroll. Medan Henkel (2006) menar att det inte alls 
spelar någon roll vilket kön pedagogen har utan att det viktiga är att varje pedagog, 
oavsett kön, breddar sin egen könsroll i ord och handlingar. Detta för att som pedagog 
kunna vara en god förebild i ett jämställt och demokratiskt samhälle. Pedagogerna skall 
inte leda in barnen i samhällets typiska könsroller, utan barnen måste få skapa sin egen 
könsroll och identitet. 

De pedagoger som medverkat i vår undersökning anser att det kan spela roll att det 
mestadels är kvinnliga pedagoger i förskolan och grundskolans tidigare år.  Vissa av de 
intervjuade pedagogerna menar att de fått bredda sin egen könsroll för att kunna 
komplettera sin könsroll så att både de som anses manligt och kvinnligt finns i den 
pedagogiska verksamheten. Att bredda sin egen könsroll kan innebära att till exempel 
pedagogen inte normaliserar sin egen könsroll utifrån samhällets förväntningar, utan 
att pedagogens könsroll är neutral. En av de intervjuade pedagogerna uttryckte att det 
inte skulle spela någon roll om det fanns mer manliga pedagoger i förskolans 
verksamhet, då hon av egen erfarenhet vet att det finns en stor risk att arbetet då delas 
upp mellan pedagogerna utefter de könsroller som pedagogerna har. Denna pedagog 
menar att det ändå kommer bli så att de kvinnliga pedagogerna får ta hand om 
omsorgsbiten medan de manliga pedagogerna bli mer som lekkamrater. Brodin och 
Hylander påpekar att det är viktigt att pedagogerna hela tiden reflekterar över sina 
handlingar, då den egna könsrollen ofta är djupt förankrad. Därför är det viktigt att ta 
små steg i vardagen för att utveckla sin egen könsroll och det är det som kommer göra 
den stora skillnaden i arbetet med genus, menar Henkel och Tomicic (2009).  

Henkel och Tomicic belyser även vikten av att alla förtjänar att bli lika behandlade och 
att bli behandlad som en enskild individ, det vill säga att inte knyta an till dess kön. I vår 
undersökning sa mer än hälften av de intervjuade pedagogerna att genus för dem var att 
behandla alla lika oavsett kön och att varje barn är en enskild individ med egna 
intressen och förutsättningar.  

Det som de intervjuade pedagogerna även uttryckte var att det är en utmaning att 
tillämpa genus i den pedagogiska verksamheten då de fortfarande har kvar, i ryggen, 
hur de själva blev uppfostrade. Även Kjellberg menar att det är en stor utmaning att 
arbeta med genus eftersom de traditionella könsrollerna är ofta djupt förankrade och att 
det därför krävs det en medvetenhet om vad som sker i praktiken. Men Kjellberg menar 
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även att samhället idag ser annorlunda ut än vad det gjorde förr i tiden och att dagens 
samhälle kräver mer kunskap och erfarenheter från de båda typiska könsrollerna 
oavsett vilket kön du har för att passa in i dagens samhälle. Det är därför viktigt att 
barnen inte leds in i de typiska könsrollerna vilket Hellman (2010) uttrycker i sin 
forskning. 

5.3 Slutsatser 

De slutsatser utifrån denna undersökning som kan dras är att många av de intervjuade 
pedagogerna är väldigt medvetna om vad genus är, och många kunde berätta väldigt 
djupgående om vad genus handlar om. De fanns några pedagoger som bara kunde 
beskriva i stora drag vad genus är och detta kunde även ses i de olika observationerna 
som gjordes. Det som även kunde ses var att förskolan verkar satsa mer på korta 
utbildningar om genus än vad grundskolans tidigare år gör. Detta har även märkts i 
sökandet av tidigare forskning då endast forskningsrapporter som berör förskolan har 
hittats. Däremot syns det i undersökningen att om intresset finns hos pedagogerna, om 
genus, ökar medvetenheten kring ämnet i den pedagogiska verksamheten.  

En annan sak som de flesta intervjuade pedagogerna var överens om var att de tror att 
det har betydelse att det till största del är kvinnliga pedagoger inom förskolan och 
grundskolans tidigare år. De var också överens om att även om det skulle vara mer 
jämnt fördelat mellan kvinnor och män i förskolan och grundskolans tidigare år skulle 
det vara stor risk att de traditionella könsrollerna skulle fördelas mellan pedagogerna.  

När denna undersökning jämförs med tidigare forskning framkommer det både likheter 
och skillnader. Det som framkommer i jämförelsen med de tidigare forskningarna är att 
denna undersökning visar att ett medvetet tänk kring genus finns i den dagliga 
verksamheten. De tidigare forskningarna hävdar dock att det är bristfälligt med 
kunskap om genus i förskolans verksamhet. Möjligheten finns att den pedagogiska 
verksamheten och kunskapen bland pedagogerna om genus har utvecklats då den 
tidigare forskningen som finns med i denna undersökning är från åren 2000, 2009 och 
2010. 

 

5.4 Nya forskningsfrågor 

I denna studie undersöktes det om hur pedagogerna resonerar om genus och vilka olika 
faktorer som kan påverka arbetet med genus. För att ta undersökningen ett steg vidare 
skulle denna undersökning kunna göras under en längre tidsperiod där möjligheten 
finns att genomföra videoobservationer för att kunna se hur den pedagogiska 
verksamheten tillämpar genus. Eftersom inte det har funnits tillräckligt med tid var 
videoobservationer inte möjligt att genomföra under denna undersökning. För att 
komplettera undersökningen kan även förskolchefer och rektorer intervjuas för att få en 
bredare synvinkel. Undersökningen har varit intressant och för att gå vidare i 
undersökningen kan föräldrars inflytande undersökas, då det har framgått i denna 
undersökning att föräldrarna har störst inverkan hos barnen. Det skulle även vara 
intressant att se om ett barn kan påverkas av föräldrar och pedagoger att bli helt 
könsrollsneutral. 
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5.5 Pedagogisk relevans 

Denna undersökning har en stor betydelse då genus är ett relativt nytt inslag i de olika 
läroplanerna. Detta ämne har väckt intresset om genus hos oss och även hos de 
deltagande pedagogerna som finns med i denna undersökning. Under undersökningen 
har god respons getts av de deltagande pedagogerna och de började tänka mer på hur 
deras pedagogiska verksamhet såg ut.  Då undersökningen inriktar sig på pedagogernas 
förhållningssätt har en diskussion inletts på de olika förskolorna och skolorna som har 
deltagit i undersökningen.  

Undersökningen har gett oss en chans att få fördjupa oss i ett viktigt ämne som inte 
diskuteras allt för mycket om på lärarprogrammet på högskolan. Denna undersökning 
har gett oss möjligheten att utveckla vårt förhållningsätt gentemot både pedagoger och 
barn ur ett genusperspektiv. Samhället är i en förändrande process som vi alla är en del 
av. Därför är det viktigt att förändringen även sker i förskolan och grundskolans tidigare 
år, där det livslånga lärandet påbörjas. Genusmedvetenheten måste påbörjas 
någonstans för att uppnå ett jämställt samhälle, eftersom det livslånga lärandet påbörjas 
i förskolan och skolan är det där arbetet bör starta. Genom denna undersökning kan 
medveten öka om hur förskolan och skolan kan bidra och påverka samhällets nästa 
generation. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

1. Ålder? 

2. Utbildning? 

3. Utbildning kring genus? 

4. Ålder på barngrupp? 

5. Vad vet du om genus? 

6. Vad betyder jämställdhet för dig? 

7. Arbetar ni med genus i den dagliga verksamheten/undervisningen? 

8. Finns det några genus perspektiv i er utformning av den pedagogiska 

verksamheten? 

9. Varför tror du och flickor och pojkar eventuellt behandlas på olika sätt? 

10. Vad tror du att man behöver göra för att öka medvetenheten om genus i den 

svenska skolan? 

11. Tror du att det har någon betydelse att förskolan/grundskolan har mestadels 

kvinnliga pedagoger när det gäller arbetet med genus? 

12. Hur tror du att verksamheten skulle se ut om det bara fanns manliga pedagoger? 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationsschema kring genus: 
 

JA NEJ 

Bemöter pojkar och flickor olika? 
 

  

Är rättvis i bemötandet? 
 

  

Favorisering? 
 

  

Anpassas språket efter könsrollen? 
 

  

Tilldelas uppgifter beroende på kön?   
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Bilaga 3 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarutbildningen vid Märlardalens 

högskola. Vi har nyligen påbörjat vårt examensarbete som kommer handla om 

genusarbetet i förskolan/skolan. Det vi vill undersöka är ifall kunskapen om genus och 

jämställdhet finns hos pedagogerna, vi vill även undersöka om dessa kunskaper finns i 

praktiken. Vårt arbete kommer byggas upp av intervjuer och observationer av flera olika 

pedagoger. Vi kommer att utföra intervjuer med pedagogerna om ämnet genus. Alla 

respondenter kommer att intervjuas med samma frågor för att vi ska kunna jämföra 

resultaten på ett likvärdigt sätt. Vi kommer även att göra observationer i verksamhetens 

vardagliga situationer där vi kommer att använda oss utav ett observationsschema.  

Vår datainsamling kommer vi endast att använda oss av i vårt examensarbete och vi 

kommer inte använda oss utav detta i något annat syfte. Efter att vi har bearbetat 

materialet kommer det att förstöras. För att säkerställa sekretessen kommer vi inte att 

använda oss utav några namn eller identiteter i det färdiga resultatet. 

Vi vill informera om att intervjuerna och observationerna är helt frivilliga och att det när 

som helst kan avbryta och avsluta sitt deltagande i undersökningen. 

 

Om du har några frågor eller funderingar vänligen kontakta oss. 

 

Caroline Granfors xxx-xxxxxxx  

Emelie Larsson xxx-xxxxxxx 

Tack på förhand! 

 


