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Syftet med vår studie är att synliggöra hur förskollärare kan arbeta genusmedvetet i 
förskolan. Studien innefattar en kvalitativ forskningsansats då intervjuer genomförts. 
Resultatet visar att förskollärare synliggör det genusmedvetna arbetet i förskolan ge-
nom att tänka på hur de använder språket, de lägger vikt vid vilket material som finns 
och hur miljön utformas, många väljer att se till individens behov och intressen istäl-
let för till könet och att de låter barnen välja fritt i leken. Det framkom också att några 
av förskollärarna har ett genusperspektiv i likabehandlingsplanen, medan andra inte 
har en godkänd likabehandlingsplan. De slutsatser vi fått fram är att förskollärare 
arbetar olika med genus beroende på vilken fortbildning de fått och att det är viktigt 
att ledningen ser att genusarbetet måste vidareutvecklas. 
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1 Inledning 
 
Vi har valt att göra en studie som undersöker hur förskollärare arbetar genusmed-
vetet i förskolan, då det ingår i förskollärarens uppdrag att bryta traditionella 
könsmönster. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010a) står det 
att vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar formar deras bild kring vad som är man-
ligt och kvinnligt. Därför är det viktigt att personalen blir medvetna kring sitt sätt att 
agera i förskolan så att de aktivt kan arbeta för att göra förskolan jämställd. I läropla-
nen skrivs också att pojkar och flickor ska ges samma möjlighet att pröva och utveck-
las utan att bli påverkad av de stereotypa könsroller som finns i samhället, vilket blir 
en viktig uppgift för personalen att arbeta med.  
 
Den första frågan föräldrar får ställd till sig efter förlossningen är om barnet är en 
pojke eller flicka (Svaleryd, 2002). Hon menar att detta inte är en slump, utan att 
svaret är avgörande för hur barnet kommer behandlas. Hon skriver att vårt kön är 
avgörande för hur vi kommer att leva vårt liv. När en människa föds har den inget 
förflutet och inga erfarenheter kring hur den ska bete sig. Svaleryd skriver att männi-
skan formas av de olika budskap vi får när vi prövar olika sätt att vara. Förskolan är 
en del i barnets tidiga möte med de förväntningar som ställs på flickor och pojkar, 
och vi ser att det är viktigt att man som förskollärare är medveten om att sättet förs-
kolläraren agerar påverkar hur barnen ser på sig själva och på vad som är manligt och 
kvinnligt. Svaleryd (2002) skriver att om personal i förskolan synliggör sina värde-
ringar, föreställningar och åsikter kan de identifiera stereotypa bilder av vad som är 
kvinnligt och manligt, och genom den medvetenheten synliggöra vad som är ojäm-
ställt och försöka förändra detta. Dolk (2013) skriver att det inom genuspedagogiken 
ska finnas en ambition om att ge barnen bättre förutsättningar, barnen får då chan-
sen att leva sina liv utan några begränsningar kring de traditionella och normativa 
uppfattningar som kan finnas kring kön. Hon menar att arbetet ska syfta till att bar-
nen får en möjlighet till att utvecklas och därefter nå just dit det barnet kan oavsett 
vilket kön. Genom att förskollärare blir medvetna kring hur de arbetar med genus, 
hoppas vi att de ska kunna ge barnen de förutsättningar de behöver för att kunna ut-
vecklas på ett framgångsrikt sätt.  
 
En del av verksamheten är arbetet med likabehandlingsplanen, där kön är en av dis-
krimineringsgrunderna. Vi ser att det är viktigt att undersöka hur förskollärare har 
ett genusperspektiv i arbetet med likabehandlingsplanen i förhållande till diskrimine-
ringsgrunden kön. I ett pressmeddelande från Skolverket (2009) framkommer det att 
finns brister i likabehandlingsplanerna. Det framkommer att 9 av 10 förskolor och 
skolor har en likabehandlingsplan, men att det problematiska är att väldigt få av dem 
innehåller åtgärder som är kopplat mot diskrimineringsgrunderna. Enligt Skolverket 
är det viktigt att personal, studerande och barn blir medvetna om vilka normer som 
är kopplade till diskrimineringsgrunderna, det vill säga vad som ses som normalt el-
ler avvikande.  
 
Eftersom förskollärarens uppdrag bland annat är att arbeta genusmedvetet för att 
uppnå de mål som finns i läroplanen, ser vi att det är viktigt att synliggöra hur förs-
kollärare kan arbeta genusmedvetet på förskolan. Genom denna studie hoppas vi att 
förskollärare får ett tillfälle att tänka till kring hur de praktiskt arbetar med genus. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare kan arbeta genusmedvetet 
i förskolan. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

 Vilka tankar har förskollärare kring genus? 
 Hur arbetar förskollärare genusmedvetet i förskolan? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner  

1.3.1 Genus 

 
Svaleryd (2002) skriver att genus handlar om vårt sociala, kulturella och biologiska 
kön, vad det kulturella och sociala systemet format oss till. Hon förklarar att begrep-
pet genus har fokus på relationen mellan könen, hur kvinnor och män beter sig, deras 
sysslor och vad som anses vara kvinnligt och manligt.  

1.3.2 Jämställdhet 

 
Jämställdhet handlar, om ”att ställa jämte – bredvid. Det handlar om att män och 
kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter” (Svaleryd, 2002, 
s.36). 

1.3.3 Kön 

 
Eidevald (2011) skriver att kön betraktas som något biologiskt givet, där pojkar och 
flickor till viss del utvecklas olika.  
 
 

2 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning kring genus. Vi beskriver bland annat 
Hirdmans genusteori med dess två bärande principer och förskollärarens uppdrag. Vi 
lyfter fram andra studier med genusmedvetenhet som fokus och redogör vad arbetet 
med genus i förskolan kan innebära. 
 

2.1 Genusteori 
 
Hirdman (2001) skriver att det stereotypa tänkandet kring könen kan uttryckas ge-
nom två olika principer, den manliga överordningen och isärhållandet av könen. Den 
ena kallas jämförelseprincip och den handlar enligt Hirdman (2001) om att mannen 
är överst i hierarkin och att det är mannen som är normen. Hirdman skriver att 
denna princip också kan uttryckas som enkönsmodellen, då det kvinnliga könet är 
som det manliga, bara felvänt. Denna tanke bygger som sagt på att mannen ses som 
norm och då kvinnan ses som avvikande är det mannen som får makten. Den andra 
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principen handlar om att särskilja könen (Hirdman, 2001). Denna princip bygger på 
att könen ses som olika där sättet att tänka handlar om motsatser och kontraster. 
Hirdman redogör för att denna princip bygger på tankegångar som handlar om att 
genus görs av isärhållande. Hon menar att könen ses som helt olika och att könen kan 
jämföras med att vara helt olika arter så som hund och katt, och kan kallas tvåköns-
modell.  
 
I likhet med Hirdmans principer talar Hedlin (2006) om Hardings genusteori som 
tar upp att genus brukar handla om något relationellt och något som innefattar någon 
slags makt. Den här teorin lyfter fram båda tankarna som finns i Hirdmans (2001) 
bärande principer. Hedlin (2006) skriver att det handlar om att män och kvinnor an-
ses vara två olika grupper utan att ha något gemensamt. Hon menar att männen är 
bestämda och att kvinnorna är helt tvärtom. Teorin tar även upp att det manliga och 
kvinnliga inte värderas på samma sätt.  
 

2.2 Uppdraget  
 
Förskolans likabehandlingsarbete regleras genom skollagen (2010:800), diskrimine-
ringslagen (2008:567), läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010a) 
och Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2005; Skolverket, 2012). En del i arbetet 
med likabehandling sker genom arbetet med likabehandlingsplanen. Det är en plan 
som varje förskola årligen ska upprätta och är en plan mot diskriminering och krän-
kande behandling (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Likabehandlingsarbetet 
ska utgå från diskrimineringslagen, skollagen och värdegrunden som framkommer i 
läroplanen. Arbetet med likabehandling handlar om att skapa en förskola utan dis-
kriminering, kränkande behandling och trakasserier, då en trygg verksamhet är en 
förutsättning för att alla barn ska kunna vara med i verksamheten på lika villkor. I 
Skollagen (2010:800) står det att personal inom förskolan ska arbeta för att för-
hindra och förebygga att barn utsätts för kränkande behandling, där skollagen bygger 
på bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567). 
 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010a) står det att förskolan 
ska sträva efter att alla barn ska utveckla en förståelse för att alla människor har ett 
lika värde oavsett kön eller sexuell läggning m.m. Det är förskollärarens ansvar att 
alla barn får sina behov tillgodosedda och att alla barn får uppleva sitt egenvärde. I 
läroplanen framkommer också att det är vuxnas sätt att bemöta pojkar och flickor 
och deras förväntningar på dem som bidrar till att forma barnens tankar kring vad 
som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska arbeta för att bryta stereotypa 
könsmönster, och ge pojkar och flickor samma möjligheter att upptäcka och utvecklas 
utan att påverkas av dessa.  
 
I Skolverkets (2005) allmänna råd står det att det är viktigt att personalen i förskolan 
ska arbeta för jämställdhet mellan pojkar och flickor i den pedagogiska verksamhet-
en. Det framkommer också att det är viktigt att personalen analyserar sina egna före-
ställningar kring vad som är manligt och kvinnligt, och utifrån det diskutera kring 
hur de kan utforma en miljö där jämställdhetsarbetet kan utformas. I de allmänna 
råden står det att könsidentiteten utvecklas under förskoleåren i sammanhang där 
vuxna ingår. Det framkommer att genusarbetet börjar hos de vuxna, och att det där-
för är viktigt att den vuxne måste synliggöra sina föreställningar kring genus. I de 
allmänna råden står det också att förskolan genom att tillgodose barnens intressen 
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oberoende av kön kan lägga en grund för jämställdhet ur ett samhällsperspektiv. Det 
framkommer att det är viktigt att synliggöra och analysera situationer som uppstår i 
verksamheten jämfört med läroplanen och värdegrunden för att på så sätt kunna för-
ändra och förbättra arbetet med genus. Synliggörandet kan göras genom observation 
eller filminspelning. I de allmänna råden framkommer också att det är viktigt att in-
volvera vårdnadshavarna i arbetet med genus och genusfrågor. Skolverket (2012) har 
även allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete där det redogörs för att det i skol-
lagen finns krav om systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete innebär 
att förskole- och skolenheter och huvudmän kontinuerligt ska följa upp verksamhet-
en, och utifrån resultatet analysera dem i jämförelse med de nationella mål som 
finns. Utgångspunkten för arbetet är alltid detsamma, att identifiera utvecklingsom-
råden för att öka måluppfyllnaden av de nationella målen. Förskole- och skolenheten 
måste därigenom hitta fungerande former för arbetet. Genom det systematiska kvali-
tetsarbetet blir det tydligt för personalen vilka områden som ska prioriteras, hur och 
när insatserna ska ske och vem som är ansvarig. 
 

2.3 Genusmedvetenhet i förskolan 
 
Både Svaleryd (2002) och Olofsson (2007) lyfter fram olika utgångspunkter i den 
genusmedvetna pedagogiken. De lyfter båda fram att den genusmedvetna pedagogi-
ken alltid ska vara integrerad i förskolans vardag. De har båda sammanfattat fyra 
olika punkter, men har valt att ha lite olika fokus. Svaleryds (2002) fyra punkter har 
jämställdhet som mål. Den första punkten är att pedagogerna ska bli medvetna om 
hur deras egna föreställningar kring könsnormer påverkar verksamheten, valet av 
innehåll i verksamheten och hur pedagogen bemöter barnen. Den andra punkten 
handlar om att granska förställningarna man som pedagog har kring kvinnligt och 
manligt och reflektera över om de överensstämmer med de riktlinjer kring jämställd-
het som finns i läroplanen. Svaleryd menar att det är viktigt att arbetslaget enas om 
vad som menas med kön, genus och könsroller. Under den tredje punkten lyfter hon 
fram att pedagoger måste arbeta med att synliggöra och problematisera barnens före-
ställningar kring genus för att kunna utveckla dessa. Hon skriver att barn med ökad 
självinsikt kan välja sin egen framtid utifrån intressen och vilja. Den fjärde och sista 
punkten är att arbetslaget måste hitta metoder för att i verksamheten skapa samma 
möjligheter för pojkar och flickor att utvecklas, utmanas, finna kunskap och glädje, 
utan att påverkas av de traditionella könsmönster som finns. Olofssons (2007) punk-
ter har mer fokus på barnen, där den första punkten handlar om att pedagogerna hela 
tiden ska tillföra och aldrig ta ifrån barnen. Den andra utgångspunkten handlar om 
att det är viktigt att möta barnen där de befinner sig. Den tredje handlar om att peda-
goger ska fokusera på det som är positivt och hela tiden förstärka det. Den sista ut-
gångspunkten handlar om att göra barnens inlärning lustfylld och att försöka an-
vända sig av leken i förskolan. 
 
Eidevald och Lenz Taguchi (2011) redogör för en studie de genomfört där förskolor 
har blivit tillfrågade vilka metoder och strategier de använt för att få det jämställt på 
förskolan. Personalen på förskolorna kunde ange flera svar på den frågan. Författar-
na har utefter svaret på frågan räknat ut hur många procent av förskolorna som har 
gjort de olika ändringarna som nämnts. Nästan alla förskolor hade förändrat hur de 
talade med flickor och pojkar. Många hade även förändrat deras miljöer för att locka 
både flickor och pojkar till platser de inte brukar leka på. Ungefär hälften av försko-
lorna hade ändrat till könsneutrala miljöer, bytt namn på olika miljöer i förskolan, 
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filmat sig själva med genus och jämställdhet som utgångspunkt och köpt in könsne-
utrala leksaker. 40 % av förskolorna valde att dela in barnen i flick- och pojkgrupper 
när de skulle göra någon aktivitet och 27 % av förskolorna valde att dela in i flick- och 
pojkgrupper vid olika rutiner. Det fanns förskolor som avlägsnat en del böcker. Få av 
förskolorna strävade efter att få en jämn könsfördelning bland personalen. Till sist 
var det få förskolor som ansåg att de redan var jämställda (Eidevald & Lenz Taguchi, 
2011).  
 
Eidevald och Lenz Taguchi (2011) och Eidevald (2011) visar på att det fanns en tydlig 
trend på förskolor, vilken var att de köpt in könsneutrala material för att därefter 
sträva efter att få en könsneutral miljö. Eidevald (2011) skriver att när det pratas om 
könsneutralitet framkommer det ofta att förskolor erbjuder material som ses som 
neutralt, till exempel vatten, utklädningskläder, lera, skapande material och cyklar. 
Eidevald lyfter också fram att skogen är något som ses som en neutral miljö. Eidevald 
och Lenz Taguchi (2011), Eidevald (2011) och Dolk (2013) lyfter fram att det genus-
pedagogiska arbetet också kan handla om att förskolor blandat könskodade material 
på förskolan där syftet är att barnen ska överskrida könsnormerna. Eidevald (2011) 
benämner könsneutral miljö och miljö där könskodat material blandats som två hu-
vudteman, vilka förkommer inom många arbetslag. Vidare redogör Eidevald och 
Lenz Taguchi (2011) för att en del förskolor satsat på att utforma ett byggrum där de 
finns passande leksaker för båda könen. Som tidigare nämnt har många förskolor valt 
att byta namn på olika rum såsom t.ex. på dockvrån, där de istället brukar kalla 
rummet för hemmet, lägenheten, hemvisten eller huset. Eidevald och Lenz Taguchi 
menar att om pedagoger ändrar namnet försvinner rummets könskodning. De skriver 
vidare att det också finns förskolor som tar bort olika material som traditionellt är 
könskodat för det ena könet för att locka både pojkar och flickor till samma lekar. 
Eidevald och Lenz Taguchi (2011) och Eidevald (2011) skriver att en strategi som är 
vanlig på förskolor är att de blandar saker till exempel från byggrummet och från 
dockvrån för att sedan sammanföra dem i ett rum. Författarna förklarar att detta görs 
för att skapa möjligheter för barnen att göra könsöverskridande val och för att bryta 
mönster. 
 
Ytterligare en sak som pedagoger ofta lyfter fram när det gäller genus- och jämställd-
hetsarbeten är hur de använder språket (Eidevald, 2011).  Pedagoger berättar att de 
inte försöker göra någon skillnad, utan använda samma begrepp till både pojkar och 
flickor. De använder logiska ord och styrkeord så som stor och stark då alla barn kan 
vara det, likaså pratar de känslor med alla barn. I ett arbetslag som Eidevald redogör 
för framkommer det att de tycker att det är viktigt att stärka barnet utifrån vad som 
ses som deras personlighet, inte utifrån vad de har på sig eller vad de gör. Detta ar-
betslag försöker ha fokus på att höja de tysta barnen och dämpa de som tar stort tal-
utrymme. När detta görs är det viktigt att det inte är könet som lyfts fram utan indi-
viduella beteenden och olikheter. Eidevald skriver att detta arbetssätt inte är så van-
ligt på förskolor. Även Dolk (2013) berättar om en förskola där genusarbetet ibland 
handlar om att personalen tänker kring hur de använder språket. Där handlar det om 
att de till exempel byter ut ord som ”han” och ”hon” till mer könsneutrala ord i bland 
annat sagor och sånger. Hon lyfter också fram att bemötandet gentemot barnen är 
något som ses som viktigt, hur personalen väljer att tala till flickor respektive pojkar 
och att de tänker på att inte använda flickor som hjälpfröknar.  
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Olofsson (2007) redogör för en studie om genus som genomförts på en förskola där 
slutsatsen blev att både flickor och pojkar är vinnare i förskolan men på olika sätt. 
Pojkarna ansågs vara vinnare i formella aktiviteter såsom samling, då pojkarna fick 
flera frågor, tid för längre svar och mer ögonkontakt. Olofsson beskriver vidare att 
studien visar att flickor låter pojkarna att ta mera plats i samlingarna. En slutsats som 
gjorts kring detta är att ju mer styrd och formaliserad aktiviteten är desto mer plats 
får pojkarna. I den fria leken anses istället flickor vara vinnare då de får många posi-
tiva vuxenkontakter. Detta kan bero på att flickor ofta sitter och pysslar och de vuxna 
trivs där det är mest lugnt. De vuxna kan då sitta och prata med varandra och får ge-
nom den fria leken kontakt med flickorna i deras aktiviteter. Författaren tar också 
upp att pojkarna under den fria leken ofta brukar vara i något kuddrum eller andra 
miljöer där vuxna sällan befinner sig. Pedagogerna kan försöka få med pojkarna till 
att göra något annat men om pojkarna vill fortsätta sin lek återgår pedagogerna helst 
till den lugna zonen.  
 
Både Dolk (2013) och Eidevald (2009) problematiserar att pedagoger visar osäkerhet 
kring arbetet med genus och jämställdhet. Dolk (2013) skriver att flera pedagoger 
hon mött i sitt arbete med föreläsningar eller forskning visar en osäkerhet kring hur 
de ska arbeta vidare när barnen trots genuspedagogiska ansträngningar ändå leker i 
grupper som är uppdelade från kön och ses i lekar som är stereotypa för tjejer eller 
killar. Hon förklarar att när hon genomfört sin forskning har hon sett att pojkar leker 
med dinosaurier och bilar, medan flickor leker med dockor och syr. Det Dolk proble-
matiserar är huruvida man kan mäta resultatet av ett arbete på en ”genusförskola” 
utifrån barnens agerande och deras val av attribut. Hon skriver att barns val av lek 
och attribut ofta ses som ett kvitto på hur bra genusarbetet är på förskolan, vilket hon 
är skeptisk till då pedagoger ändå kan arbeta genusmedvetet utan att det synliggörs i 
barnens val. Eidevald (2009) redogör för en studie han genomfört där det framkom-
mit från flera förskollärare att de arbetar med jämställdhet, men att Eidevald sett att 
det är mer på ett generellt plan förskollärare pratar om jämställdhet. Han menar att 
de ofta förklarar jämställdhet som att alla ska samma möjligheter och tillgång till 
samma material oavsett om människan är flicka eller pojke. Eidevald förtydligar ge-
nom att säga att förskollärarna sagt att pojkar och flickor ska få samma möjligheter 
utan begränsningar som kan kopplas till kön. När Eidevald frågat kring om hur förs-
kollärarna konkret i verksamheten arbetar för att nå jämställdhet hade nästan alla 
förskollärare svårare att svara. Det framkom bland annat att de utgår från barnens 
behov, oavsett kön eller ålder.   
 
Arbetet med jämställdhet är en pågående process, som bör vara en naturlig del av 
verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010b). I redovisningen av regerings-
uppdraget från Utbildningsdepartementet framkommer det att det är viktigt att lä-
rare är insatta och medvetna om hur de kan arbeta för jämställdhet. Det står också att 
lärarens förväntningar på barnen och hur läraren agerar ska ha utgångspunkt i en 
genusmedvetenhet. Eftersom detta är viktigt har Skolverket valt att genomföra fort-
bildningsinsatser, vilka många tyvärr har blivit inställda på grund av att för få anmält 
sig. Enligt redovisningen framkommer det att lärare har svårt att avsätta tid för kom-
petensutveckling. 
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2.4 Genus i förskolan  
 
De föreställningar kring vad som är manligt och kvinnligt som finns på förskolan har 
påbörjats långt tidigare, det börjar redan under barnens första tid på BB. Tidigare 
forskning visar att djupt förankrade föreställningar kring vad som ses som manligt 
och kvinnligt till stor del är vad som påverkar hur vuxna bemöter och tolkar barn. 
Detta sker redan de första timmarna efter att ett barn är fött (Eidevald, 2011). Eide-
vald skriver att studier visat att föräldrar till nyfödda barn aktiverar pojkar mer än 
flickor. De bär barnen på olika sätt och pratar med dem med olika röstlägen. Han 
förklarar att deras sätt att agera är något som sker omedvetet och bygger på vilka för-
väntningar den vuxne har och som denne sedan agerar efter.  Även Öhman (1999) 
skriver att det är viktigt för människor att veta vilket kön ett barn har när det föds, för 
att vi ska veta hur vi ska bemöta det. Hon skriver att vi hela tiden letar efter ledtrådar 
som är avgörande för vilket kön barnet har. Det kan handla om rosa strumpor eller en 
blå tröja. Öhman skriver att det är i mötet med andra människor som barns upplevel-
ser formas till vad det innebär att vara flicka eller pojke. Denna process sker dagligen 
på förskolan, i alla situationer. Öhmans resonemang stärks av Bodén (2011) som 
skriver att det på förskolan är personalens förhållningssätt som skapar könen. Bodén 
menar att det är vuxna som påverkar barnen hur de blir som personer. Om en peda-
gog behandlar pojkar och flickor på olika sätt menar författaren att det är en själv-
klarhet att de också blir olika. Öhman (1999) förklarar att barn prövar olika sätt att 
agera och att prata, och utifrån den respons de får skapas former för vad som är tillå-
tet för båda könen att göra och vad som är tillåtet för pojkar respektive flickor att 
göra. Svaleryd (2002) lyfter fram att om barn får en tydlig bild av sig själv och kan 
tycka om den bilden, tror på sin förmåga och upplever skolan som trygg, kan barnet 
istället för att söka bekräftelse helt fokusera på sitt lärande. 
 
Att tänka för strikt att pojkar och flickor av naturen är olika för med sig en risk, skri-
ver Svaleryd (2002). Hon menar att pedagoger lätt kan förenkla genusproblematiken 
och att de endast försöker lösa den genom att ha blandade grupper. Att ha pojkar och 
flickor i samma grupp är egentligen inte det väsentliga, utan Svaleryd förklarar att 
man som pedagog måste reflektera över syftet med indelningen. Det finns både posi-
tiva och negativa egenskaper med tudelningen av pojkar och flickor i könshomogena 
grupper. Ibland kan det vara till fördel att sära på dem då det har visat sig att barn i 
tudelade grupper vågar lyfta svåra saker och att barnen i dessa grupper vågat prova 
saker som stereotypt är mer för det andra könet. Samtidigt ser hon att det är viktigt 
att man som pedagog medvetet arbetar med trygghetsövningar mellan könen, vilket i 
sin tur kan skapa vänskap mellan könen.  
 
Enligt Dolk (2013) finns det förskolor som använder sig av könsneutrala strategier 
där det brukar vara vanligt att de använder sig av miljöer och material som är utan en 
tydlig könskodning. Dessa förskolor brukar även försöka undvika kategorier och olika 
röstlägen. Hon redogör även för en kompensatorisk pedagogik, där de istället brukar 
blanda könskodade material. De blandar materialet för att barnen ska kunna över-
skrida det som är könsöverskridande och även möjliggöra för de barn som uppfostras 
enligt det mer traditionella en chans att göra könsöverskridande val. Dolk förklarar 
att det då kan handla om att flickor får uppmuntran till att ha våga synas mer och stå 
i centrum medan pojkarna istället uppmuntras till att bli mer hjälpsamma och att bli 
mer samarbetsvilliga.  
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Svaleryd (2002) och Bodén (2011) problematiserar betydelsen av den kompensa-
toriska pedagogiken. De lyfter fram olika för- och nackdelar. Svaleryd (2002) ser att 
det kan vara positivt med den kompensatoriska pedagogiken då barnen får tillfälle att 
utveckla kompetenser som de annars inte får möjlighet eller utrymme till vid blan-
dade grupper. Bodén (2011) skriver att det i könsblandade grupper kan vara svårt att 
bryta olika mönster, och ser att den kompensatoriska pedagogiken kan vara en del av 
det arbetet. Den nackdel Svaleryd (2002) ser med att dela upp pojkar och flickor kan 
vara att pedagoger glömmer bort de tysta pojkarna när de uppmuntrar de tysta flick-
orna, och likaså glömma de högljudda flickorna i arbetet med de högljudda pojkarna.  
 
För att synliggöra hur personal agerar, vad de säger och hur de använder sig av 
kroppsspråket visar Svaleryd (2002) på att det blivit vanligare inom många yrkesom-
råden att personal dokumenterar olika situationer med hjälp av filminspelning. För-
skolan är ett av dessa yrkesområden. Hon förklarar att genom denna typ av doku-
mentation kan personalen gå från åsikter till insikt om hur det faktiskt ser ut. Att do-
kumentera hur personal agerar och talar kan vara svårt, men det är en viktig del i ar-
betet med att utvecklas som pedagog.  
 
 

3 Metod 
I metodkapitlet beskriver vi hur vi gått tillväga vid datainsamling och analysarbete. Vi 
redogör för- och nackdelar med kvalitativa intervjuer, vilket urval vi har och hur vi 
tagit ställning till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska huvudkrav.  

3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärare då Ryen (2004) och 
Denscome (2009) ser att det är en lämplig metod om intervjuaren vill undersöka sa-
ker i dess naturliga miljö för att försöka tolka eller göra fenomenet förståeligt. De re-
dogör för att kvalitativa intervjuer är en bra datainsamlingsmetod om intervjuaren är 
intresserad av att få människors uppfattningar, åsikter och erfarenheter och det är 
också vårt fokus för undersökningen. Enligt Stukát (2005) är det vanligast att inter-
vjun sker med en intervjuare och en person som blir intervjuad. Intervjuerna i denna 
studie kommer att ske enskilt, vilket Denscombe (2009) anser har många fördelar. 
Bland annat ser författaren att det är bra med personliga intervjuer för att de är lätta 
att arrangera, att de uppfattningar och synpunkter som uppkommer under intervjun 
kommer från samma källa. Han lyfter också fram att det är relativt lätt för intervjua-
ren att kontrollera intervjun och det blir lättare för intervjuaren att transkribera 
materialet efteråt. Vi har valt att genomföra intervjuerna enskilt men har genomfört 
flera intervjuer för att få en innehållsrik datainsamling. Stukát (2005) skriver att in-
tervjun ska genomföras i en så lugn miljö som möjligt, där båda parter känner sig 
trygga. Vanligast är det att intervjun genomförs på den intervjuades hemmaplan, det 
vill säga i hemmet eller på arbetsplatsen. Vi har därför valt att ta oss till intervjuper-
sonernas arbetsplats för att genomföra våra intervjuer. 
 
Vi har valt att ha en generell fråga som utgångspunkt för intervjuerna för att sedan ha 
några mer avgränsade frågor för att kunna styra samtalet om den blir alldeles för ut-
svävad eller om den inte kommer vidare. Ryen (2004) skriver att det finns både för-
delar och nackdelar med att ha en färdig intervjuguide. Fördelarna kan vara att inter-
vjuaren undviker att samla in för mycket överflödig information och att det kan vara 
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lättare att jämföra olika studier om man har en viss struktur. Nackdelarna med att ha 
en färdig intervjuguide, kan vara att intervjun blir alldeles för styrd och om syftet 
med intervjun är att fånga intervjupersonens perspektiv kan den fasta strukturen 
motverka intervjuns syfte.  
 
Den intervjuform som används i denna studie innefattar vad Ryen (2004) kallar för 
halvstrukturerade intervjuer. Med det menas att intervjuerna kännetecknas av att 
intervjuaren innan har förberett huvudfrågor och viktiga punkter utan att i detalj be-
stämma vilken ordning frågorna ska ställas. Bjorndahl (2005) anser att i de flesta 
intervjuerna kan det vara bra om det finns uppföljningsfrågor för att få så mycket in-
nehållsrik information som möjligen går. Författaren tycker att uppföljningsfrågor 
inte behövs om intervjun är starkt strukturerad, vilket innebär att intervjun har 
slutna frågor och bestämda svarsalternativ. Vi har valt att ha en mindre strukturerad 
intervju och har därför förberett några uppföljningsfrågor till intervjuerna. 
 
Vi har valt att anteckna och att spela in intervjuerna då Ryen (2004) redogör för att 
det kan vara till fördel att använda sig av inspelning vid en intervju. Hon förklarar att 
det kan vara väldigt svårt att göra anteckningar samtidigt som intervjuaren är aktiv i 
intervjun. Anteckningarna kan vara bra om det skulle visa sig att utrustningen inte 
fungerar eller om det är vissa delar av intervjun som intervjuaren känner är extra vik-
tiga och vill kunna gå tillbaka till. Vi gjorde kortare noteringar under intervjuerna när 
det uppkom något vi ville vara extra uppmärksamma på under bearbetningen av 
materialet.  
 

3.2 Urval 
 
Vi har valt att intervjua åtta förskollärare som arbetar på sju olika förskolor i två olika 
städer i Mellansverige. Vi valde vårt urval av bekvämlighetsskäl då vi sedan tidigare 
visste att några var genuspedagoger på förskolorna där de arbetar. Vi valde att inter-
vjua utbildade förskollärare för att lätt kunna jämföra deras svar. Deltagarna i vår 
studie arbetar med både yngre och äldre förskolebarn då vi är intresserade av deras 
förhållningssätt till genus oavsett gruppsammansättning.  
 
Urvalspersonerna är mellan 40-54 år och de tog examen mellan 1983-2009. Deras 
yrkeserfarenhet varierar mellan 13-27 år. Tre förskollärare är genusansvariga på sina 
arbetsplatser och har i och med detta fått fortbildning inom genus. Övriga förskollä-
rare har inte fått någon fortbildning inom genus, men har gått på föreläsningar, fått 
tid till att observera eller att filma olika situationer och lyft ämnet på olika möten, till 
exempel på arbetsplatsträffarna. Större delen av gruppen har fått stöd från förskolans 
ledning men på olika sätt. De har till exempel fått material att arbeta efter, eller att 
ledningen bestämt att varje förskola ska ha en genusansvarig. 
 

3.3 Etiska ställningstaganden 
 
Vi har i denna studie tagit hänsyn till de forskningsetiska huvudkrav som formulerats 
av Vetenskapsrådet (2002). Det betyder att vi tog hänsyn till informationskravet ge-
nom att vi skickade ut ett mail till de tillfrågade där vi berättade vad intervjuerna 
skulle handla om och att det skulle spelas in. Nyttjandekravet beaktades genom att vi 
informerade att vi endast skulle använda det insamlade materialet till detta examens-
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arbete men att arbetat kommer publiceras på DIVA och därmed bli ett offentligt do-
kument. Personerna fick via mail information om att intervjuerna var frivilliga och att 
de när som helst kunde avbryta den. De fick också möjlighet att lämna sitt samtycke 
till intervjun via ett mail eller muntligt, vilket tog hänsyn till samtyckeskravet. Till sist 
beaktade vi konfidentialitetskravet i och med att vi informerade om att varken perso-
nen eller förskolans namn skulle nämnas i arbetet, inte heller att någon på något sätt 
skulle kunna spåra deltagarna och deras arbetsplatser genom sättet vi redovisar vårt 
resultat.  
 

3.4 Genomförande 
 
Vi började med att ta kontakt med de personer vi var intresserade av att intervjua för 
att se om de var intresserade av att delta i vår studie. I samband med detta bad vi om 
ett informerat samtycke. Vi berättade också vad intervjun skulle handla om och att 
den skulle komma att spelas in. Därefter informerade vi om att det var helt frivilligt 
att delta och att materialet skulle användas till denna studie men att arbetet publice-
ras på DIVA. Vi berättade också att intervjun beräknades ta cirka 20 minuter.  
 
De enskilda intervjuerna genomfördes på ett lugnt ställe, till exempel ett kontor. 
Varje intervju började med att vi återigen informerade om hur vi tagit hänsyn till 
forskningsetiska aspekterna till arbetet. Vi påminde också om att det skulle spelas in 
och att vi bara skulle använda materialet till detta arbete. Därefter började vi varje 
intervju med att ställa bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna handlade om ålder, vil-
ken utbildning de har och yrkeserfarenhet, om de har något intresse kring genus ut-
anför förskolan och också om de fått stöd av någon ledning i arbetet med genus. Där-
efter gick vi vidare med våra centrala intervjufrågor som handlade om hur de definie-
rade ett genusmedvetet arbetssätt och hur detta arbetssätt synliggörs i praktiken. Till 
sist frågade vi också vad de skulle vilja arbeta vidare med för att kunna utveckla sitt 
arbete med genus på förskolan. 
 
Efter avslutad intervju satt vi var för sig och transkriberade det inspelade materialet 
för att senare tillsammans sammanfatta allt material genom att diskutera svaren på 
en fråga i taget. Det gjorde vi för att kunna se likheter och skillnader och för att kunna 
hitta delar att analysera. Därefter skrev vi en resultatsammanställning. Vid resultats-
ammanställningen kategoriserade vi resultatet utifrån de intervjufrågor vi hade. Uti-
från resultatet diskuterade vi fram ytterligare delar till analysen som vi såg var intres-
santa. Vid analysskrivande tittade vi sedan på dessa delar och kopplade ihop dem 
med den tidigare forskning vi fått fram.  
 
 

4 Resultat 
Under detta kapitel redogör vi för det resultat som framkommit under intervjuerna 
med förskollärarna. Resultatet är uppdelat i fyra olika kategorier utifrån våra inter-
vjufrågor. De beskriver förskollärarnas tankar kring genus, hur deras genusmedve-
tenhet synliggörs i förskolans olika delar, hur de skulle vilja arbeta för att utveckla 
arbetet med genus och på vilket sätt de har ett genusperspektiv i likabehandlingspla-
nen. 
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4.1 Förskollärares definition av genus 
 
Flera av förskollärarna definierar genus som att pojkar och flickor ska behandlas lika. 
De flesta anser att det är angeläget att se individen istället för att se könstillhörighet-
en, att behandlas lika utifrån den person man är. Några av förskollärarna lyfter fram 
att de inte talar om pojkar och flickor utan om individer. Två av förskollärarna säger 
att alla människor har rättigheter, skyldigheter och möjligheter och att det är grun-
den för att alla ska behandlas lika.  
 
De flesta av förskollärarna lägger vikt vid att personalen ska skapa möjligheter och 
aldrig begränsa barnen. De ser att det är betydelsefullt att erbjuda alla barnen en 
möjlighet att få prova på aktiviteter och material oavsett vilket kön barnet tillhör. En 
av förskollärarna tycker att det är grundläggande att ha en tillåtande miljö, där per-
sonalen har ett gemensamt förhållningssätt. Förskolläraren förklarar vidare att för-
hållningssättet är centralt för att barnen inte gör som vuxna säger utan som vuxna 
agerar. Ytterligare en av förskollärarna lyfter fram att det är viktigt att personalen 
arbetar med sitt förhållningssätt, där det i arbetslaget bör finnas en diskussion kring 
genus precis som det finns kring andra delar i verksamheten till exempel språk och 
språkutveckling. En annan av förskollärarna förklarar att genusmedvetenhet är bety-
delsefullt att arbeta med redan från att barnen är små, för att skapa en förståelse för 
att det inte finns några rätt eller fel när det gäller hur barn får vara eller vilket materi-
al barnen leker med.  
 

4.2 Genusmedvetenhet i praktiken 

4.2.1 Fysisk miljö 

 
Några av förskollärarna väljer att ha en neutral miljö med neutralt material, såsom 
naturmaterial från skogen eller att de har mycket byggmaterial. Andra har valt att 
istället ha en mer traditionell miljö med delar som dockvrå, byggrum och pysselrum. 
Ovan nämnda förskollärare anser att miljön inte spelar någon roll utan att det hand-
lar om personalens inställning och hur materialet presenteras. Det var även några av 
förskollärarna som hade en blandning av en neutral och traditionell miljö på deras 
avdelning.  
 
Neutrala namn på rum är en förändring som några av förskollärarna gjort. Dockvrån 
har fått namn som lägenhet, hemmiljö, arbetsmiljö eller hemvrå. Med andra namn på 
rummen menar förskollärarna att personalen inte sätter någon stämpel på vad bar-
nen ska leka där. Hälften av förskollärarna menar att personalen ska utforma miljön 
efter barnens behov och intressen. Miljön ska vara utmanande för alla barn och ska 
skapa en vilja att leka med olika saker. Två av förskollärarna berättar att barnen leker 
med olika saker fast att de ser att leken ibland blir mer stereotyp. Att leken ibland blir 
mer stereotyp vill de inte förändra eftersom de inte vill tvinga barnen till en viss lek.  
Det finns en förskollärare som tycker att förskolan inte ska ha leksaker som barnen 
har hemma utan att de istället ska vara ett komplement till hemmet och försöka er-
bjuda andra leksaker. En förskollärare säger att de har en neutral utemiljö för att den 
till viss del ligger i skogen där det finns många möjligheter till skapande. En annan 
förskollärare anser att de skulle behöva förändra sin utemiljö men att ekonomin sät-
ter stopp för det.  
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4.2.2 Rutiner 

 
De rutiner som förskollärarna nämner i relation till det genusmedvetna arbetet hand-
lar om påklädning, blöjbyte, språket, samling och gruppindelning. En del av förskol-
lärarna har på olika sätt uppmärksammat att de behandlar flickor och pojkar olika i 
rutinsituationer. En förskollärare berättar att de filmat olika situationer i verksam-
heten, där de såg att de i kapprummet hjälpte pojkarna medan flickorna fick göra 
mycket själva. Det skilda sättet att ge pojkar och flickor stöd är något som de har för-
sökt förändra till det bättre. Blöjbyte var en annan situation där en förskollärare 
uppmärksammat att hon gör skillnad, där hon hjälpte pojkarna att ta på byxorna men 
att flickorna fick klättra ner och ta på sig byxorna själv.  
 
Flera förskollärare berättar att de utgår från individen och försöker vara medvetna 
om att personalen ställer samma krav på flickor och pojkar, utifrån deras förutsätt-
ningar. En av dem berättar att de i kapprummet säger till både flickor och pojkar att 
de ska anstränga sig med att ta på eller av sig kläderna. En annan förskollärare lyfter 
fram att det är viktigt att ge stöd till de barn som behöver det. I rutinsituationerna 
säger förskollärarna att de tänker på språket. Det handlar om att förskollärarna för-
söker prata med barnet på ett neutralt sätt. Där tycker flera av dem att det är viktigt 
att arbetslaget uppmärksammar varandra kring hur personalen pratar med barnen. 
En av förskollärarna tycker att det är viktigt att ha genus i tanken i alla rutinsituat-
ioner.  
 
”Det är viktigt att lyfta fram alla barn, speciellt de tysta barnen, så att alla känner att 
de har en plats i gruppen”, berättar en förskollärare. Förskolläraren anser att alla 
barn måste få en chans att få ut något av sin vardag. En annan förskollärare tar upp 
att personal förr brukade placera pojkar och flickor på varannan plats vid samling för 
att skapa ett lugn i gruppen. Detta är inget som de arbetar med idag. Barnen får istäl-
let sitta på vilken plats de vill och om personalen ser att det inte fungerar flyttar de på 
barnen eller sätter barnen närmare en vuxen.  
 
Vad gäller gruppindelning berättar en förskollärare att de jobbar mycket med hela 
gruppen men vid gruppindelning delar de in i flick- och pojkgrupper. Detta gäller 
främst vid utelek. Resten av förskollärarna förklarar att de inte delar in utifrån könet 
utan istället delar från ålder eller lägger vikt vid vilka som fungerar bra ihop. Det kan 
också vara för att få jämna grupper så att barnen är på samma nivå. En del delar in 
barnen i grupper där de ser att barnen har kul ihop eller kan ha utbyte av varandra.  
 

4.2.3 Lek och aktivitet 

 
De flesta av förskollärarna säger att deras genustänk i lek handlar om att låta barnen 
leka fritt och att utgå från barnens intressen och behov. De flesta anser även att det är 
viktigt att skapa flera möjligheter för barnen att upptäcka nya lekar och material. De 
säger att personalen ska jobba för att inte begränsa barnens val utan hela tiden vidga 
och hitta vägar för att man som personal inte ska styra för mycket. En av förskollä-
rarna tycker att det inte finns något behov att tänka så genusinriktat i leken. En an-
nan säger att de inte tänker på ett genusmedvetet sätt utan de istället utgår från bar-
nens intresse. En förskollärare tar upp att de brukar observera leken. Hon menar att 
det är då personalen kan upptäcka hur de arbetar, vad som är bra respektive mindre 
bra. Hon förklarar att det är då personalen blir genusmedvetna pedagoger.  
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Två förskollärare hade från en föreläsning fått med sig att det är viktigt att stärka 
flickorna i leken. Båda förskollärarna har upplevt att det i vissa barngrupper de haft 
istället varit flickorna som varit de starka. I dessa grupper blev det viktigt att stärka 
pojkarna. Till sist berättar en förskollärare om att de har skapat en ”kompissol” på 
förskolan, där personalen tillsammans med barnen har tagit fram olika solstrålar om 
hur barnen ska vara en bra kompis. Kompissolen använder de som samtalsunderlag 
vid konflikter, men också i arbetet med genus.  
 

4.3 Förskollärarnas tankar kring utveckling av genusarbetet 
 
För att utveckla genusarbetet tycker flera förskollärare att det skulle vara bra om de 
kunde filma eller observera olika situationer på förskolan, för att medvetandegöra 
hur de agerar. Det finns även de som tycker att föreläsningar skulle vara givande och 
att se konkreta exempel på hur personal kan arbeta med genus från till exempel för-
skolor med genusinriktning. Flera vill också få tid till reflektion och diskussion i ar-
betslaget. En förskollärare ansåg att de var där de vill vara med genusarbetet och att 
det därför inte fanns något speciellt som de vill utveckla. De ville bara ha mer tid för 
att fördjupa det arbete de redan påbörjat. 
 
En förskollärare tycker det är viktigt att se vilken barngrupp avdelningen har för till-
fället och anpassa genusarbetet efter det. En annan förskollärare lyfter fram att det är 
viktigt att hela tiden påminna varandra om genusarbetet, där genuspedagoger fyller 
en bra funktion. Hon betonar dock att hela arbetslaget ska arbeta med genus. Hon 
berättar att på hennes enhet har de utöver likabehandlingsplanen utarbetat en hand-
lingsplan för genus med olika mål, vilken alla i enheten ska arbeta efter. Dessa mål 
handlar om barnens inflytande, pedagogens förhållningssätt och lekmiljöer. De an-
vänder sig av pedagogisk dokumentation om genus för att synliggöra för andra och 
sig själva hur de arbetar med genus och hur de kan jobba vidare.  
 

4.4 Genus i likabehandlingsplanen 
 
I två intervjuer framkom det att det funnits ett genusperspektiv i arbetet med likabe-
handlingsplanen. Båda förskollärarna har arbetat med fallbeskrivningar som handlat 
om till bland annat genus. Flera förskolor saknar en godkänd likabehandlingsplan 
och de inte kan komma på ifall de har lyft något om genus i likabehandlingsplanen. 
Det finns även de förskolor som har en godkänd likabehandlingsplan men som är 
osäkra på om genus finns med i planen. De lyfter fram att de diskuterat kränkningar 
men utifrån bland annat etnicitet och sexuell läggning. En förskollärare berättar att 
de istället har en genusplan. Det är en förskollärare som anser att de inte behöver 
använda likabehandlingsplanen för att de arbetar med småbarn. Hon förklarar att 
småbarn ibland kan bitas eller knuffas och att det då är bättre att hon som pedagog 
talar med barnen om hur barnen ska vara mot varandra.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyserar vi vårt resultat kopplat till litteratur och tidigare forskning. 
Vi problematiserar bland annat varför personalen byter namn på dockvrån men inte 
byggrummet. Vi analyserar också hur det kommer sig att en del förskollärare föränd-
rar språket och vi jämför förskollärarnas tankar kopplat till fortbildning och utbild-
ning. 

5.1 Resultatanalys 
I resultatet framkommer det att flera förskollärare filmat eller observerat olika delar 
av verksamheten, bland annat i olika rutinsituationer. Svaleryd (2002) har lyft att 
detta är ett bra sätt att synliggöra hur personalen agerar och pratar. Det som fram-
kommer i vårt resultat är förskollärarna har gjort skillnad på pojkar och flickor vid 
blöjbyte och hur de agerar i kapprummet. Förskollärarna lyfter fram att de försökt 
hitta lösningar på hur de kan bryta detta agerande, vilket de tycker att de gjort. Detta 
är två exempel på hur personalen kan synliggöra sina egna föreställningar och sitt 
sätt att agera. Svaleryd (2002) lyfter fram att ett genusmedvetet pedagogiskt arbete 
kan utgå från fyra olika punkter, där en av dem är att bli medveten om sina föreställ-
ningar och en annan handlar om att hitta metoder för att barnen ska få samma möj-
ligheter utan att påverkas av traditionella könsmönster. Resultatet tyder på att dessa 
förskollärare arbetar efter dessa två punkter på ett framgångsrikt sätt. 
 
En annan del av resultatet visar att en förskollärare tillsammans med sitt arbetslag 
arbetat fram en handlingsplan kring genus. Kanske har den utformats utifrån samma 
tanke som Svaleryd (2002) och Olofsson (2007) har om genusmedveten pedagogik, 
att genusarbetet aldrig ska ses som en separat del i verksamheten utan att den ska 
vara integrerad i alla delar. Att ha utformat en handlingsplan kring genus utöver lika-
behandlingsplanen tyder på ett engagemang till ämnet. Utformningen av en hand-
lingsplan tyder på att personal och ledning för förskolan ser att genus är ett ämne 
som är viktigt att arbeta vidare med. Olofsson (2007) har också utformat fyra punkter 
som ses som viktiga att ha med i bakhuvudet vid arbete i förskolan – att alltid tillföra, 
att möta barnen där de befinner sig, att fokusera på det positiva och att göra barnens 
lärande lustfylld, med genus i fokus. Dessa delar kan utgöra en grund vid utform-
ningen av en handlingsplan med genus som fokus. Några av Olofssons fyra punkter 
kanske finns med i den handlingsplan för genus som förskolläraren nämner eftersom 
de lyft att de har med delar som barns inflytande, pedagogens förhållningssätt och 
hur de utformar olika lekmiljöer. 
 
I resultatet framkommer det att flera av förskollärarna väljer att tänka på barnen som 
individer istället för pojkar och flickor, vilket låter positivt utifrån ett genusperspektiv 
men det kan också bidra till att förskollärare inte ser hur barnen faktiskt påverkas av 
de traditionella könsmönster som finns. Med det menar vi att om förskolläraren hela 
tiden har fokus på individen inte ser barnen i ett större socialt och kulturellt sam-
manhang. Det kan också bli problematiskt att hela tiden tänka på att se individens 
behov, då barngrupperna ofta är stora och det är svårt att veta om personalen verkli-
gen tillgodoser varje individs behov och intresse. 
 
Resultatet visar en samstämmighet med tidigare studier när det gäller det praktiska 
genusarbetets innehåll. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) visar att en del av persona-
lens genusmedvetna arbete kan handla om att byta namn på rum i verksamheten och 
det synliggörs också i vårt resultat då flera förskollärare har lyft vikten av namnbyte. 



15 
 

Att personalen tänker till och försöker göra miljön mer könsneutral kan vara positivt i 
förhållande till det genusmedvetna arbetet, men frågan är om den blir neutral bara 
för att de byter namn på rummet. Rummet kan fortfarande vara könskodat i utform-
ningen, med färger, material och hur personalen presenterar det. Något vi också sett 
är att personal ofta byter namn på just dockvrån för att det ska locka fler pojkar, me-
dan de låter byggrummet heta just byggrum. Eftersom de inte byter namn på bygg-
rummet sätter de automatiskt mannen som norm, vilket gör att det är det ”flickiga” 
som ses som problem, och därför måste neutraliseras. Detta kan kopplas till Hird-
mans (2001) genusprincip om manlig överordning. Byggmaterial anses vara könsne-
utralt av många av våra intervjuade, men vilka är det egentligen som leker med 
materialet? Några av de intervjuade lyfter fram att de utformar miljön efter barnens 
behov och intressen, men frågan är hur denna miljö utformas. Eidevald och Lenz 
Taguchi (2011) har sett att det är vanligt att förskolor blandar leksaker för att skapa 
möjligheter för barnen att göra könsöverskridande val. Denna typ av utformning är 
kanske något de intervjuade syftade på när de valt att utforma miljön efter barnen 
behov. 
 
I intervjuerna framkom det också att några valt att skapa en könsneutral miljö medan 
andra valt att ha kvar allt material de haft tidigare, vilket kan kopplas ihop med Eide-
valds (2011) huvudteman, att sträva efter könsneutralitet eller att blanda könskodat 
material. Valet kan eventuellt bero på att förskollärare fokuserar på olika saker när 
det gäller genus. Vissa väljer att skapa neutralitet där allt material är utan traditionell 
könskodning, medan andra anser att det inte handlar om materialet utan om pedago-
gens förhållningssätt och presentation av det. Eidevald har i sin studie sett att förs-
kollärare tycker att skogen är neutral, vilket också framkommer i vår studie. Det som 
kan vara problematiskt med synen på skogen som en könsneutral plats kan vara att 
personalen inte tänker på att praktisera ett genusmedvetet förhållningssätt då de är i 
skogen. 
 
Vad gäller rutiner har även vår studie visat att detta är någonting som förskollärare 
väljer att förändra vid arbetet med genus. I likhet med Eidevalds (2011) resultat an-
vänder dessa förskollärare också ett neutralt språk. Att förskollärare väljer att för-
ändra språket kan bero på att det ses som en del som är enkel att förändra för att göra 
den sociala miljön likvärdig för båda könen. Eidevald lyfter fram att det är viktigt att 
språket är neutralt. Men det som är ett problem här är att personalen lätt kan hamna 
i gamla vanor och därför inte tänker på hur de pratar och av misstag faktiskt gör 
skillnad ändå. I och med detta har några förskollärare lyft att arbetslaget är viktigt för 
att synliggöra hur personalen faktiskt pratar med pojkar och flickor. Synliggörandet 
kan ske genom att de kan observera varandra och diskutera det de ser, för att kunna 
utveckla sitt arbete med genus. Majoriteten av personerna i denna studie har valt att 
dela in grupper utifrån ålder, men verkar egentligen inte ha någon tanke bakom 
detta. Gruppindelning kan ju ske på många olika sätt, men det viktigaste är att peda-
goger reflekterar över varför den gör på ett visst sätt, och vad syftet med gruppindel-
ningen är. Svaleryd (2002) lyfter fram att det finns fördelar och nackdelar med alla 
former av indelning, men det viktigaste är som sagt att man som pedagog tänker till 
vad syftet med indelningen är. Om detta inte görs kan pedagogen lätt hamna i samma 
spår, vilket kan resultera i att man som pedagog inte har med genustänket vid grupp-
indelning. Det handlar kanske inte bara om att undvika att dela upp i könshomogena 
grupper. Ibland kan det vara till fördel att ha en könshomogen uppdelning för att 
kunna genomföra aktiviteter som passar för gruppen. Genusmedvetenhet vid grupp-
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indelning behöver inte innebära blandade grupper, pedagoger måste bara reflektera 
över vilket syftet med indelningen är. 
 
Olofsson (2007) skriver att forskning visar att pojkar och flickor är vinnare i olika 
delar av verksamheten. Pojkar betraktas som vinnare i mer formella aktiviteter me-
dan flickor ses som vinnare i den fria leken då de får mer vuxenkontakt. Förskollä-
rarna vi intervjuat lyfter inte fram något om formella och informella situationer 
kopplat till att pojkar och flickor ses som vinnare i olika delar av verksamheten. 
Kanske kan det vara så att det inte är något förskollärarna reflekterat över i deras 
verksamhet, eller att de tycker att detta inte stämmer överens med hur det ser ut hos 
dem. I intervjuerna framkommer det istället att barnen leker med blandade material, 
även om det emellanåt kan bli att barnen leker mer stereotypa lekar. 
 
Vad har vi då sett för likheter och skillnader på förskolor som har satsat på genus och 
de som inte har genomfört några specifika insatser kring genus? Oavsett om försko-
lan har satsat på genus eller inte så har de liknande tankegångar för hur personalen 
ska kunna arbeta genusmedvetet. Det som sedan skiljer dem åt är hur de pratar kring 
det genusmedvetna arbetet. De förskollärare som har genuspedagoger på förskolan 
kan med lätthet berätta hur de tänker och hur deras tankar kommer till uttryck i 
verksamheten. De som inte har genuspedagoger talar istället i mer övergripande och 
diffusa termer. De senare förskollärarna förklarar att de mest har med genustänket i 
huvudet när de arbetar men kommer egentligen inte med något konkret exempel på 
vad de gör i verksamheten som är genusmedvetet. Även Eidevald (2009) har sett att 
pedagoger ofta pratar generellt kring jämställdhet och att de egentligen inte kan 
komma med några konkreta exempel. Att både Eidevalds resultat och vårt liknar 
varandra, tyder på att genus- och jämställdhetsfrågor är svåra att ta sig an. Förskollä-
rarnas olika sätt att tala om genus kan också bero på de fortbildningsinsatser de del-
tagit i då de som fått mer också kan tydliggöra sina resonemang med praktiska exem-
pel på ett tydligare sätt än de som bara deltagit i någon enstaka föreläsning om äm-
net. Förskollärarnas utbildningsbakgrund kan också ha betydelse för att förskollärar-
na har olika tankar med sig, i och med att de har tagit sin examen på olika årtionden. 
De som tog examen på 80- och 90-talet har antagligen inte en utbildning som mat-
char det uppdrag som formulerats i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdeparte-
mentet, 2010a) då den tillkommit i ett senare skede. Förskollärarnas olika utbild-
ningsbakgrund visar på att fortbildningsinsatser blir viktiga att genomföra.   
 
 

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi resultatet i ett större sammanhang, vi drar slutsatser, dis-
kuterar metodval och redogör för nya forskningsfrågor. Till sist lyfter vi fram studiens 
pedagogiska relevans. 

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet ser vi att genus är någonting förskolan måste satsa på för att vara 
säkra på att arbetet med likabehandling finns med i verksamhetens alla delar. Konse-
kvenserna av att förskollärare inte har så stort fokus på genus blir att förskolan inte 
arbetar utifrån det uppdrag som finns. Att förskolan inte arbetar utifrån uppdraget 
skapar i sin tur inte de bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas eller att de 
kan känna sig trygga i att kunna vara sig själva och leka med vad eller vem de vill.  Att 
barnen ska känna sig trygga i sin vardag och med sig själva ser Svaleryd (2002) som 
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viktigt för att barnen ska kunna fokusera på sitt lärande. Frågan är om förskollärare 
bara tänker genusmedvetet, blir det verkligen ett genusmedvetet arbetssätt då? I re-
sultatet verkar det som att förskollärare tycker att det bara handlar om att den vuxna 
ska förändra sitt språk och liknande, men det är ju inte bara vuxna som bidrar till att 
återskapa de traditionella könsmönstren. Även barnen formar varandra, till exempel 
när en pojke bryter mot könsnormen och får en kommentar som ”Du är väl ingen tjej 
heller?!”. Personalen skulle kunna arbeta med barngruppens föreställningar och för-
väntningar på kön genom att lyfta ämnet på olika sätt i olika situationer i verksam-
heten. Det skulle kunna handla om att förskolan har en samling där barn och vuxna 
diskuterar kring hur människor kan vara för att vara en bra kompis. Det kan också 
handla om att personalen läser en bok vars innehåll belyser någonting kring genus 
och därefter planerar ett temaarbete med utgångspunkt i bokens innehåll.  En förs-
kollärare i vår studie lyfter fram att de arbetar med en ”kompissol”, vilket är ett ex-
empel på hur personal skulle kunna arbeta med genus på ett naturligt sätt i verksam-
heten. 
 
Vad innebär det egentligen att tänka genusmedvetet? Är det att pojkar ska leka mer 
med flickkodade saker och tvärtom? Mannen ses ofta som norm, men ändå proble-
matiserar personalen det som är flickigt i förskolan och låter många av de material 
och lekar som är stereotypa för pojkar vara det som ses som neutralt, till exempel 
byggmaterial. Kanske är det viktigt att personalen inom förskolan tänker om, och att 
de på något sätt struntar i normen och verkligen försöker se till individerna. Eller i 
annat fall vidga normen så att flickor får vara flickiga, pojkar vara pojkiga och att det 
finns barn som är könsöverskridande, och alla sätt att vara är tillåtna. Eidevald (2011) 
skriver att personalen ska stärka barn utifrån deras personlighet, inte från vad de har 
på sig eller vad de leker med. Detta kan vara en bra grundtanke för att kunna vidga 
normen. Även förskollärarna i vår studie lyfter fram att det är viktigt att aldrig be-
gränsa barnen och vi ser att om de arbetar efter detta är de på god väg att skapa en 
förändring. Då kanske förskolan kan fokusera på att skapa de bästa förutsättningarna 
för att kunna tillfredsställa alla behov och intressen som finns i barngruppen. Att dra 
alla över en kam gör ju att de heller inte kan se barnens individuella behov.  
 
Dolk (2013), Svaleryd (2002) och Bodén (2011) problematiserar den kompensa-
toriska pedagogiken, där personal till exempel arbetar för att stärka pojkar i att visa 
känslor och stärka flickorna i att synas mer. Vår studie visar att två förskollärare istäl-
let sett att det är tvärtom i deras barngrupp. Där är det flickorna som betraktas som 
de starka. Vi ser att det är problematiskt att tala i termer av ”pojkar” respektive 
”flickor”. Detta då det dels kan vara väldigt olika i varje barngrupp där det viktiga är 
att se gruppen och arbeta utifrån barngruppen, dels då det kan det bli problematiskt 
att dela upp tjejer och killar på detta sätt för då drar personalen ändå alla pojkar över 
en kam och likadant med flickorna. Det behöver inte vara så att alla pojkar behöver 
träna på att visa känslor och alla flickor behöver inte heller synas mer. Problemet blir 
då att personalen inte ser individen, även om det är något som många förskollärare 
lyfter fram att de gör, och att de förbiser variationen i pojk-alternativt flickgruppen. 
 
Dolk (2013) har sett att det finns en osäkerhet hos förskollärare kring hur de ska 
agera när barnen, trots att personalen arbetar genusmedvetet ändå väljer att leka mer 
stereotypt. Resultatet vi fått fram är att detta är förekommande även i dessa verk-
samheter. Förskollärarna tydliggör dock att de inte vill gå in och styra i den fria leken 
för att de inte vill tvinga barnen till något de inte vill göra. Dolk problematiserar om 
personalen kan mäta resultatet av genusarbetet efter vad barnen väljer att göra. Vi 
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tror att detta är någonting personalen inte ska fokusera på, då barnen även får med 
sig tankar och föreställningar från annat håll, som till exempel hemmet eller media. 
Om personalen bara fokuserar på barnens val av leksaker och lekar kan det vara möj-
ligt att personalen inte får en rättvis bild av det genusmedvetna arbetets konsekven-
ser. Det genusmedvetna arbetet är en process som kan vara svår att mäta över huvud 
taget. Om personal bara ska mäta barns överskridande val återskapar det ändå en 
norm fast den blir tvärtom. Det är lika begränsande för barnen, då det kan omöjlig-
göra ett val som betraktas som traditionellt. Sedan kanske det inte är just saker per-
sonalen ska titta på vid utvärdering, då vi anser att barnen ska få vara som de vill och 
leka med vad de vill. Istället kan personalen fokusera att prata med barnen och fånga 
deras uppfattningar, att reflektera i arbetslaget kring vad olika förändringar har gett 
för resultat på verksamheten i stort.  
 
En förskollärare ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt att tänka så genusinrik-
tat i leken. Genusmedvetet arbete är dock en viktig del av arbetet i förskolan då för-
skolepersonal har ett uppdrag som utgår från skollagen (2010:800) och diskrimine-
ringslagen (2008:567). I läroplanen skrivs förskollärarens uppdrag fram och i det 
uppdraget är genusarbetet en del. I och med att det finns förskollärare som ifrågasät-
ter om genus är en viktig del, inte bara i leken utan i hela verksamheten, tydliggörs 
behovet av fortbildning. Samtidigt har en annan förskollärare sagt att denne känner 
sig nöjd med det arbete de har just nu, och inte tycker att de behöver arbeta vidare 
med genus i någon större utsträckning. Det vill vi också koppla tillbaka till uppdraget. 
Arbetet med genus blir aldrig klart, det finns alltid delar förskolan kan utveckla. Tan-
ken att personalen är nöjd kan vara problematisk för verksamheten, då det hela tiden 
kommer nya tankegångar kring hur förskolan ska utforma verksamheten. Har perso-
nalen tanken att de är nöjda finns risken att de stannar kvar och återskapar ett tradit-
ionellt tänk. 
 
För att tänka vidare kanske det är viktigt att personalen, precis som förskollärarna 
önskar, skapar mer tid till reflektion i arbetslaget. Att anställa eller utbilda genuspe-
dagoger kan vara en framgångsrik metod för att få in genustänket i hela verksamhet-
en, samtidigt som det är viktigt att hela arbetslaget är med på tåget och kan omsätta 
kunskapen till handling. Här tror vi att fler inom förskolan bör få fortbildning inom 
genus för att kunna kvalitetssäkra arbetet. Vi ser att genuspedagogerna kan ha en 
viktig roll i verksamhetens arbete med genus. Finns det genuspedagoger på försko-
lorna skapar det också möjligheter för förskolan att få fler pedagoger som har fort-
bildning kring genus. Det kan bidra till att kunskaper sprids vidare och att all perso-
nal kan utveckla ett jämställt förhållningssätt. Eftersom arbetet med genus är en pro-
cess måste också personalen lägga manken till och faktiskt ta tillvara på de tillfällen 
som ges för fortbildning. Det framkommer i regeringsuppdraget (Utbildnings-
departementet, 2010b) att det erbjuds fortbildning inom området men att det är få 
som avsätter tid till detta. Kanske kan detta bero på att personalen tycker att det re-
dan finns många andra uppgifter att ta itu med utöver arbetet med barngruppen. Vi 
ser ändå att det är viktigt att arbetslaget lägger vikt på arbetet med genus eftersom 
det är en del av uppdraget. För att skapa de bästa förutsättningarna för ett genus-
medvetet arbetssätt bör det finnas kompetens kring området. 
 
Då systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket, 2012) är en del av ledningens uppdrag, 
som även påverkar hur förskollärare bedriver verksamheten, är det viktigt att det 
finns en dialog mellan barn, personal och ledning. På så sätt kan personalen på ett 
naturligt sätt få fram barnens tankar och föreställningar kring genus, och även för-
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medla detta vidare till ledning för att synliggöra att det kan finnas ett behov av vida-
reutveckling av arbetet med genus. Val av fortbildningsområde som förskolan ska 
arbeta med bygger på vad ledningen ser är angeläget att arbeta med. Därför måste 
personalen på något sätt visa att arbetet med genus är något som är problematiskt.  
 
Arbetet med likabehandlingsplanen har i vårt resultat två olika inriktningar. Ungefär 
hälften av förskollärarna har relativt god kunskap om vad som finns med i likabe-
handlingsplanen och har på något sätt tagit med genustänket i den. Den andra hälf-
ten har inte något fokus på genus i den, och några har inte ens en godkänd likabe-
handlingsplan. Att förskolorna inte har en godkänd likabehandlingsplan är ett pro-
blem. Likabehandling är en del av uppdraget där likabehandlingsplanen ska vara ett 
aktivt dokument som hela tiden ska utvecklas och utvärderas. Finns inte en likabe-
handlingsplan kan arbetslaget inte säkerställa att de arbetar för att förebygga mot 
kränkningar och trakasserier och heller inte kvalitetssäkra att arbetet med likabe-
handling finns med i verksamhetens alla delar. Att förskollärare inte har medvetenhet 
kring innehållet i likabehandlingsplanen är också problematiskt då föräldrar inte kan 
vara säkra på att förskolan arbetar efter uppdraget. Om personalen inte har ett ge-
nusperspektiv vid arbetet med likabehandlingsplanen kan de heller inte se alla dis-
krimineringsgrunder, då kön är en av dessa. Dokumentet bör därför vidareutvecklas 
så att alla diskrimineringsgrunder finns med. Det framkommer i pressmeddelandet 
från Skolverket (2009) att många förskolor och skolor har brister i likabehandlings-
planen och där visar vårt resultat att det fortfarande finns förskolor med brister i li-
kabehandlingsplanen.  
 
Avslutningsvis ser vi att det är viktigt att personalen har ett genusmedvetet arbetssätt 
i förskolan. En av förskollärarna lyfter fram att det är viktigt att personalen tidigt ar-
betar genus i barngruppen, där vi också ser att det kan vara framgångsrikt att perso-
nalen involverar barnen och kanske också deras vårdnadshavare i arbetet. Att perso-
nalen involverar vårdnadshavarna kan vara positivt då personalen kan lyfta varför 
ämnet är så viktigt, även om föräldrarna inte har som uppdrag att fostra sina barn 
genusmedvetet. Vi tror att om barnen tidigt får med sig ett genusmedvetet tänk kan 
det i det långa loppet också bli en förändring i samhället. Det genusmedvetna tänket 
kan i sin tur bidra till att även vidga normen i samhället och på så sätt bryta de stere-
otypa könsmönster som finns. I längden kan detta kanske bidra till att fler kvinnor 
kan får högre positioner och högre status i samhället samtidigt som också män i 
högre grad kan välja yrke efter intresse. 
 

6.2 Slutsatser 
Utifrån studiens resultat kan vi dra flera slutsatser. En slutsats är att förskollärare 
arbetar olika med genus i förskolan beroende på vilka fortbildningsinsatser som 
gjorts och vilken utbildning de tagit del av. Vi ser också att det ofta är de vuxna som 
förändrar sitt beteende gentemot barnen, vilket vi ser som något positivt, men att 
arbetet med genus också skulle kunna lyftas in barngruppen då barn även påverkar 
och formar varandra. Ytterligare en slutsats är att det är viktigt att förskolans ledning 
ser att det behövs en utveckling av genusarbetet för att göra arbetet i förskolan mer 
genusmedvetet och även för att utveckla arbetet med likabehandlingsplanen. 
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6.3 Metoddiskussion 
 
Vi har i denna studie genomfört kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Vi anser att 
vi valt en lämplig metod för datainsamling till denna studie, då vi genom materialet 
kunde besvara våra frågeställningar. Vi planerade att vara flexibla när det gällde frå-
gornas ordningsföljd, men då intervjuerna blev lite avstannade efter varje fråga valde 
vi att ställa de frågor vi hade planerat. I och med att intervjuerna blev avstannade 
valde vi också att ställa våra uppföljningsfrågor till frågan som rörde hur de synliggör 
sin genusmedvetenhet. Uppföljningsfrågorna bidrog till att vi kategoriserade resulta-
tet efter dessa frågor. Att intervjuerna blev mer styrda än vad vi tänkt kan bero på att 
några av personerna kände sig lite obekväma med att bli inspelade. Vi grundar detta 
antagande på att samtalet blev mer naturligt efter att bandspelaren stängts av. Det 
som uppkom efter avslutad intervju har dock inte använts i detta arbete. Vi ser att vi 
fick fram ett relevant material som passar denna studie. För att få ett mer innehålls-
rikt material att arbeta med skulle vi kunnat ta med fler intervjufrågor eller genom-
fört observationer.  
 
 

6.4 Fortsatt forskning 
 
Vid genomförandet av denna studie har vi sett två intressanta delar för fortsatt forsk-
ning – effekterna av förskolemiljöns utformning för genusarbete och vilka delar i li-
kabehandlingsplanen som får fokus. Vi tycker att det vore intressant att även försöka 
besvara följande frågor: 
 

 Vilken effekt har utformningen av förskolemiljön på det genusmedvetna arbe-
tet om den utformas könsneutralt eller om den blandas av material som ses 
som könskodat? Hur arbetar pedagoger genusmedvetet i skogen? 

 
 Likabehandlingsplanen är ett aktivt dokument som ska finnas både i förskolan 

och skolan. Vårt resultat visar att många inte har ett genusperspektiv vid ut-
formningen. Det skulle det vara intressant att undersöka vilka delar som får 
fokus när pedagoger utformar sin plan. Vad får detta för konsekvenser i den 
praktiska verksamheten? Om likabehandlingsplanen inte innehåller förebyg-
gande åtgärder kopplade till alla diskrimineringsgrunder, kan det vara ett god-
känt dokument att arbeta efter då? 

 
 

6.5 Pedagogisk relevans 
 
Vårt arbete har pedagogisk relevans då likabehandling är ett av uppdragen som finns 
för förskolläraren. Vi ser också att det är viktigt att reflektera över hur personal arbe-
tar med genus då vuxna har en betydande roll i hur barnens föreställningar kring vad 
som är manligt och kvinnligt utvecklas. Vi hoppas att vår studie kan bidra till att förs-
kollärare och andra pedagoger börjar granska hur de arbetar med genus, och ser vik-
ten med att utveckla det genusmedvetna arbetet i förskolan 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor: 

 Hur gammal är du? 
 Vad har du för utbildning? Vilket år tog du din examen? 
 Hur länge har du arbetat inom yrket/yrkeserfarenhet? 
 Har du fått någon fortbildning inom genus? 
 Har du något intresse kring genus utanför förskolan? 
 Har du andra erfarenheter av arbete med genus? 
 Arbetar ni genusmedvetet på din avdelning? 
 Ger ledningen er något stöd i det genusmedvetna arbe-

tet/likabehandlingsarbetet? 
 

Intervjufrågor: 
 

 Vad innebär genus för dig? 
 

- Hur skulle du definiera ett genusmedvetet arbete? 
- Hur uppfattar du att din genusmedvetenhet synliggörs i prakti-

ken/verksamheten? 
● Uppföljningsfrågor: Den fysiska miljön? I rutiner? Leken och aktiviteter? 
Gruppindelning? 

- Hur skulle du vilja arbeta för att utveckla ert arbete med ge-
nus/likabehandling? 

- Har ni med någonting om genus i ert likabehandlingsarbete? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bilaga 2: Arbetsfördelning 
 
Vi har under hela arbetets gång träffats och arbetat tillsammans, där vi haft en dis-
kussion kring vad vi sett vara relevant för vårt arbete och därefter suttit och skrivit 
tillsammans. De delar vi delade upp var genomförandet av intervjuer och transkribe-
ringen av dem. Vi valde också att dela upp litteraturläsningen för att spara tid.  
 
 


