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Abstract 
 

Vår intention med detta arbete är att synliggöra eventuella likheter och skillnader 
på hur på hur pedagogerna i förskolan och på högstadiet arbetar med frågor som 
berör genus och hur de arbetar för att motverka traditionella könsmönster.  
 
För att få svar på vår frågeställning intervjuade vi tre förskolelärare och tre 
högstadielärare. I vår tolkning av resultatet har vi använt oss av den forskning 
som tidigare fanns inom vårt område. 
 
Nyckelord: Genus, könsroller, förskolan, högstadiet 
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1. Inledning 

 

Den här uppsatsen kommer att behandla genus. Vad som anses vara manligt och kvinnligt är 

en av alla de fördomar som existerar i vårt samhälle. Förskolan och skolan tillhör vårt 

samhälle och har således också drabbats av skillnader mellan manligt och kvinnligt. Förskolan 

och skolan är en plats för utbildning och grunden i barns liv, denna plats bör därför vara 

neutral plats och arbeta för allas bästa. Att detta är förskolans och skolans målsättning råder 

det inga tvivel om eftersom det till exempel går att läsa i Lpfö98 (s.26) att:  

 
”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 
dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 
manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”   
 

Likaså går det att läsa i Lpo94 (s.10) att: ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors 

och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmågor 

och intressen oberoende av könstillhörighet.” Debatten kring manligt och kvinnligt har 

återigen tagit fart allt eftersom feminismen växt sig allt starkare i vårt samhälle. Under 

lärarutbildningen har genusperspektivet genomsyrat de flesta delkurser, vilket gjort att vi fått 

upp ögonen för frågan. Nu mer än någonsin arbetas det hårt för att män och kvinnor skall vara 

jämlika och ha samma möjligheter i livet. Att arbetet med att få igenom dessa förändringar 

inleds redan i förskolan innebär att grunden läggs redan där. Frågan som kvarstår är dock om 

arbetet med kvinnligt och manligt verkligen fungerar i dagens förskola och skola.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att öka våra kunskaper om genus i förskolan och skolan. 

Uppsatsen kommer dels att undersöka hur pedagogers uppfattningar om genus i förskolan och 

på högstadiet, dels att undersöka hur pedagogerna arbetar för att motverka traditionella 

könsmönster på förskolan och skolan.  

 

 

 4  



2. Bakgrund 

 
2.1 Vad är genus? 

 

Jane Freedman (2003) skriver att begreppet genus kommer från engelskans ”gender” som 

betyder det socialt konstruerade könet. Detta uttryck har använts inom feministisk forskning 

sedan 1975. Att använda begreppet kön innebär att man syftar både på det biologiska och 

sociala könet. Yvonne Hirdman (2001) hävdar dock att det finns en risk att det uppstår 

missförstånd då man använder sig av ordet kön på så sätt, att andra upplever att man inte 

problematiserar kön utan tar det för givet.  

 

Kajsa Svaleryd (2002) menar att genus är den samlade benämningen i modern könsforskning 

och betecknar ett system som består av två kulturella, sociala och biologiska kön. Hon menar 

också att genus fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteende, sysslor 

och vad som anses som manligt och kvinnligt. Vidare hävdar Ylva Elvin-Novak och Heléne 

Thomasson (2003) att hur man gör kön har kopplingar till var man lever, hur gammal man är, 

vad ens släkt, vänner och bekanta tycker och tänker. Det har även kopplingar till tid, kultur, 

etnicitet, klass och sist men inte minst sexualitet och fortplantning.  

 

Siv Johansson-Långström universitetsadjunkt vid Umeå universitet skriver att som 

forskningsbegrepp används genus för det kulturella och socialt skapade könet och begreppet 

kön för det biologiskt skapade könet. Det latinska ordet genus betyder bland annat härkomst, 

släkt, stam, kön och art. Som grammatisk term existerar genus i form av maskulinum och 

femininum. Genusforskning ägnas åt båda könen och då framförallt relationer mellan kvinnor 

och män och det som man skulle kunna kalla mellanrummet mellan manligt och kvinnligt, 

inte det biologiskt givna utan det som är socialt och kulturellt konstruerat. Johansson-

Långström menar att genusteori är ett redskap vi kan använda för att skaffa oss förståelse och 

kunskap om frågor som rör maskulinum och femininum och föränderligheten. Hon hävdar att 

titta på saker ur ett genusperspektiv innebär att man ser saker och ting ur flera synvinklar och 

att förkasta gamla fördomar, föreställningar och invanda tankesätt. Det innebär också att 

synliggöra könsförhållandena och försöka förändra och utjämna dessa genom att skapa nya 

förhållningssätt och beteendemönster (www.educ.umu.se). Även Svaleryd (2002) menar att 
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det inte handlar om att gynna det ena könet utan att komma bort från de för givet tagna 

föreställningar om kön som värderar egenskaper hos män och kvinnor på ett icke jämlikt sätt.  

 

Kön betyder biologiskt jag och genus betyder socialt jag. Att vara maskulin eller feminin är 

inga medfödda egenskaper, men de är däremot inbyggda i strukturen för vårt samhälle. Slår 

du upp dessa begrepp i en ordbok står det att läsa Feminin – ”kvinnlig”, av honkön och 

Maskulin – ”manlig”, av hankön. Eftersom de är en del av strukturen för vårt samhälle blir de 

också en förutsättning för tillvaron och ett resultat av hur livet levs skriver Bronwyn Davies 

(2003).  Eva Gothlin lyfter fram att genus även handlar om hur könsskillnader symboliseras 

och konstrueras. Vidare menar Gothlin att genus präglar och genomsyrar vår värld i till 

exempel språket, relationer, institutioner med mera. (Hedlin, 2004) 

 

Vi kommer att använda begreppet genus i den betydelse att det innebär det sociala jaget, 

vilket i sin tur betyder att det hela tiden formas beroende på var man lever, hur gammal man 

är och vad ens släkt, vänner och bekanta har för åsikter. Vi menar att det även har kopplingar 

till tid, kultur, etnicitet och klass. Då vi använder begreppet kön menar vi det biologiska jaget 

som inte går att styra eller ändra på. 

 
2.2 Historia 

 

Fram till 1927 var det offentliga och formellt organiserade utbildningsväsendet endast avsett 

för pojkar och de var även avgiftsfria. Folkskolan som började byggas upp från 1840 

omfattade dock båda könen men utbildningen var kortare för flickor än för pojkar. 

(Skolverket, 1994) Åke Isling (1988) skriver att de högre flickskolor som efter hand i ökad 

omfattning inrättades under 1800-talet huvudsakligen gav utbildning för blivande husmödrar i 

välbeställda hem. De sågs också som en lämplig grundutbildning för läraryrket. Skillnader i 

utbildning och fostran efter kön utvecklades även där menar Isling. 1871 var första gången en 

kvinna tog studentexamen, dock som privatist. Endast den möjligheten stod länge öppen för 

de flesta kvinnor. I början av 1960-talet lanserades könsrollsbegreppet som då var en första 

antydan till att arbetsdelningen och maktsymmetrin mellan könen kanske inte var biologiskt 

utan socialt bestämda. (Skolverket, 1994)  
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Sandquist skriver att under 1960- och 1970-talen började man också att betona vikten av att 

behandla flickor och pojkar lika. Den biologiska könstillhörigheten skulle inte vara avgörande 

för hur barnen blev bemötta. I samband med det infördes en gemensam utbildning och 

undervisning för flickor och pojkar. Man strävade efter att individens sociala roll skulle 

vidgas. ”Den föreskrivna strävan efter könsneutralitet resulterade i könsblindhet, det vill säga 

en omedvetenhet om att barns kön kan ha betydelse för dess möte med skolan.”  

(1998, sid. 16)  

 

Likhetsideologin hade sin höjdpunkt på 1960- och 1970-talet. Den betonar det 

allmänmänskliga och ser kvinnans likhet med mannen. Likhetsideologin dämpar skillnaderna 

mellan könen och målsättningen är att kvinnorna ska ha samma rättigheter som männen. 

Vidare betyder emancipationen att kvinnan till fullo skall vara delaktig i det manliga 

samhället. Likhetsideologin sätter likhetstecken mellan manligt och mänskligt sätter 

könsneutrala formuleringar framför de könsspecifika. (Vallberg Roth, 1998) 

 

Särartsideologin kan länkas tillbaka till antiken och använder sig av uppdelning av kön där 

mannen kopplas till kultur och kvinnan till natur. Under 1800-talet påvisades med hjälp av 

vetenskapliga studier att kvinnorna inte var skapta för att använda hjärna och intelligens. 

Slutsatsen av detta blev att kvinnorna inte kunde ägna sig åt makt och politik och skulle därför 

vara på sin rätta plats, vilket ansågs vara i hemmet. Den könsneutrala ideologin menar att 

inställningen att betrakta kön är ovidkommande. (Vallberg Roth, 1998) 

 
Det står att läsa i Oldsbergs lärarhandledning från 1843 att: ”Det måste vara alldeles 
öferflödigt att widlyftigt framwisa grunderna för det påståendet att flickan bör uppfostras 
för helt andra ändamål i samhället än gossen, att hennes natur och wäsende, så olika 
gossens, fordra en olika behandling, samt att omfånget och karakteren af hennes bildning 
och underwisning anwisas af hennes bestämmelse för de stilla, husliga dygderna. ” (Isling, 
1988) 

 

Begreppet jämställdhet lanserades också under 1960- och 70-talen vilket i teorin menas med 

att alla människor ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga 

områden i livet: arbetslivet, privat och i samhället, oavsett kön, klass, religion eller etnicitet. 

(Skolverket, 1994) Hirdman säger att jämställdhet innebär att alla människor är fria att 

utveckla sin personliga förmåga och att fatta beslut utan att begränsas av strikta genusroller. 

Det handlar om att ställa jämte – bredvid. (2001) Vidare menar Elvin-Novak och Thomasson 

(2003) att jämställdhet betyder att kön inte ska ge några anvisningar. Jämställdhetsidealet 
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säger att kön aldrig får spela roll och att det är det fria valet som ska avgöra hur vi väljer och 

vilka vi är. De vill också påpeka att man bör skilja på uttrycket jämställdhet och jämlikhet. 

Jämlikhet avser rättviseförhållanden mellan alla individer och grupper i samhället.  

 

Under 1970- och 1980-talen utvecklades kvinnorörelsen och kvinnoforskningen. Tidigare 

hade kvinnor och män uppfattats som offer för samma stympande strukturer men nu ansågs 

kvinnor som förtryckta och män som förtryckare. (Skolverket, 1994) Under 1990-talet 

förändrades denna syn och forskning visade på att olikheter mellan könen framhävdes vad 

gällde såväl egenskaper som behov. Det nya målet blev att det enskilda barnet sätts i fokus 

och behandlas utifrån sina behov och förutsättningar oberoende av könstillhörighet. 

(Sandquist, 1998) 

 

2.3 Forskningsläge 

 

Ingegerd Tallberg Broman (1998) har gjort undersökningar om genus och har visat sina 

resultat i ett flertal böcker. Hon menar att en historisk tillbakablick visar att den svenska 

skolan, under hela dess livslängd, varit uppdelad efter kön och social klasstillhörighet. Efter 

denna uppdelning har det varit möjligt att utläsa skillnader i såväl pedagogiskt innehåll som 

skillnader i normer, värderingar och kunskapsinnehåll. Tallberg Broman visar att under 1800-

talet låg fokus framförallt på pojkar från de högre klasserna, hon påpekar även att det tog ett 

halvt sekel för folkskolan att även integrera flickor trots att folkskolan var ämnad för alla. 

Tallberg Broman skriver att det var först vid införandet av grundskolan, 1962, som Sverige 

ville skapa en skola för alla, dock menar hon att detta mål ännu inte uppnåtts.  

 

Davies (2003) menar i sin forskning att varje barn måste få komma fram till vilket kön det 

tillhör för att kunna se sig självt som normalt och accepterat inom ramen för den rådande 

kulturen. Davies anser precis som Jean Piaget att den kognitiva inlärningsteorin spelar stor 

roll det vill säga att assimilation och ackommodation är centrala begrepp. Barn bearbetar och 

strukturerar den information det får från omgivningen och sina erfarenheter. Denna 

bearbetning och strukturering bör alltså införlivas med barnets tidigare kunskap och beteende 

och därefter anpassas till de nya krav omgivningen ställer. Davies frågar sig varför det spelar 

så stor roll för barn att de kommer fram till vilket kön som de själva och andra människor 

tillhör? Hon tror att svaret ligger i att inom de diskursiva praktiker som är tillgängliga för barn 

är de enda begripliga, möjliga identiteterna ”manlig” eller ”kvinnlig”, ”pojke” eller ”flicka”. 
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Dessa två kategorier får sin innebörd i relation till varandra vilket grundas på det biologiska 

faktumet. 

  

Sandqvist har i sin forskning (1998) kommit fram till att pojkar har mindre kontakt med de 

vuxna ute på förskolan. Då kontakt sker är det oftast personalen som tar denna och då på ett 

lärarorienterat sätt. När det gäller flickor så är det oftast de som tar initiativet till kontakt med 

personalen. Vidare menar Sandqvist att vid gemensamma aktiviteter är det pojkarna som får 

mest uppmärksamhet. Är denna gemensamma aktivitet vuxenledd får barnen lika mycket 

uppmärksamhet men sättet att engagera sig i barnen är större då det gäller pojkar. Även 

Sandqvist är inne på den sociala inlärningsteorin där barn gör som vuxna gör. Inom den 

sociala inlärningsteorin är belöningar, att ignorera och bestraffa olika beteende viktiga för att 

utveckla ett könsspecifikt beteende och Sandqvist når fram till samma slutsats.  

 

Även Rithander har i sin forskning (1991) kommit fram till att i den pedagogiska miljön har 

flickorna biroller och pojkarna hörs och syns. Detta leder till, enligt Rithander, att flickor lär 

sig att de är värda mindre uppmärksamhet. Rithander menar att man inte borde lägga energi 

på att bromsa pojkarnas lekar utan istället uppmuntra flickorna att vara mer livliga. Hon tror 

att genom att dämpa den här sidan hos pojkar så glömmer vi att vi egentligen dämpar den hos 

flickorna också. Rithander vill dock påpeka att även fast hon ägnat stor plats åt Sigmund 

Freud och psykoanalytisk teori anser hon emellertid inte att enbart denna förklarar hur barnets 

identitet som flicka eller pojke utvecklas. 

 

Vidare har Ann-Katrin Jakobsson (1990) visat i sin forskning hur behandlingen av pojkar och 

flickor i skolan sker på olika sätt. Jakobsson menar att lärarna agerar på olika sätt beroende på 

vilket kön som berörs. Hon anser att pojkarnas dominanta roll är så normaliserad att det inte 

problematiseras. Jakobsson lyfter även fram problemet att många lärare är medvetna om 

problemet men att de anser att det inte sker i deras egen klass. Likaså påpekar hon att om till 

exempel talutrymmet skulle fördelas exakt lika mellan flickor och pojkar så skulle det 

upplevas som om flickorna dominerade.  

 
Tidigare forskning har även lyft fram att det redan på förskolan går att se skillnader på hur 

barn behandlas beroende på vilket kön de tillhör. En forskningsrapport på detta område visar 

att pedagoger mer eller mindre omedvetet gör skillnad på pojke och flicka redan vid de yngsta 

åldrarna. Månsson (2000) har genomfört en undersökning bland pedagoger som arbetar med 
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barn i åldrarna ett till tre år, där hon har analyserat vad pedagogerna säger om barn och genus. 

Månssons resultat visar att trots att pedagogerna försöker att inte se någon skillnad mellan 

könen så bemöts barnen på olika sätt. Pojkar uppmanas till att vara individualister medan 

flickor uppmanas till att vara kollektivister. Månsson menar att pedagogernas föreställningar 

om barnen har en stor roll för deras interaktion mellan dem. Svaleryd (2002) hävdar dock att 

för att nå ett resultat av jämställdhetsarbete gäller det för pedagogerna att finna viljan att 

förändras och samtidigt se sin egen roll i ett nytt perspektiv. Hela arbetslaget behöver kunskap 

om genus och jämställdhet så att de kan hitta en gemensam utgångspunkt. Även Jorun 

Gulbrandsen (1993) menar att pedagogen måste ändra sitt eget mönster och inte bara barnen. 

”Den som inte prövar något nytt får heller inga nya erfarenheter” skriver Gulbrandsen (1993, 

sid. 136)  

 

Odelfors (1998) har i sin forskning lyft fram hur skolan bidrar till att kön skapas i ett socialt 

sammanhang. Hon menar att könet styr beteendet och valmöjligheter i fråga om intressen, 

vänner, aktiviteter och yrkesval. Odelfors lyfter i sin forskning fram olika gränsdragningar 

mellan flickor och pojkar. Vidare undersöker hon även samspelet mellan barnen och barn och 

lärare och relaterar sedan detta till könet. Detta gör hon genom att göra en fältundersökning 

där hon undersöker flera lärande situationer på en skola för att sedan se hur dessa situationer 

egentligen påverkas av könet.  

 

Nyare forskning har genomförts av Elisabet Öhrn (2002) som undersökt hur könsmönster 

förändrats i grund- och gymnasieskolan. Utgångspunkten i hennes forskning är från 1970-talet 

och denna tidigare forskning jämförs med hennes forskning i dagens situation. Öhrns resultat 

är att flickor i dagens situation är betydligt mer synliga aktörer jämfört med 70-talet. Hon 

hävdar att tuffhet hos pojkar visar på status och maskulinitet vilket är en tillgång för skolan. 

När det där emot gäller flickor som vågar kritisera och protestera beskrivs de istället som 

värre än pojkarna och svåra att handskas med. Hon skriver dock att åsikterna om detta 

varierar och tar upp att Bailys menar att lärarens uppmärksamhet och bemötande av flickor 

och pojkar inte har förändrats avsevärt från 1970-talet fram till 1990-talet. Hon tar också upp 

hur flickor ofta tilldelas och åtager sig uppgiften att hålla samman lektionerna. Lärarna kan till 

exempel placera dem tillsammans med pojkarna som behöver lugnas. Flickors förmågor och 

initiativ utnyttjas för pojkarnas vinning. Ett förslag om att använda pojkar för flickors behov 

gav där emot protester från lärarna. Flickors ansvarstagande används som en resurs för pojkar. 

Denna resurs används för att hålla ihop lektionen och lugna pojkarna. Öhrn menar att 
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flickorna förväntas stå ut med att bli störda och att dessa olika förväntningar kommer både 

från flickorna, lärare och från forskare som alla ser till pojkars behov framför flickors. 

 

Ann–Christine Vallberg Roth har gjort en undersökning som presenteras i hennes bok 

könsdidaktiska mönster i förskolepedagogiska texter. Hon undersöker dels hur kön behandlas 

i svenska nutida förskolepedagogiska styrdokument på central, kommunal och lokal nivå, dels 

hur kön behandlas i historiska förskolepedagogiska texter. De texter som undersöks är från de 

svenska småbarnsinstitutionerna mellan perioden 1840 - 1990. Vallberg Roth använder sig 

även av några bakgrundstexter av till exempel Platon och Rousseau eftersom hon menar att de 

ligger till grund för de svenska småbarnsinstitutionernas riktlinjer från mitten av 1800-talet 

och framåt. Därefter avslutar Vallberg Roth med att dela in texterna i följande tre 

könsdidaktiska mönster: Särartsbetonad samkod, könsneutral likhetskod och likhetsbetonad 

könskod. Vallberg Roth kommer fram till att i en majoritet av de nutida förskolepedagogiska 

styrdokumenten, på kommunal och lokal nivå, fanns inget formellt stöd för könsrelaterade 

frågor. Kön- och genusforskning hade i stort sett inte införlivats i dokumenten.   

 

2.4 Förankring i styrdokument 

 

I läroplanen för förskolan står det angående genus att: 

 
 ”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet, jämställdhet mellan 
könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i 
arbetet med barnen.” (Lpfö98 s.25)  
 

Vidare år det att läsa att:  

 
”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 
dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 
manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Lpfö98 s.26)  

 

Läroplanen för förskolan tar även upp att: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk 

bakgrund.” (Lpfö98 s.29) Avslutningsvis går det även att läsa att: ”Arbetslaget skall verka för 

att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.”  

(Lpfö98 s.32) 
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Om vi ser på läroplanen för skolan så tar den upp att:  
”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar 
som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge 
utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmågor och intressen oberoende av 
könstillhörighet.” (Lpo94 s.10)  
 

En andra punkt som tas upp är att: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” (Lpo94 s.9) 

Skolan skall även arbeta för att: ”bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- 

och yrkesval som grundar sig på kön, eller social eller kulturell bakgrund”. (Lpo94 s.20) 

 
3. Problemprecisering och frågor 

 

Studiens mål är att undersöka hur pedagogerna i förskolan och skolan uppfattar sitt arbete för 

att förebygga traditionella könsmönster. 

 

Finns det några likheter eller skillnader mellan hur pedagogerna i förskolan och på 

högstadiet ser arbetet vad det gäller könsskillnader mellan barnen? 

 

4. Forskningsmetod 

 

Under detta kapitel redogör vi för forskningsundersökningens tillvägagångssätt med en 

beskrivning av urval och insamlingsmetod. Vi kommer även att redogöra för hur bearbetning 

och analys av det insamlade materialet har gjorts. 

 

4.1 Urval 

 

I vår forskningsundersökning ingår sex stycken informanter; tre utbildade förskolelärare som 

arbetar på förskolan inom Kristianstad kommun och tre utbildade lärare med inriktning SO 

som arbetar på högstadiet inom Ronneby kommun. Anledningen till vårt urval är att vi 

tidigare haft kontakt med den utvalda förskolan och det utvalda högstadiet, vilket underlättade 

vid kontakter för att få möjliggöra våra intervjuer. Förskolelärarna är samtliga kvinnor och två 
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av dem har arbetat över 25 år i verksamheten och är i 50-års åldern medan den tredje 

förskoleläraren har arbetat på förskolan i snart två års tid och är i 30-års åldern. 

Högstadielärarna är samtliga män, en av dem är i 55-årsåldern och har arbetat som lärare i 

cirka 30 år. De övriga två är i 35-års åldern och har arbetat runt tio år i verksamheten.  

 

4.2 Datainsamling 

 

Vid val av metod för att genomföra vår undersökning använde vi oss av Martyn Denscombes 

Forskarhandboken. Denscombes skriver att ”Det avgörande valet, när det gäller huruvida man 

ska använda intervjuer eller inte, står mellan att samla mer ytlig information från ett stort antal 

människor eller att samla mer detaljerad information från ett mindre antal människor” (sid. 

132). Denna undersökning krävde mer detaljerad information vilket gjorde att valet blev 

personliga intervjuer.   

 

4.3 Dataanalys 

 

Kvalitativa data är produkten av en tolkningsprocess. Forskarens jag spelar en viktig roll i 

produktionen och tolkningen. Analysen av kvalitativa data kräver en reflexiv redogörelse för 

forskarens jag och dess inverkan på forskningen. Fördelar med kvalitativ analys är att det 

finns en förankring i datamaterialet och analysen, det innebär att dessa har sina rötter i den 

sociala tillvarons villkor och att gripa teorierna ur luften är små. En annan fördel är också 

datamaterialet är rikhaltigt och detaljerat och ger rättvisa åt det sociala livets många nyanser. 

Det finns större tolerans för tvetydigheter och motsägelser i kvalitativ forskning än i 

kvantitativ forskning och den kvalitativa analysen tillåter mer än en giltig förklaring eftersom 

den bygger på forskarens tolkningsskicklighet. Inledningsvis tittade vi i första hand på 

gemensamma ord, idéer och företeelser hos informanterna för att i sin tur kunna kategorisera 

och placera dessa. Därefter noterade vi kommentarer och reflexioner i marginalen på rådata 

och allteftersom analysen fortskred kunde vi utläsa nya saker som framstod som relevanta. 

Efter att vi försökt identifiera mönster och processer, gemensamma drag och skillnader kunde 

vi lyfta fram återkommande teman och samband.  
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4.3.1 Kritiska reflektioner av val av metoder 

 

Eftersom vi valt att använda oss av en kvalitativ analys medför detta även ett fåtal eventuella 

brister. För det första kvarstår möjligheten att våra intervjuer inte är representativa eftersom vi 

endast har ett fåtal informanter. Vidare finns risken att våra tidigare övertygelser påverkar vår 

analys och att förklaringen blir alltför förenklad. Denscombe påvisar även att det finns en stor 

risk att innebörden i data går förlorad eller förändras vid kodningen och kategoriseringen. För 

att stärka vårt resultat skulle observationer ute på förskolan och högstadiet ha varit ett 

alternativ. Dock insåg vi att detta skulle innebära att vår tidsram skulle påverkas alltför 

mycket och studien skulle således ta alltför lång tid att genomföra.  
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5. Resultat 

 

Intervju med förskolelärare: 

 

5.1 Genus - pojkar och flickor 

 

Avsnittet beskriver hur informanterna ser på begreppet genus, vad det betyder för dem och 

hur deras syn på genus påverkar barnen i förskolan.  

 

5.1.1  Barn formas till den traditionella flickan och pojken 

 

Gemensamt för alla informanter var att de tror att genus skapas av yttre faktorer, exempelvis 

pedagoger, föräldrar, vänner med flera.  

 

- Jag menar föräldrar, släkt och vänner till barnen, vi pedagoger och säkert till     

stor del kanske media, främst tv då kanske.  

 

Informanten hade tidigare i intervjun berättat att hon menade att vi formar barn till de 

traditionella pojkarna och flickorna och en följdfråga ställdes då för att få veta vilka 

informanten menade med vi.  

 

- Ja, från början tror jag det men eftersom det är bland annat vi pedagoger som 

styr denna möjlighet så kanske det inte alltid blir så att möjligheterna är lika. 

 

Tolkning och reflektion: 

 

Det framkom under intervjuerna att förskolepedagogerna hade olika sätt att definiera genus på 

och att deras förkunskap inom ämnet varierade. En av pedagogerna menade att ytterligare 

kunskap inom ämnet genus kanske skulle kunna ge resultat i hur verksamheten sen utfördes 

och hur flickor och pojkar i slutänden tänker kring genus. De var alla överens om att genus 

handlar något om pojkar och flickor och jämlikhet men några större vidare kunskaper hos 

pedagogerna verkade inte finnas. Pedagogerna sa också att vi som pedagoger har en stor roll 

när det gäller för barnen att hitta ”sitt kön”, men också att föräldrar, släkt och vänner med 

flera bär på detta tunga ansvar. Odelfors (1998) hävdar att ”det sociala könet skapas i en 
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interaktion mellan individen och dess omvärld”. Detta är en förkortning av vad pedagogerna 

beskriver, det biologiska könet är medfött och det sociala skapas. 

 

5.2 Anpassa verksamheten 

 

I detta avsnitt behandlar vi sättet informanterna behandlar flickor och pojkar och hur deras 

arbete kring att jämna ut de traditionella könsmönstrena går till.  

 

5.2.1 Anpassa verksamheten efter båda könen 

 

Informanternas kunskaper om vad genus egentligen innebär varierar men flertalet menar att 

det har med pojkar och flickor att göra och att de ska behandlas likvärdigt. 

 

- För mig betyder det att man ska behandla flickor och pojkar på lika villkor. 

 

- Jag skulle vilja säga att det betyder kön, fast inte det biologiska könet utan 

det som samhället skapar.  

 

Trots olika uppfattningar så nämner alla informanter något om att genus innebär att 

verksamheten bör anpassas efter båda könen och att flickor och pojkar ska behandlas på lika 

villkor. 

 

5.2.2 Erbjuda och uppmuntra 

 

Samtliga informanter tog upp i intervjun att de använder sig av att erbjuda och uppmuntra för 

att få barnen att prova och våga. Flertalet menar också att efter att uppmuntran och erbjudande 

givits bör ändå barnen själva få säga det sista ordet och bestämma vad de vill göra. En av 

informanterna menar också att vi bör använda uppmuntran istället för motverkan, för att fånga 

barnens intresse. Alla informanter är rörande överens om att barnen själva självklart ska ha 

stort inflytande över hur deras tid på förskolan skall spenderas. De påpekar att de ger alla barn 

samma möjligheter och erbjudande vare sig de är pojkar eller flickor men att barnen i 

slutändan själva väljer vad de är intresserade av att göra. 
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- Vi vill att både pojkar och flickor ska delta i könstypiska lekar för att alla 

ska få samma möjligheter att prova på. 

 

En av informanterna säger också att de visst tänker på att pojkar och flickor ska få samma 

möjligheter men att det inte arbetas aktivt med det på deras förskola. 

 

5.2.3 Våga prova och stärka självkänslan 

 

Endast en av informanterna nämnde en anledning till varför de arbetar med att förebygga 

traditionella könsmönster. Hon menade då framför allt att det stärker barnens självkänsla då 

de känner att de har samma utgångsläge. Hon sa att ha mod att gå sin egen väg även kan ge 

inspiration till fler barn som i sin tur också vågar göra det. 

 

Tolkning och reflektion: 

 

Vad vi kan se av intervjuerna verkar det inte som om någon av pedagogerna arbetar särskilt 

mycket med just genus och traditionella könsmönster. Det ingår i vardagen men det finns 

ingen aktiv plan för hur arbetet skall genomföras. Även fast pedagoger mer eller mindre 

omedvetet gör skillnad på pojke och flicka redan vid de yngsta åldrarna (Månsson 2000), är 

samtliga pedagoger överens om att de i alla fall inte medvetet behandla pojkar och flickor 

olika men att det säkert förekommer någon gång ibland. Pedagogerna säger att de arbetar med 

jämlikhet på så sätt att de alltid ger alla barn samma möjligheter och uppmuntran. Flertalet är 

dock överens om att det i slutändan hänger mycket på barnens intressen och att de måste få 

stort inflytande över verksamheten. Flera av pedagogerna menar att efter att flickor och pojkar 

har blivit erbjudan samma saker är det sedan deras sak att välja om det var något intressant att 

syssla med eller om det kanske inte alls passade dem. Läroplanen för förskolan säger att 

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”  (Lpfö 98 s.26) De tyckte också att 

verksamheten skulle anpassas så barnen skulle behandlas lika oavsett om de är pojkar eller 

flickor. Vad det gällde hur och vida pojkar blir de traditionella pojkarna och flickor blir de 

traditionella flickorna menade samtliga pedagoger liksom Sandquist (1998) att de formas till 

dessa under sin uppväxt. 
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5.3 Utvärdering och fortbildning 

 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur informanterna arbetar med att förebygga traditionella 

könsmönster och hur informanterna sedan utvärderar detta arbete. 

 

5.3.1 Utvärdering saknas 

 

Ingen av informanterna sade sig ha någon utvärdering av det arbete de lade ner på genus och 

motverkan av traditionella könsmönster och såhär lät det ungefär från samtliga informanter. 

 

- Vi har ingen direkt plan för hur genus ska behandlas utan det är en del av 

vardagen bara. 

 

5.3.2 Utökad fortbildning 

 

Tankar om fortbildning kom upp under intervjuerna och diskussion om i fall det läggs ner för 

lite tid och pengar på att hålla pedagogerna uppdaterade inom exempelvis genus. Hon menade 

att större och bredare kunskaper inom ämnet säkert skulle leda till att det arbetades mer aktivt 

med det och att det i sin tur ger större resultat. 

 

Tolkning och reflektion: 

 

Även här kan vi se att förskolorna inte arbetar särskilt mycket med genus och könsskillnader. 

Det arbete som finns är oftast spontant och det ligger sällan någon planering bakom. Flera av 

pedagogerna menar att de kan bli bättre på att arbeta med genus och under intervjuns gång 

kommer någon av pedagogerna med förslag på hur det skulle kunna gå till. Kunskapen är låg 

inom ämnet och någon av pedagogerna hävdar att mer kunskap om genus kanske skulle ge 

dem motivation att arbeta mer med det. Det lilla arbete inom genus som utförs utvärderas inte 

heller mer än att det kanske diskuteras i arbetslaget, men annars ingenting. Enstaka gånger då 

det hänt något särskilt under en planerad aktivitet kan det hända att genus diskuteras direkt 

inom arbetslaget berättar en av pedagogerna, men inte heller hon säger att det förekommer 

planerade utvärderingar. När det gäller vad hela skolan skulle kunna göra för att förändra 

synen på traditionella könsmönster så ger pedagogerna olika förslag och där ibland 

fortbildning och föreläsningar. 
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5.4 Förändring i verksamheten 

 

I det sista avsnittet kommer vi att behandla frågorna; om och i så fall vad kan pedagogerna på 

förskolan och hela skolan kan göra för att förbättra arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster. 

 

5.4.1 Anställa fler män 

 

Två av informanterna kommer med idén att anställa fler män inom barnomsorgen och tror att 

det skulle ge resultat för genusfrågan. En av dem menar att om det är jämställt mellan 

pedagogerna är det lättare att få igenom samma tankesätt hos barnen. 

 

5.4.2 Pedagogers syn på genus behöver förändras 

 

Flera av informanterna hävdar att samhällets syn på genus måste förändras för att en större 

förändring hos barnen i sin tur ska ske. En av informanterna tar upp att det inte heller räcker 

att det arbetas på förskolan med genus och förändring av traditionella könsmönster det måste 

fortsätta upp i skolan, upp till nionde klass, vidare till gymnasiet och helst ännu längre. 

 

- Jag tror att det hänger på att förändra ”tänket” och attityden hos både 

föräldrar och pedagoger. Frågan är snarare hur man gör det? 

 

Tolkning och reflektion: 

 

Gulbrandsen (1993) skriver följande ”…flickor och pojkar behandlas på olika sätt, både i 

skolan och på dagis och förskolan. Det leder till att pojkar i mycket högre grad spelar första 

fiolen. Flickor är inte dåliga på att spela, snarare tvärtom, men de blir ofta fråntagna sitt 

instrument. Hur sker detta till vardags?” Pedagogerna som blivit intervjuade menar att det 

säkert finns saker de kan göra för att förbättra de traditionella könsmönsterna. Någon tror på 

att förändra ”tänket” hos pedagogerna och resten av samhället och en annan säger att de säkert 

kan uppmuntra och erbjuda mer av det som räknas som könstraditionella aktiviteter på 

förskolan. Svaleryd (2002) skriver att för att nå ett resultat av jämställdhetsarbete gäller det 

för pedagogerna att ha viljan att förändras och samtidigt se sin egen roll i ett nytt perspektiv. 

Hela arbetslaget behöver kunskap om genus och jämställdhet så att de kan hitta en gemensam 
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utgångspunkt. Pedagogerna är alla överens om att en förändring borde ske men ingen av dem 

har svaret på hur det skulle kunna gå till. Liksom Gulbrandsen (1993) ställer de sig frågan 

istället för att ge svaret. Pedagogerna vill se förbättringar genom mer manlig personal i 

förskolan, strävan mot samma mål under alla skolåren och fler planerade diskussioner inom 

arbetslaget.  

 

Intervju med högstadielärare: 

 

5.5 Skillnader och likheter mellan manligt och kvinnligt 

 

Avsnittet beskriver hur informanterna ser på begreppet genus, vad det betyder för dem och 

hur deras syn på genus påverkar barnen i skolan. Det beskriver också informanternas 

funderingar över ifall pojkar och flickor ges samma möjligheter att utvecklas i skolan. 

 

5.5.1 Samhället skapar roller 

 

Något som samtliga informanter nämnde var samhällets påverkan på hur vi ser på de olika 

könen. De menar att de finns en yttre påverkan som påvisar hur vi ska vara beroende på om vi 

föds till man eller kvinna, till exempel att vissa färger tillhör det ena könet mer än det andra. 

- Jag menar att hur vi tycker att vissa saker är manliga och kvinnliga fast det 

egentligen bara är samhället som skapat dessa roller.  

 

 Dock menar två av informanterna att det finns skillnader mellan könen redan vid födseln och 

att de sedan förstärks av samhället.  

 

- Vad jag menar är att jag tror att det ligger i det biologiska att pojkar är mer 

livliga och söker rörelse och fart jämfört med tjejer som kanske söker sig till 

lugnare miljöer.  

 

5.5.2 Möjligheten att utvecklas 

 

Här kan vi utläsa skillnader mellan informanterna i fråga om flickor och pojkar har samma 

möjligheter att utvecklas i skolan eftersom: 
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- Om man ser till skolan så kan man generellt se att killarna är mer livliga och 

tjejerna mer tysta vilket skapar en del problem. Skolan har förändrats och vi 

lärare får jobba mycket för att hålla ordning i klassrummet och då oftast på 

killarna. Detta leder till att tjejerna får mindre tid jämfört med pojkarna. 

 

De övriga två informanterna anser dock att skolan ger både flickor och pojkar samma 

möjligheter att utvecklas men menar att i samhället är det svårare att vara kvinna. En 

informant menar dock att deras utveckling hämmas av varandra genom att: 

 

- En del behöver mer stöd än andra och stödet kanske behövs på olika sätt. 

Om till exempel en elev behöver mycket hjälp så påverkas ju de andra 

eleverna av det.  

 

Informanten menade dock att oavsett kön så får de samma möjlighet att utvecklas i skolan. 

 

Tolkning och reflektion:   

 

Utifrån frågorna om vad ordet genus innebär för lärarna ser vi skillnader i svaren. Dels menar 

två av informanterna att det finns skillnader mellan könen som påverkar deras beteende, dels 

menar de att samhället har en stor påverkan. Att samhället påverkar oss i hur vi ser på manligt 

och kvinnligt är samtliga informanter överens om. Det innebär att synen på manligt och 

kvinnligt kan förändras eftersom det är vi människor som skapar samhället. Däremot de 

biologiska skillnader som informanterna talar om bidrar till svårigheter. Om det finns 

biologiska skillnader som innebär att pojkar är mer livliga och flickor mer lugna så kommer 

det att påverka hur de ska behandlas i skolan. Eftersom vi pedagoger skall se till varje individs 

bästa innebär det att vi måsta ta hänsyn till eventuella skillnader mellan könen. Vad som bör 

poängteras är att detta är två lärares syn på genus och kön vilket inte innebär att detta synsätt 

är rätt. Det kan vara så att det inte finns några större biologiska skillnader mellan könen i form 

av beteende. En av informanterna anser inte att pojkar och flickor får samma möjlighet att 

utvecklas i skolan eftersom generellt sett så är pojkar mer livliga vilket gör att lärarens 

uppmärksamhet riktas alltmer på dem vilket i sin tur leder till att flickorna blir lidande.  

 

En annan informant menar att alla elevers utveckling påverkas av varandra eftersom de ”stjäl” 

tid från varandra. Vad informanten menar är att om en elev kräver mycket hjälp så minskar 
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möjligheterna får de andra eleverna att få den hjälp de behöver. Här kan vi se likheter med det 

som Rithander (1991) har kommit fram till att flickorna har biroller och pojkarna hörs och 

syns. Rithander menar dock att man inte borde lägga energi på att bromsa pojkarnas lekar 

utan istället uppmuntra flickorna att vara mer livliga. Utifrån våra erfarenheter ser vi en 

utveckling som innebär att flickorna tar för sig alltmer i dagens klassrum och att de är på 

ungefär samma nivå som pojkarna om vi talar om termen ”livliga”. Vad gäller att eleverna tar 

tid från varandra så är detta antagligen sant, dock är frågan om det finns någon lösning på 

detta problem. I den perfekta skolan skulle varje elev ha en lärare men utifrån de resurser som 

finns inom dagens skolväsende kan detta relativt snabbt uteslutas.  Hur vi än vrider och 

vänder på det kommer det alltid att finnas de elever som behöver mer tid än andra dock ser vi 

inte detta som ett allvarligt problem. Dels för att alla elever mycket väl kan få den tid de 

behöver utan att någon annan blir lidande eftersom de behöver olika mycket hjälp, dels för att 

det skapar en möjlighet för eleverna att hjälpa varandra vilket vi endast ser som en positiv 

utveckling.   

 

 5.6 Arbetet kring genus 

 

I detta avsnitt behandlar vi sättet informanterna behandlar flickor och pojkar och hur deras 

arbete kring att jämna ut de traditionella könsmönstrena går till. 

 

5.6.1 Saknar utarbetat arbetssätt 

 

Två av informanterna anser inte att de har något direkt arbetssätt för att flickor och pojkar 

skall få samma möjligheter att utvecklas. De nämner att det inte finns något direkt utarbetat 

arbetssätt utan att det är upp till varje lärare att ta upp dessa frågor under sina lektioner. Den 

tredje informanten menar däremot att de arbetar relativt mycket med detta: 

 

- Vi har olika teman och vi har haft jämställdhet som ett tema då eleverna fick 

lyssna och diskutera mycket angående könsroller. 

 

Vidare påpekar informanten om att de ser till att ordet fördelas lika mellan pojkar och flickor i 

så stor utsträckning som möjligt.  
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5.6.2 Inga skillnader mellan könen  

 

Samtliga informanter är överens om att de inte gör några skillnader i behandlingen av pojkar 

och flickor. En informant påpekar att som lärare på högstadiet undervisar de oftast ensamma 

vilket gör att han bara kan utgå från sig själv. Det nämns även att det säkert finns små 

skillnader om en noggrann undersökning skulle göras men informanterna menar att dessa 

skillnader inte har något större betydelse.   

 

 

5.6.3 Arbetet sker genom temadagar 

 

Två av informanterna lyfter fram att de har olika temadagar och att under dessa tas frågor om 

traditionella könsmönster upp. Den tredje informanten menar att det inte finns något direkt 

utarbetat arbetssätt utan att det blir under lektionerna som frågan tas upp. På frågan vilket 

resultat de uppnår ser vi skillnader i svaren.  

 

- Vårt resultat är svårt att svara på eftersom vi inte har så mycket arbete kring 

det. 

- Det resultat vi uppnår är säkert ungefär samma som på många andra skolor. 

- Vårt resultat är nog relativt bra tror jag även om det säkert finns mycket mer 

vi skulle kunna göra. 

 

Tolkning och reflektion: 

 

Endast en av de tre informanterna anser att de arbetar relativt mycket med att ge flickor och 

pojkar samma möjligheter att utvecklas i skolan, de övriga två anser inte att de har något 

direkt arbetssätt. De menar istället att det är upp till varje lärare att genomföra detta på sina 

lektioner. Trots detta anser samtliga tre informanter att de inte gör någon skillnad i sin 

behandling av flickor och pojkar. Detta skulle möjligtvis kunna vara sant, men utan att ha 

något arbetssätt så anser de ändå att de inte gör någon skillnad mellan könen. Dock kvarstår 

möjligheten att de omedvetet behandlar flickor och pojkar på olika sätt. Eftersom de själva 

inte anser att de gör någon skillnad innebär det att de förmodligen inte reflekterar särskilt 

mycket över problemet. Detta tas även upp av Jakobsson (1990) som lyfter fram problemet att 
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många lärare är medvetna om problemen med att eleverna behandlas olika beroende på kön 

men att de anser att det inte sker i deras egen klass.  

 

Vad gäller informanternas arbete med att förebygga traditionella könsmönster sker detta, om 

det sker, i form av olika temadagar. Sedan nämns att det även tas upp under enstaka lektioner 

men utöver detta nämner inte informanterna något annat arbetssätt. Antalet temadagar på en 

högstadieskola brukar vanligtvis inte vara mer än ett par stycken per termin. Dessutom är det 

oftast olika teman varje gång vilket innebär att arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster sker ytterst få gånger per termin. Om vi sedan ser till det resultat informanterna 

anser att de uppnår så ser vi stora skillnader i svaren. Endast en av informanterna anser att 

resultatet är relativt bra. En annan tycker att frågan är svår att svara på eftersom de inte har 

något arbetssätt vilket i sig är ett problem. Det tredje svaret är att resultatet nog är ungefär 

som på andra skolor. Det innebär att informanten inte ser till skolans eget resultat utan att det 

istället jämförs med andra skolors resultat, vilket i sin tur innebär att informanten verkar nöjd 

så länge resultatet inte är sämre än någon annan skolas resultat. Problemet med detta synsätt 

är att man först försöker förbättra sitt resultat när skolan inser att de är sämre jämfört med 

andra skolor. 

 

 

5.7  Utvärdering och fortbildning 

 

I det sista avsnittet kommer vi att behandla frågan om vad pedagogerna på hela skolan kan 

göra för att förbättra arbetet med att motverka traditionella könsmönster. 

 

5.7.1 Ingen utvärdering 

 

Endast en av informanter lyfter fram att de utvärderar dels i arbetslagen, dels alla lärare 

tillsammans vid olika tillfällen. De övriga två informanterna tycker inte att de har någon 

speciell utvärdering utan att det i enstaka fall blir att det diskuteras två lärare emellan. 

 

5.7.2 Arbetet kring genus kan bli bättre 

 

Samtliga informanter anser att det finns mer att göra för att motverka traditionella 

könsmönster. Informanterna nämner dock att tidsaspekten är en anledning till att de inte 
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arbetar mer med dessa frågor. De menar att det tyvärr inte finns mer tid än att göra de saker 

som de verkligen måste göra.  

 

5.7.3 Utökad fortbildning 

 

Samtliga informanter lyfter fram att det är viktigt att lärarna får fortbildning inom detta 

område. En av informanterna påpekar även att de nyutexaminerade lärarna förmodligen har 

relativt god kunskap om könsrelaterade frågor men att de lärare som arbetat en längre tid inte 

har lika stor kunskap inom området. Likaså anser informanterna att det behövs flera 

temadagar som tar upp frågor angående könsroller. 

 

Tolkning och reflektion: 

 

Tidsaspekten nämns av informanterna som en anledning till att de inte arbetar tillräckligt 

mycket med att motverka traditionella könsmönster. Eftersom skolan strävar efter att alla 

elever skall uppnå minst godkänt i samtliga ämnen så innebär det att de mesta resurserna 

används för att klara det målet. Andra områden som till exempel arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster tenderar då att bli lidande för att uppnå de betyg som krävs för att 

eleven skall kunna gå vidare i utbildningsväsendet. Detta kan vara en anledning till att 

informanterna upplever att det inte arbetas tillräckligt mycket med könsrelaterade frågor. 

Ytterligare en anledning kan vara det som informanterna själva påpekar. Att de behöver mer 

utbildning inom detta område. Samtliga informanter anser att de behöver mer fortbildning 

inom genusfrågor även om de ser att nyutexaminerade lärare har större kunskap om 

könsfrågor jämfört med de som arbetat som lärare en längre tid. På frågan om informanternas 

utvärdering är det två av informanternas som säger att detta endast sker vid enstaka samtal 

lärare emellan vilket vi tolkar som en relativt svag utvärdering. 

 

 

5.8 Jämförelse av intervjuresultat 

 

Om vi ser till informanternas tolkning av ordet genus så finns det både likheter och skillnader 

i svaren. De likheter vi kan utläsa är att samtliga pedagoger talar om en yttre påverkan i form 

av samhället. De menar att barnens syn på manligt och kvinnligt påverkas av människorna i 

samhället och således även pedagogernas föreställningar. När det gäller skillnaderna så ser vi 
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att pedagogerna på förskolan talar om genus som är ett uttryck för att pojkar och flickor skall 

behandlas lika medan lärarna på högstadiet ser genus som en forskning av vad som är manligt 

och kvinnligt. Ytterligare en skillnad är att lärarna på högstadiet nämner biologiska skillnader 

mellan könen vilket aldrig nämns av förskolelärarna. Möjligheten att utvecklas i skolan ser 

majoriteten av informanterna ingen skillnad på oavsett om det är en pojke eller flicka, de 

menar att de behandlar flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt. Endast en av informanterna, en 

lärare på högstadiet, anser att pojkar och flickor inte har samma möjligheter att utvecklas i 

skolan eftersom pojkarna generellt får mer uppmärksamhet.  

 

Varken på förskolan eller högstadiet är det någon informant som nämner eller visar på att det 

finns någon utarbetad plan på hur arbetet skall gå till med att ge flickor och pojkar samma 

möjligheter att utvecklas. På förskolan menar informanterna att de försöker ge barnen samma 

uppmuntran och erbjudanden men att det i slutändan är barnen som avgör om de till exempel 

vill leka med dockor eller bilar. Pedagogerna anser att de inte kan göra mer än att erbjuda 

samma möjligheter eftersom de inte vill påverka barnens val. En av informanterna på 

högstadiet anser att de arbetar relativt mycket med att ge flickor och pojkar samma 

möjligheter och att detta sker genom att försöka delar ordet mellan flickor och pojkar lika, och 

att de även har teman kring jämställdhet och genus. De övriga två menar att det är varje 

enskild lärares ansvar att ge dem samma möjligheter och att det inte finns något direkt 

arbetssätt. Vi får utgå från att arbetet kring att ge flickor och pojkar samma möjligheter är 

likvärdigt på förskolan och högstadiet eftersom samtliga informanter går i riktningen mot att 

det mesta av ansvaret ligger hos varje enskild pedagog. Dessa svar skapar en del problem 

eftersom om pedagogerna känner att de inte vet hur de ska arbeta med dessa frågor finns 

möjligheten att de inte tas upp över huvudtaget, utan att tiden istället används till något helt 

annat. Samtliga informanter som vi intervjuat menar att de inte gör någon skillnad i sin 

behandling av flickor och pojkar, även om någon påpekar att ingen är felfri och att det säkert 

sker, men att de försöker att inte göra någon skillnad.  

 

Om vi ser till hur informanterna arbetar med att motverka traditionella könsmönster ser vi 

vissa skillnader mellan förskolan och högstadiet. På förskolan lyfter informanterna fram att de 

försöker uppmuntra barnen att göra aktiviteter som de kanske annars inte skulle ha valt själva. 

Likaså nämner de att de försöker uppmuntra barnens egna intressen och erbjuda barnen 

samma aktiviteter. På högstadiet sker arbetet snarare i form av temadagar och att det tas upp 

under enstaka lektioner. Skillnaden synliggörs genom att de på förskolan använder sig i form 
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av lek för att ta upp dessa frågor medan på högstadiet sker det i form av temadagar och 

diskussioner. När det gäller det resultat informanterna anser att de uppnår ser vi stora 

skillnader i svaren, skillnaderna gäller inte bara mellan förskolan och högstadiet utan även 

informanterna emellan. Om vi ser på högstadiet ger informanterna olika svar, alltifrån att 

resultatet är relativt bra till resultatet är ungefär samma som på andra skolor. På förskolan 

menar en av informanterna att resultatet påverkas av pedagogernas uppmuntran. Vad 

informanten menar är att om ett barn uppmuntras att motverka traditionella könsmönster kan 

de leda till att även andra barn gör det. En annan pedagog på förskolan menar att resultatet 

ibland inte blir så tillfredställande eftersom barnen återgår till de traditionella könsmönsterna. 

Vad gäller utvärdering är svaren liknande på förskolan och högstadiet. Oftast sker 

utvärderingen i arbetslaget eller enstaka pedagoger emellan, det innebär att ingen utvärdering 

sker i form av observationer eller att det förs samtal med barnen/eleverna för att ta del av 

deras åsikter.  

 

Samtliga informanter är överens om att det finns mer att göra för att förbättra arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster. Informanterna menar till exempel att tankesättet måste 

förändras hos både pedagoger och föräldrar och att pedagogerna måste låta barnen prova 

saker som normalt förknippas med det motsatta könet. Informanterna på högstadiet nämner 

även att tidsaspekten är en anledning till de inte arbetar tillräckligt mycket med dessa frågor. 

Informanterna på förskolan och högstadiet är även överens om att det krävs mer utbildning för 

pedagogerna när det gäller frågor som rör genus. På förskolan nämns bland annat att de anser 

att det bör anställas mer manlig personal så att det även blir jämställt mellan personalen. De 

nämner även att fortbildning är viktigt för hela skolan så att genusperspektivet genomsyrar 

hela skolväsendet. En av högstadielärarna lyfter även fram att nyutbildade lärare förmodligen 

har större kunskap om genusfrågor och att det är viktigt att de som arbetat på skolan ett antal 

år får en liknande utbildning om genus.    
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6. Diskussion 

 

Under vår utbildning har vi ständigt fått uppleva att genusperspektivet är en viktig del i 

skolan. Men inför denna examens uppsats kvarstod dock frågan om arbetet med kvinnligt och 

manligt verkligen fungerar i dagens förskola och skola. Att svara på denna fråga skulle 

innebära mer forskning och tidsutrymme än vad vi har haft för att skriva denna uppsats. Ändå 

valde vi att göra ett försök att se tendenser på vilka likheter och skillnader det finns mellan 

hur pedagoger arbetar på förskolan och högstadiet.  

  

Det står att läsa i Oldsbergs lärarhandledning från 1843 att: ”Det måste vara alldeles 

öferflödigt att widlyftigt framwisa grunderna för det påståendet att flickan bör uppfostras för 

helt andra ändamål i samhället än gossen, att hennes natur och wäsende, så olika gossens, 

fordra en olika behandling, samt att omfånget och karakteren af hennes bildning och 

underwisning anwisas af hennes bestämmelse för de stilla, husliga dygderna” (Isling, 1988). 

Texten skulle idag få stor uppmärksamhet men vi måste se den utifrån att annat perspektiv. 

När texten skrevs var det stora skillnader mellan vad som var manligt och kvinnligt arbete. I 

dagens samhälle ser det helt annorlunda ut och oavsett kön kan vi välja arbete. Självklart ser 

vi även i dagens samhälle att vissa yrken domineras av det ena eller andra könet men det finns 

inget yrke där endast ett av könen arbetar. Denna förändring har inneburit att vi alltmer suddar 

ut könsrollerna och närmar oss ett helt jämställt samhälle. Det tar tid att förändra synen på 

manligt och kvinnligt och nu förändras denna syn snabbare än någonsin och ändå är det 

många som inte är nöjda. Dock måste vi vara medvetna om att dessa förändringar måste ses ur 

ett längre tidsperspektiv men att människor är kritiska bidrar till att situationen diskuteras. 

Tendensen är dock tydlig, vi går mot ett allt mer jämställt samhälle här i Sverige. 

 

Tallberg Broman skriver att det var först vid införandet av grundskolan, 1962, som Sverige 

ville skapa en skola för alla, dock menar hon att detta mål ännu inte uppnåtts, utan att flickor 

och pojkar har olika förutsättningar. Som vi tidigare nämnde sker en del förändringar 

långsamt och detta gäller även inom skolan. Vår undersökning är för liten för att göra någon 

statistik men vi kan dock se en del tendenser utifrån de svar vi tagit emot. Pedagogerna inser 

vikten av att inte göra några skillnader mellan könen men de säger samtidigt att de behöver 

mer utbildning för att kunna förbättra arbetet med att motverka traditionella könsmönster. 

Kanske befinner vi oss nu i en situation där vi blivit medvetna om problemet men att det ännu 

inte nått ut till fullo i skolan. En av informanterna påpekar i sitt svar att nyutexaminerade 
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lärare verkar inneha stor kunskap om frågor som berör genus. Kanske är det så att vi som gått 

den nya lärarutbildningen kommer att bidra till en förändring i skolan kring arbetet med denna 

fråga. Möjligheten finns att Tallberg Broman snart kan anse att alla har samma möjligheter att 

utvecklas i skolan. 

 

Jakobsson menar att lärarna agerar på olika sätt beroende på vilket kön som berörs. Jakobsson 

lyfter även fram problemet att många lärare är medvetna om problemet men att de anser att 

det inte sker i deras egen klass. Även Månsson (2000) är inne på samma område och menar 

dessutom att pedagoger mer eller mindre omedvetet gör skillnad på pojke och flicka. Vi kan 

tyvärr endast dra slutsatsen att Jakobsson förmodligen har rätt i sitt påstående. Samtliga av 

våra informanter säger att de inte gör någon skillnad på hur de behandlar flickor och pojkar, 

och frågan är då vem det är som behandlar dem olika? Svaret kan dock ligga i det som 

Månsson påvisar nämligen att pedagogerna omedvetet gör skillnader mellan könen. 

Anledningen till att de omedvetet gör skillnader mellan könen kan bero på flera saker, till 

exempel att de utgår från det synsätt de själva växt upp med. Det väsentliga är ändå hur man 

förändrar ett beteende som görs omedvetet? Vi anser att detta är omöjligt, eftersom det först 

är möjligt när pedagogen blir medveten om problemet. Därför finns det kanske en fördel på 

förskolan där pedagogerna arbetar tillsammans i större utsträckning jämför med de på 

högstadiet. Genom att arbeta i arbetslag kan pedagogerna hjälpa varandra i arbetet och således 

upplysa varandra om eventuella brister i arbetet. Att arbetslagen är viktiga menar även 

Svaleryd som anser att hela arbetslaget behöver kunskap om genus och jämställdhet så att de 

kan hitta en gemensam utgångspunkt. Utifrån de intervjuer vi gjort framgår det tydligt att det 

inte finns något utarbetat arbetssätt, vilket bidrar till svårigheter att utvärdera arbetet som 

pedagogerna gör.  

   

Ytterligare en viktig fråga är om något av könen utnyttjas på något sätt. En av informanterna 

påpekar att pojkar är mer livliga och att de därför får mer tid och uppmärksamhet jämfört med 

flickorna. Även Öhrn lyfter fram liknande synpunkter då hon menar att flickors förmågor och 

initiativ utnyttjas och att flickors ansvarstagande används som en resurs för pojkar. Våra 

erfarenheter säger att på förskolan kan vi utläsa liknande tendenser som Öhrn tar upp. Vad vi 

menar är att flickor till exempel placeras tillsammans med ”livliga” pojkar för att användas 

som en lugnande hjälp för pedagogerna och således utnyttjas flickor för pojkarnas vinning. 

Frågan är dock om detta verkligen leder till något positivt, vi menar att vinsten blir kortvarig 

och att den endast är till för pedagogerna. På högstadiet ser vi däremot inte att flickor utnyttjas 
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på samma sätt, utan att flickor och pojkar istället utnyttjas beroende på deras kunskaper. Vad 

vi menar är ett vid till exempel grupparbeten bildar ofta de duktiga och de mindre duktiga 

eleverna en grupp medan de som anses vara mittemellan placeras i en grupp.   

 

Om vi ser på hur läroplanen följs kan vi konstatera att det finns en del brister i arbetet. Lpo94 

lyfter fram att skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Trots detta säger två av informanterna att de inte har något direkt arbetssätt med 

att ge flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas i skolan. Vi kan därför konstatera att 

det fortfarande finns mer att arbeta på för att flickor och pojkar skall få samma möjligheter att 

utvecklas på förskolan och skolan. Så frågan i vår rubrik kvarstår ännu, varför det aldrig är 

prinsessan som räddar prinsen? Detta är en av de föreställningar som fortfarande lever kvar 

och som måste genomgå en förändring. Självklart vill vi se fler prinsessor som vågar rädda 

prinsar men prinsarna ska också fortsätta att rädda prinsessorna. Vi vill att alla barn ska få 

samma möjligheter att utvecklas vare sig de är flickor eller pojkar. Vi vill inte ändra på 

personligheter utan istället stärka barnens självförtroende och mod så att de vågar stå upp för 

vad de är intresserade av. De traditionella könsrollerna borde inte vara avgörande för barnens 

möjligheter att utvecklas. 
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