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Abstract 
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The education curriculum states that one of the tasks for schools and preschools are to promote gender 

equality by discouraging traditional gender roles. Gender equality is therefore a part of the fundamental 

values of the education system. In order to be able to work with the issue of gender equality, the 

employees need help and further education. Therefore some schools and preeschools contact a teacher 

specialized in gender equality work. 

 

In this essay I have chosen to do a field study of such a teacher at work during different workshops with 

nurses and teachers. The aim is to examine how she discusses gender ideas and what discussions arises 

from the meetings with the attendents. I focus on discussions about children, gender and gender equality, 

how gender is described by the teacher specialized in gender equality work and how she discusses other 

issues such as class and/or ethnicity. 

 

I have a social constructionist perspective and use gender theory with representatives as Hirdman, 

Connell and Butler for my analysis. 

 

My results show that the teacher specialized in gender equality work and the attendants tend to make 

sweeping statements about boys and girls as a group, that it is very important so point out that the aim of 

gender equality work is not to make everybody the same and that gender equality is mainly described as 

a problem for "the others". 
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Inledning 

 

Bakgrund 

 

 

I de nya läroplanerna för förskolan och skolan poängteras att en av skolans och förskolans uppgifter är 

att främja jämställdheten genom att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Jämställdhet 

ingår således i skolans värdegrundsmål.  

 

För att kunna arbeta med skolans och förskolans jämställdhetsuppdrag behöver de anställda, enligt 

Skolverket, få hjälp och fortbildning (Skolverket 2010:3). Delegationen för jämställdhet i förskolan 

skriver vidare att det behövs fler genuspedagoger, då en genuspedagog per kommun- som tidigare var 

målet- inte är tillräckligt. Detta då både skolan och förskolan har svårt att leva upp till de 

jämställdhetsmål som beskrivs i respektive läroplan (SOU 2004:115:7). Den allt större efterfrågan har 

lett till att genuspedagogerna är en växande yrkesgrupp.  

 

En genuspedagog har oftast som uppgift att utbilda personal i skolor och förskolor i jämställdhetsfrågor 

samt att göra dem uppmärksamma på sitt eget förhållningssätt i dessa frågor. Hur detta kan gå till ser 

mycket olika ut enligt de genuspedagoger jag kontaktat inför mitt arbete. Likaså skiljer sig 

genuspedagogernas utbildningsbakgrund åt.  

 

Det har givits ut en betydande mängd litteratur inom ämnet genuspedagogik, vilken ofta används i 

fortbildningen av personal i förskola och skola. Förutom ökad ämneskunskap erbjuder litteraturen också 

metoder för hur pedagoger kan arbeta genusmedvetet och jämställdhetsfrämjande och används ofta som 

en del i fortbildningen av personalen i förskola och skola. Metoderna som förespråkas är mycket 

varierande och innefattar allt från undervisning i könssegregerade grupper till hur man bryter 

genusmönster och skiljer sig åt bland annat genom olika fokus; vem/vad som ska förändras och varför. 

De flesta av dessa böcker riktar sig till pedagoger i förskolan. Förskolan har även kommit längre än 

skolan vad gäller det genuspedagogiska arbetet (SOU 2006:75:136). Detta kan dels bero på att det 

upplevs finnas mer utrymme inom förskolan att arbeta med dessa frågor, dels för att 

jämställdhetsuppdraget och det ansvar som vilar på pedagogerna uttrycks tydligare i läroplanen för 

förskolan.  
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I den nya läroplanen för förskolan står det bland annat att:  

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan 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 (Lpfö98/10) 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidsverksamheten formuleras målen:  

 

”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 formar 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 förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.”( Lgr 11).  

 

Jag har valt att följa en genuspedagog i arbetet vid tre tillfällen för att utföra observationer av det 

genuspedagogiska arbetet i praktiken. Jag har velat se vilka diskussioner om genus och jämställdhet som 

kan föras fram av en genuspedagog och vilka diskussioner som uppstår i mötet med deltagarna.  
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Syfte och frågeställningar 

 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka och kritiskt granska genuspedagogens roll. Hur ser arbetet ut,  

vilka genuspedagogiska diskussioner förs av genuspedagogen, vilka värderingar förmedlas, vilka 

diskussioner uppstår i mötet mellan genuspedagogen och deltagarna samt vilka slutsatser kan man 

utefter detta ta om jämställdhetsarbetet i skolan och förskolan?  

Därför kommer jag i min uppsats att svara på dessa frågeställningar: 

 

- Vilka idéer om barn, genus och jämställdhet träder fram i samtalet? 

- Hur diskuterar genuspedagogen genus och hur mottas detta av deltagarna? 

- Hur förhåller sig genuspedagogens arbete till andra intersektionella begrepp som till exempel 

klass och etnicitet? 
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Teori 

 

 

Nedan presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som jag finner vara relevanta för min analys av 

materialet. Teorierna använder jag i min analys för att lyfta fram tendenser och kritik i materialet och för 

att få en djupare förståelse för de samtal som förs. I följande kapitel presenterar jag tre olika teorier om 

genus som alla har sin utgångspunkt i en socialkonstruktionistisk tanketradition. Sedan redogör jag för 

det intersektionella perspektivet som är en viktig del  i  analysen av genuspedagogens arbete.  

 

Genusteori 

 

 

Genus kommer från det engelska ordet "gender" och syftar till det tankar, praktiker, vanor och 

föreställningar som finns inbyggda i förståelsen av människor som kön (Hirdman 2001:13). Många 

forskare hävdar att "genus" i flera fall helt enkelt har fått ersätta ordet "kön" i den offentliga debatten, i 

andra fall fått ersätta ordet "kvinnor" (som till exempel i "kvinnohistoria") (jfr Wallach Scott 2004:81, 

Rydbeck 2001:13). 

 

Det existerar idag flera parallella uppfattningar om vad genus är och hur detta bör tolkas. De tre 

modellerna jag presenterar tar alla sin utgångspunkt i den socialkonstruktionistiska tanketraditionen. 

Detta innebär att genus ses som en konstruktion liksom andra allmänna begrepp och värden i samhället. 

Kategorierna "kvinna" och "man" skapas genom vårt sätt att dagligen samtala kring dem. Att använda 

"genus" i den här uppsatsen istället för "kön" är således ett medvetet val som belyser hur vår 

könstillhörighet är socialt konstruerad och inte biologiskt determinerad. I de fall där både kön och genus 

används, är detta för att spegla informanternas uppfattningar och uttalande i frågan. 

 

Historikern Yvonne Hirdman var den som lanserade begreppen "genussystem" och "genuskontrakt" i 

Sverige. Hirdman menar att samhället är organiserat efter ett "genussystem", en social struktur där 

mannen ses som norm (Hirdman 2001). Systemet reproduceras och legitimeras genom segregering 

vilket ses som den naturliga ordningen (Hirdman 2001:93). Det tydligaste exemplet på denna 

isärhållandets-princip är arbetsdelningen mellan kvinnor och män samt uppdelningen mellan det 
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manliga och kvinnliga, där maskulinitet värderas högst (Hirdman 2001:64). Genus konstrueras i 

dikotomier, där det ena inte kan existera utan det andra. Denna formering av genus leder också till ett 

"genuskontrakt" som bestämmer hur relationen mellan män och kvinnor bör se ut. Genuskontraktet är en 

överenskommelse som upprättas av den part som har makt att definiera den andra, men båda könen 

skapar och upprätthåller strukturen då de båda har något att vinna på den. Genuskontraktet ärvs sedan 

genom socialisering och reproduceras av kommande generationer. (Hirdman 2001:87 f). 

 

Sociologen och mansforskaren Raewyn Connell utgår också ifrån idén om ett genussystem. Hon menar 

att vi i genussystemet intar en plats eller förhåller oss till den platsen vi blivit tilldelade (Connell 

2009:19). Att vara man eller kvinna är ett ständigt blivande, ett tillstånd under aktiv konstruktion 

(Connell 2009:18). Connell ser dock inte genus som en avspegling av den biologiska kroppen, utan 

uttryckt med hennes egna ord "den struktur av sociala relationer som fokuserar på den reproduktiva 

arenan, och de uppsättning praktiker som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i sociala 

processer (Connell 2009:25)." Connell menar vidare att ett genus inte kan sägas följa ett biologiskt kön 

på ett entydigt sätt. (Connell 2009). Därigenom problematiserar Connell kön och ger utrymme för flera 

olika genus, vilket Hirdman inte gör. Genus handlar alltså om hur samhället kategoriserar människor 

utefter kroppars reproduktiva förmågor och utseende i ett system som till sin natur är uppdelat i 

dikotomier. Detta får konsekvenser för hur människor upplever sin verklighet, sig själva och sina egna 

kroppar och därmed också för samhällets organisation. Vidare slår Connell fast, att då genus är skapat, 

kan det även upphöra (Connell:2009). 

 

Queerteori är en normkritisk position inom genusteorin. Queerteorin ifrågasätter normaliteten och de 

privilegier som finns inbyggda i denna. Särskilt ifrågasätts heteronormativiteten. Dess främsta 

förespråkare är den amerikanska filosofen Judith Butler. Där teoretiker som Yvonne Hirdman ser en 

uppdelning i genus där det dels finns det biologiska könet som vi föds med, dels det sociala könet som 

vi formas till genom samhällets värderingar och normer, menar Butler att även det biologiska könet är 

konstruerat (Butler 2007).  

 

Interaektionalitetsstudier infördes för att komplettera och bredda genusvetenskapen med kunskaper om 

hur makt konstitueras inte bara genom kön/genus utan också genom den simultana effekten av 

köns/genus- såväl som klass- etnicitets- och andra strukturer (de los Reyes, Mulinari 2005). I boken 

”Intersektionalitet” hävdar Paulina de los Reyes och Diana Mulinari att makt skapas och etableras i 

mellanmänskliga relationer (de los Reyes, Mulinari 2005). Maktrelationerna i samhället kan således inte 

förstås bara genom att analysera kön/genus, vilket genusvetenskapen kritiserades för att göra. Om 
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hänsyn inte tas till andra ojämlika strukturer i samhället kommer jämställdhetsdiskussionen endast 

beröra och kritisera de strukturer som drabbar en privilegierad del av majoritetskulturen, då hela 

problemformuleringen ligger i deras händer. 

 

Sammanfattningsvis så erkänner både Connell och Butler genussystemet, men bygger vidare med egna 

tankar. Både Connell och Butler menar att genus inte kan sägas följa ett biologiskt kön på ett entydigt 

sätt. Men Butler menar att vi människor måste förhålla oss till genusformationerna på olika sätt. 

Antingen försöker vi bryta dessa, eller så upprepar vi dem. Alla upprepningar av genusformationerna 

blir till viss del misslyckade. Både det medvetna avvikandet från genusformationerna och de ständiga 

misslyckandet i upprepningen av dessa ger upphov till en mängd olika tolkningar av kön. Dessa 

tolkningar hotar bilden av normaliteten, genom att de undergräver de hegemoniska genusuttrycken och 

belyser andra sätt att agera inom genussystemet. På så vis flyttas makten om i samhället (Butler 

2007:199). Till skillnad från Connell ser inte Butler genussystemet som möjligt att upphöra. Det 

intersektionella perspektivet breddar genusvetenskapen med kunskaper om hur kön/genus utgöt en del i 

en större väv av maktrelationer och hur dessa samverkar i skapandet av ojämlika strukturer i samhället. 
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Metod 

 

 

Här kommer jag att beskriva hur undersökningen är genomförd och vilka strategiska val som legat till 

grund för detta genomförande, hur materialet har bearbetats samt de forskningsetiska reglerna jag tagit 

hänsyn till. 

 

Tillvägagångssätt 

 

 

Med hjälp av Skolverkets lista över utbildade genuspedagoger i Sverige tog jag kontakt med flertalet 

genuspedagoger och frågade dem hur de arbetade och om jag kunde följa dem i deras arbete. 13 

genuspedagoger svarade på min förfrågan och utifrån dessa valde jag ut en genuspedagog. 

Genuspedagogen är anställd av kommunen där hon bor för att öka jämställdheten inom skolorna efter att 

eleverna själva i en enkät uttryckt ett behov av detta. Genuspedagogen är en del av ett team bestående av 

genuspedagogiska föreläsare och handledare med olika utbildningar. Denna satsning finner jag idag vara 

unik för landet och därför valde jag att följa denna genuspedagog i sitt arbete. Jag observerade 

genuspedagogen i mötet med personal på tre olika pedagogiska enheter. Deltagarna var 

förskolepedagoger/dagbarnvårdare, fritidspedagoger och grundskolelärare. Jag har förutom 

observationer även valt att intervjua genuspedagogen. Detta för att förtydliga det som diskuterades 

under observationerna och för att få en djupare förståelse för de bakomliggande faktorerna. Intervjun var 

informell och halvstrukturerad då jag ville att situationen skulle likna ett vardagligt samtal.  

Vid observationerna tog jag fältanteckningar. Både vid intervjun och observationerna spelades samtalen 

in med hjälp av en diktafon. Materialet har sedan transkriberats och delats in efter de teman jag fann i 

texten. Från början tänkte jag även dela upp materialet efter deltagarnas olika yrken och 

utbildningsnivåer. Men då jag inte fann några större skillnader mellan vad barnskötare, 

förskolepedagoger, grundskolepedagoger och fritidsledare sa valde jag att inte göra detta. Av samma 

anledning nämns inte detta heller i analysen. 
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Kvalitativa forskningsmetoder 

 

 

Jag har valt att använda mig av endast kvalitativa forskningsmetoder. Detta för att jag är mer intresserad 

av det mellanmänskliga samspelet snarare än statistiken. Att använda kvalitativa metoder ger 

djupgående information om ett specifikt fenomen med ibland få källor som utgångspunkt (Larsen, 

2009:24) vilket lämpas i detta fall då studien är begränsad till observationer av en genuspedagog och 

deltagare under tre tillfällen samt en intervju med genuspedagogen.  Att använda sig av kvalitativa 

metoder betyder att jag som forskare har en stor betydelse för hur materialet tolkas då mina tolkningar 

främst grundar sig på mina upplevelser av situationen (Holme, Solvang 2006:76). Då min studie är 

avgränsad på grund av tidsramen till att endast innefatta tre observationer och en intervju kan jag inte 

dra några generella slutsatser. Jag försöker därför snarare ge en djupare förståelse av ett specifikt 

fenomen, dvs den genuspedagogiska diskussionen som förs och vad denna säger om 

jämställdhetsarbetet i skolan (Denscombe 2000:43).  

 

Deltagande observationer 

 

 

Jag har valt att i huvudsak använda mig av observationer  mitt arbete. Detta för att kunna se vad 

människor säger och gör i en social kontext som inte är på förhand utformad för mitt ändamål (Fangen 

2005:33). Deltagande observationer innebär att jag som forskare befinner mig mitt ibland och 

interagerar med de människor jag valt att studera och observera (Fangen 2005:29, Denscombe 

2000:175). Motsatsen till deltagande observation är systematisk observation, där forskaren placerar sig 

på så sätt att interaktion undviks och forskaren kan smälta in i miljön. Detta för att behålla miljöns 

naturlighet (Denscombe 2000:173). Jag har under mina observationer befunnit mig i samma rum som 

genuspedagogen och deltagarna, och min roll som forskare har varit känd då deltagarna innan varje 

möte informerats om mitt deltagande samt att jag innan varje möte presenterat mig. Även då min 

intention varit att inte påverka situationen, har jag onekligen med min närvaro ändå gjort det. Till 

exempel hände det att deltagarna försökte få med mig i någon form av aktivitet, att de ställde frågor till 

mig angående mitt arbete och att de under utförandet av en viss uppgift sökte min blick för bekräftelse. 

Detta gör att mina observationer blir deltagande observationer, även då jag inte aktivt söker interaktion 

med deltagarna. 
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Halvstrukturerade intervjuer 

 

 

Jag använde mig i arbetet av en informell och halvstrukturerad intervju, då jag ville att situationen skulle 

likna ett vardagligt samtal. Fördelen med den halvstrukturerade intervjuformen i jämförelse med den 

strukturerade är att den utgår ifrån en intervjuguide, men det finns möjlighet att använda sig av öppna 

frågor och följdfrågor efter behov. (Kvale 2009:147). Detta gjorde att samtalet flöt på och att jag kunde 

fördjupa mig i de ämnen som informanten tog upp. 

 

Forskningsetiska regler 

 

 

I planeringen och utförandet av forskningen finns det forskningsetiska regler att överväga för att skydda 

de som berörs av forskningen. Dessa brukar sammanfattas som informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekraven (Larsen 2009:14). Därför valde jag att skriva till genuspedagogen 

innan observationerna tog plats och be henne om tillåtelse att spela in samtalen. Väl på plats berättade 

jag för de deltagande pedagogerna vem jag var och varför jag var där. Jag var noga med att informera 

om att det inspelade materialet inte skulle spridas vidare eller på annat sätt arkiveras. Likaså var 

genuspedagogen under intervjun väl medveten om hur hennes deltagande skulle användas. I mina 

transkriberingar och i min analys nämns varken genuspedagogen eller deltagarna vid namn. 
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Tidigare forskning 

 

 

Det finns mycket forskning om betydelsen av genus och jämställdhet i skola och förskola. Större delen 

av denna inriktar sig dock på det faktiska arbetet i barngruppen eller i klassrummet, där elever och 

förskolebarn studerats betydligt oftare än lärare och pedagoger (SOU:2006:76). Dock finns det även här 

beskrivningar av hur de vuxnas förhållningssätt påverkar barnen. Till exempel visade en analys redan 

1983 att traditionella könsroller förstärktes av personalen i förskolan (Annerblom 1983).  Senare kom en 

studie som visade på att vuxnas föreställningar om genus leder till att pojkarna får ta större utrymme i 

barngruppen än flickorna (Andrésen 1995). 

 

Av de som främst riktat blicken mot pedagogerna bör nämnas Christian Eidervald, vars avhandling  

belyser barnens genusskapande och begränsningar för dessa samt vilka omedvetna antaganden om kön 

och genus som görs av både barn och vuxna (Eidervald 2009). Detta gör han genom observationer av 

barn och pedagoger i förskolan där han undersöker vad som ses som ett korrekt uppträdande av flickor 

och pojkar genom att se vad de vuxna försöker korrigera hos olika barn i olika situationer (Eidervald 

2009:8). Eidervald intervjuar även pedagogerna kring deras föreställningar om kön och genus. Hans 

slutsats blir att flera diskurser om kön och genus existerar parallellt, men att diskursen om att 

flickor/kvinnor och pojkar/män är olika är den som ses som självklar av de vuxna och därför 

reproduceras. Den variation som finns inom grupperna uppmärksammas därför inte. Detta leder till att 

förskollärarna själva anser att de bemöter barnen könsneutralt då de anser att de ser till barnens 

individuella behov, men i själva verket ofta använder olika strategier beroende på barnets kön (Eidervald 

2009:167), vilket skolar in barnen i könsstereotypa genus, och därmed når inte förskolan upp till de 

värdegrundsmål som beskrivs i styrdokumenten. 

  

Annika Månsson undersöker interaktionen mellan yngre barn och pedagoger på en förskola. Hennes 

syfte är att analysera interaktionen i ett genusteoretisk och kontextuellt perspektiv samt analysera 

pedagogernas föreställningar om barn och genus (Månsson 2000:18). Likheterna med Eidervalds arbete 

är flera och Månsson kommer även hon fram till att barnen i samspelsprocessen med de vuxna lär sig 

könsspecifika genus (Månsson 2000:207). Detta trots att barnen i undersökningen är mycket yngre än 

barnen i Eidervals undersökning. Pedagogerna uttrycker även här tankar om att kön inte spelar någon 

roll i bemötandet av barnen, utan att barnen bemöts utefter vart och ens individuella behov (Månsson 
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2000:207) Trots det ser Månsson tydliga situationer där genus bidrar till olika former av erbjudanden 

och begränsningar. Månsson anser dock att det sker en snabb förändring i formateringen av genus, där 

traditionella genusmönster bryts upp och inte längre är självklart dikotoma (Månsson 2000:207). 

  

Delegationen för jämställdhet i förskolan har vid ett par tillfällen skrivit om att förskolan och skolan har 

svårt att leva upp till de jämställdhetsmål som beskrivs i styrdokumenten och att förskolan, precis som 

övrig forskning visar, till och med i vissa fall förstärker traditionella könsroller (SOU 2004:115:7). Detta 

trots att jämställdhet i förskolan länge varit många pedagogers ambition, har detta inte lett till några 

förändringar inom verksamheten mer än i några enstaka fall (SOU 2004:115:54). Ändå har förskolan 

kommit längre i sitt genuspedagogiska arbete än vad både förskoleklassen och skolan har gjort (SOU 

2006:75:136). Enligt delegationen för jämställdhet i skolan måste varje anställd inom förskola och skola 

få fortbildning om hur föreställningar om genus och kön samt deras egna förhållningssätt till barnen 

påverkar förutsättningarna för flickor och pojkar i verksamheten (SOU 2006:75:233). 

 

Katarina Linnarsson låter genuspedagogerna själva komma till tals. Hon och har gjort en studie över hur 

genuspedagogernas praktik ser ut och hur de upplever sitt eget arbete (Linnarsson 2008:2). Linnarssons 

resultat visar att en genuspedagogs främsta uppgift är att arbeta för jämställdhet genom att utbilda och 

handleda pedagoger för att de ska bli medvetna om genusfrågor i sin dagliga gärning (Linnarsson 

2008:63). Genuspedagogerna möter dock ofta motstånd i sitt arbete från inbyggda strukturer i 

organisationen, enskilda pedagoger,  ledningens brist på engagemang och föräldrarna till barnen i 

skolan/förskolan (Linnarsson 2008:62 f). Föräldrarna kan dock både vara motståndare till 

jämställdhetsarbetetet och pådrivare (Linnarsson 2008:62) vilket även påvisas av delegationen för 

jämställdhet (SOU 2006:75:161, SOU 2004:115:56) 
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Övrig litteratur 

 

Genuspedagogik i ständig förändring 

 

 

Trots det tydliga styrdokumenten kan jämställdhetsarbetet se väldigt olika ut i praktiken. Metoder har 

kommit till och andra har övergetts. Genuspedagogiken har följaktligen förändrats över tid. Dock finns 

det tankar kring kön som ständigt går igen. 

 

Kajsa Svaleryd var en av de pedagoger som drog i gång Sveriges första genusförskola, Tittmyran. 

Erfarenheterna och reflektionerna blev sedemera till boken "Genuspedagogik", en metodbok i 

genuspedagogik som gavs ut 2003. Kajsa Wahlströms bok "Flickor, pojkar och pedagoger : 

jämställdhetspedagogik i praktiken fick mycket uppmärksamhet när den kom ut 2003 och har även 

använts som kurslitteratur under min utbildning. Både Svaleryds och Wahlströms böcker konstaterar att 

pedagoger i förskolan bidrar till att förstärka stereotypa könsroller. Metoden som presenteras för att lösa 

detta problem är kompensatorisk pedagogik, där pojkar och flickor ses som två skilda grupper med 

skilda egenskaper, och där jämställdhet nås genom att träna på den motsatta gruppens egenskaper så att 

könsrollerna breddas. Denna undervisning sker lämpligast i könssegregerade grupper, så att till exempel 

flickor får chansen att tränas i att uttrycka sin egen vilja och pojkarna får  tränas i att utveckla nära 

relationer (Wahlström 2003:8). Pojkar och flickor ska alltså både stärkas i sin egen könsidentitet och ges 

förutsättningar att gå utanför de stereotypa könsrollerna (Svaleryd 2003:8). 

 

Den kompensatoriska tanken återfinns även i senare metodböcker, som exempelvis "På genusäventyr -

en metodbok för drama och genus i förskolan" av Eva Helén och Magdalena T Granholm. Här ska 

barnen tillsammans med pedagogerna utföra dramalekar med en genuspedagogisk agenda. I boken 

beskrivs flera lekar i olika avsnitt och efter varje avsnitt finns en lista med olika fokus för flickor 

respektive pojkar. Till exempel kan ett fokus för flickor vara att "träna på att bemästra sin rädsla" 

samtidigt som ett fokus för pojkar är att "tränas i intimitet och kroppskontakt" (Helén, T Granholm 

2007:67). 

En annan författare som  också ansluter sig till den kompensatoriska pedagogiken är Britta Olofsson 

som skrev boken "Modiga prinsessor och ömsinta killar" 2007. Olofsson ser dock inte helt 
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oproblematiskt på den könssegregerade undervisningen, men anser att denna är nödvändig vid vissa 

tillfällen för att flickor och pojkar ska få chansen att utvecklas efter sina speciella behov (Olofsson 

2007:80). 

 

Den kompensatoriska modellen har fått mycket kritik, bland annat av forskaren Christian Eidevald som 

menar att flickor och pojkar inte kan ses som två homogena grupper med olika egenskaper som är 

varandras motsatser. (Eidevald 2009:36). Inom grupperna pojkar och flickor finns nämligen lika mycket 

variation som mellan grupperna. Därför kan den kompensatoriska pedagogiken i värsta fall förstärka 

negativa uppfattningar kring kön. 

 

Andra författare har försökt att komma bortom den kompensatoriska pedagogiken. I boken "En 

Jämställd förskola" av genuspedagogen Kristina Henkel ges konkreta tips på metoder för förändring av 

förskolan, samt motivering till varför dessa är nödvändiga. Metoderna delas in i tre steg som rör sig 

kring positiv bekräftelse, att synliggöra förväntningar på barn utifrån kön samt att förändra våra 

förväntningar och bredda könsrollerna (Henkel 2008:33). Syftet med dessa metoder är att "bredda 

könsrollerna för flickor, pojkar, kvinnor och män" för att uppnå jämställdhet (Henkel 2008:5). Detta är 

viktigt då jämställdhet främst är en demokrati och rättighetsfråga (Henkel 2008:11). I boken tas även 

upp att en familj kan se ut på olika sätt samt görs en förenklad introduktion till intersektionalitet. 
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Analys av observationer 

 

 

Mötena mellan genuspedagogen och de tre olika grupperna, här kallade workshops, tog plats i tre olika 

klassrum i två olika skolor. Det var mellan 12 och 22 deltagare vid varje tillfälle. Deltagarna var både 

barnskötare, förskolepedagoger, grundskolepedagoger och fritidsledare. Vid två tillfällen var även 

rektorn med. Könsfördelningen var blandad, även om en stor majoritet var kvinnor. Åldern var mycket 

varierande. Nästan alla deltagare hade en etnisk svensk bakgrund. Deltagarna satt i klassrummet i de 

bänkar som i vanliga fall användes av barnen, och genuspedagogen placerade sig själv i mitten av 

klassrummet. 

 

Genuspedagogen ville med workshopsen sprida kunskap och öka medvetenheten bland deltagarna. 

Detta, förklarade hon i intervjun, är vad hon ser som sin viktigaste uppgift som genuspedagog. "Jag 

hoppas att de väcker den kritiska blicken till verksamheten och  får deltagarna att fundera över vad är 

det vi gör i vår vardag och vilka normer förmedlar vi. Hur skapar vi genus?". Genuspedagogen ser sig 

inte som anhängare av någon särskild genuspedagogisk metod. Istället anser hon att det finns en risk 

med att följa de metoder som presenteras i några av genuspedagogiska metodböckerna som jag tagit upp 

tidigare. "Det kan bli så att man tar en metod och jobbar igenom det upplägget, och sen så stannar man 

där för att man tror att problemet är löst." Metoden som förespråkas av genuspedagogen är således 

reflektion och kunskapsutveckling, vilket hon anser borgar för ett långsiktigt genuspedagogiskt arbete. 

Detta innebär enligt pedagogen att bli medveten om genusordningen och vilka begränsningar denna ger 

för båda könen. Hon vill att deltagarna i sin verksamhet ska reflektera över sitt förhållningssätt till 

barnen och vilka värderingar och normer de förmedlar i sin roll som pedagoger.  

 

Varje workshop utfördes på samma sätt. Det började med att genuspedagogen genomförde en lek med 

deltagarna för att lätta upp stämningen och för att få alla att prata med varandra. Leken gick ut på att 

deltagarna skulle rita av varandra, och sedan presentera sig i gruppen med hjälp av bilden och nämna tre 

genusbrytande egenskaper som de anser sig ha. Till exempel berättar en kvinna att hon alltid gillat 

snabba bilar, vilket hon varit ensam kvinna om att göra under sin uppväxt. Leken avslutas med en 

efterföljande diskussion kring vad som är manligt/kvinnligt där genuspedagogen tillsammans med 

deltagarna försöker att reda ut ”varifrån den här synen på vad som är manligt/kvinnligt kommer”. 

Genuspedagogen introducerar även begrepp så som kön/genus och dikotomi. Sedan följer en kort 
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historisk introduktion till jämställdhetsarbete och genusvetenskapliga forskningsfält. Under en fikapaus 

får deltagarna gruppvis ordna viktiga framsteg för jämställdheten i kronologisk ordning, till exempel 

kvinnlig rösträtt och barnbidrag. Med detta vill genuspedagogen visa på hur jämställdhetsarbetet går 

framåt, men samtidigt hur mycket som finns kvar att jobba med. Genom att visa på genusstereotypa 

exempel i böcker, tidningar och på film får genuspedagogen igång en diskussion om hur barnen 

påverkas av samhällets förväntningar på vad som är manligt/”pojkigt” respektive kvinnligt/”flickigt”. 

Hon ber sedan deltagarna själva komma med exempel från sin verksamhet om hur de arbetar och tänker 

kring kön/genus och jämställdhetsarbete, samt vilka problem de har stött på. Worskshopen avslutas med 

att genuspedagogen sammanfattar sin presentation, deltagarnas diskussioner samt framhåller vikten av 

de vuxnas förhållningssätt gentemot barnen. 

 

Efter att ha analyserat diskussionerna mellan genuspedagogen och deltagarna framträder fem olika 

teman i diskussionerna som är återkommande vid alla tre möten. Dessa teman kommer jag nu att 

presentera under följande rubriker. Under rubriken ”Vi vill inte göra alla lika” diskuteras det motståndet 

som genuspedagogen möter i form av flera deltagares oro för att jämställdhetsarbetet kommer att gå för 

långt och leda till totalt upplösande av genusroller. Under rubriken ”Kön och genus som biologi eller 

social konstruktion?” tar jag upp de olika synen på kön och genus som deltagarna och genuspedagogen 

ger uttryck för. Under rubriken ”Manlighet som norm” diskuteras det varför det blir så tydligt när 

män/pojkar bryter genusrollerna. Under rubriken ”Cementerande argument” analyserar jag de 

genusstereotyper som används av såväl genuspedagogen som deltagarna och vad de kan få för 

konsekvenser i det genuspedagogiska arbetet. Under rubriken ”Jämställdhet – ett problem för de andra” 

tar jag upp tendenser som deltagarna har att förklara bristen på jämställdhet genom att hänvisa till 

invandrade familjer. Naturligtvis är inte de föreställningar som exemplifieras i mitt material heltäckande 

för genuspedagogens och deltagarnas föreställningar om barn, genus och jämställdhet.  

  

"Vi vill inte göra alla lika" 

 

 

"Får man inte vara olika då?" frågar en av deltagarna genuspedagogen under en workshop samtidigt som 

deltagaren ser sig runt om i rummet och får medhåll av flera av de andra deltagarna. "Målet är inte att 

göra alla lika. Vi ska inte ta bort någonting, istället ska vi tillföra", förklarar genuspedagogen. Följande 

meningsutbyte förekommer i samtalen i flera olika versioner. Men med samma innebörd; frågan som 

egentligen ställs är hur långt jämställdhetsarbetet faktiskt bör gå. ”Ska vi verkligen utplåna alla 
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skillnader mellan könen?” som en annan deltagare uttrycker det. Att målet med genuspedagogiken inte 

är att göra alla lika är även något som återfinns i merparten av de genuspedagogiska metodböcker som 

redovisats tidigare i uppsatsen. 

 

Det är för de flesta av oss svårt att föreställa sig ett samhälle helt utan genus, eller ett samhälle där genus 

inte längre har någon betydelse (Connell 2009). Att därför försäkra att genuspedagogikens avsikter inte 

är att göra alla lika är att försäkra att upplevelsen av kön som betydelsefullt för sin egen och andras 

identiteter inte kommer att förändras. 

 

Barn som tydligt bryter mot de stereotypa genusuttrycken och alltså blir för lika de andra könet skapar 

problem för många av deltagarna i deras yrkesroll. Även då de försöker visa att de är öppna för andra 

genusuttryck än de stereotypa, reagerar de ändå på de barn som försöker uttrycka detta. Antingen 

försöker de få barnet att se över andra, mer genusstereotypa alternativ. Eller så ger de dessa barn extra 

positiv uppmärksamhet för sitt val. I ett fall med en pojke som klädde sig i tyllkjol och hatt 

dokumenterades detta av pedagogerna på avdelningen och  i samtal om bilderna som visades fram under 

mötet med genuspedagogen framkom det att pedagogerna hade uppmärksammat detta på olika sätt, 

genom dokumentationen men även genom kommentarer sinsemellan. "Visst är han fin?" utbrister 

deltagaren glatt med tillgjord röst och alla deltagarna skrattar. Ett annat problem som en deltagare tog 

upp var rädslan för att en alltför kvinnligt kodad miljö ska resultera i feminina pojkar, vilket ses som ett 

problem. En deltagare förklarar: 

 

Vi ska ju hela tiden ge möjligheter. Alltså det... båda möjligheterna. Inte så att vi ska hej kom så får 

du prova flickgrejer eller hej kom så får du prova pojkgrejer. Vi brukar alltså inte göra någon cirkus 

av det. Allt är... allt är för alla. Och att ge möjligheter... jag hade ju en pojke som inte hade några 

kompisar i sin egen ålder. Utan det var bara tjejer. Och hans mamma kom till mig och då sa hon, 

"Hörru du, han leker ju bara med tjejerna?" Och så går han i högklackat hemma och vill bara ha 

mer smink och så. Och vi tyckte också att det var problematiskt. För vi kunde inte erbjuda den här 

pojken andra pojkar att leka med. Så han blev ju liksom... väldigt tjejig. Så det är viktigt att kunna 

ge båda möjligheterna. 

 

Att som pojke utsättas för en alltför kvinnligt kodad miljö kan alltså enligt uttalandet ovan leda till att 

pojken blir mer feminin, mer "tjejig" som deltagaren uttrycker det. I genussystemet är feminitet för en 

pojke/man ett oönskat karaktärsdrag då detta beteende för en pojke/man innebär ett stort kliv neråt i 

genushierarkin. Likaså blir detta beteende förknippat med homosexualitet då beteendet inte går att 
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kategorisera i det dikotoma synsättet av heterosexuellt begär eftersom en feminin pojke inte beter sig 

som "en riktig pojke" eller "en riktig man". Därför uttrycker en deltagare förvåning över en annan pojke 

som också börjat klä ut sig i prinsesskläder. Deltagare: "Men så är det ju den här andra. Med honom. 

Han som är en riktig kille. Med bilar och kläder och sådär och bollar och springer och bus. När han gick 

in och tog den här rosa kjolen och hatten. Då reagerar man ju liksom." Anledningen att deltagaren 

reagerar kan vara att pojkens beteende inte passar in i något kön/genusuttryck känt av deltagaren, vilket 

skapar förvirring. Vid ett annat tillfälle berättar en deltagare om en pojke i grundskolan som leker med 

dockor: ”…och han är ju den enda pojken som leker med flickorna. Och då leker dom med dockor ju. 

Han är där inne med dom och leker familj och allt det. Jag tycker att det är jättekul. Men han är ju lika 

mycket pojke för det.” På detta uttalande svarar genuspedagen lugnande att ”Ja det är självklart att han 

är det” varpå deltagaren fortsätter. ”Han spelar innebandy också, fotboll är han jätteduktig på. Han har 

mycket bilar hemma och sådär. Men han kan leka med både och. Fast han tycker ju förstås att tjejerna är 

snygga också.” 

 

I tanken att inte göra alla lika tycks det därför finnas en inneboende rädsla för nya genus. I botten finns 

en rädsla för att barnen, särskilt pojkarna, "ska bli" homosexuella – vilket deltagaren ovan bemöter 

genom att försäkra åhörarna att pojken i exemplet förstås tycker att tjejerna är snygga. Detta trots att den 

moderna psykologiska forskningen påvisar att de flesta av oss har både feminina och maskulina 

personlighetsdrag som vi kombinerar och att detta inte är kopplat till sexualitet. Vi är alltså till vår natur 

både maskulina och feminina, snarare än att vara antingen det ena eller det andra. (Connell 2009:19) 

Connell menar att ansträngningarna för att bevara en tydlig uppdelning, som kan vara alltifrån 

medicinska ingrepp till vuxnas bemötande av barnen, i sig är starka bevis för att gränserna inte är 

särskilt stabila (Connell 2009:20). Minst av allt är vi alltså olika. 

 

Kön och genus som biologi eller social konstruktion? 

 

 

Vid flera tillfällen kommer diskussionen mellan deltagarna och mellan deltagarna och genuspedagogen 

in på hur långt jämställdheten faktiskt kan sträcka sig, som tagits upp tidigare i uppsatsen. Frågan 

handlar ytterst om kön och genus är beroende av biologi eller om det är sociala konstruktioner. 

Kroppens betydelse för jämställdhetsidealet lyfts fram."Den dagen man kan föda barn som en man, då är 

vi jämställda!" utbrister en deltagare och får genast medhåll. Under diskussionen kring vart 

föreställningar kring kvinnligt och manligt kommer ifrån utbrister en av deltagarna spontant: "Det är ju 
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medfött"! En annan deltagare tar upp ett exempel med små barn som väljer stereotypa leksaker och får 

medhåll från flera av deltagarna.  

 

Men det är ju så komplext det här. Jag har en bekant som har tvillingar, en pojke och en flicka. Och 

så säger hon så här att, dom har ju alltid haft tillgång till samma leksaker. Dom har ett lekrum, men 

hon har alltid dragits till dom här flickleksakerna och han har alltid lekt mer med ja, bilar och 

bollar och så. Varför väljer flickan alltid de här leksakerna då, och pojken väljer något annat? Dom 

är ju fria! Dom är inte präglade när dom är så små. 

 

 

Vid flera tillfällen glider diskussionen in på biologiska skillnader mellan kvinnor och män som en 

förklaring till olikheter hos barnen, som i exemplet ovan. Här urskiljs tre olika ståndpunkter hos 

deltagarna. 

 

1. Ser skillnader hos barnen som biologiska och därför orubbliga. 

2. Ser att vissa skillnader är biologiska och andra är socialt konstruerade. 

3. Ser alla skillnader som socialt konstruerade. 

 

De flesta deltagarna rör sig mellan de tre ståndpunkterna allteftersom diskussionen fortlöper, men de 

flesta ser vissa skillnader som av naturen givna och andra som socialt konstruerade. På exemplet med 

barn som väljer stereotypa leksaker, ger genuspedagogen en förklaring som visar på ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt.  

 

 

Det finns ganska mycket forskning gjort på det där om små barn. En studie var på ganska små barn 

som var ute och gick med sina föräldrar, vad föräldrarna pekar ut. Alltså ”titta där traktorn”, ”där 

är hästarna” helt enkelt. Och att föräldrar pekar ut olika saker beroende på barnets kön. Och man 

har också gjort studier på... när man som vuxen kommer in i ett rum och så finns det ett gäng 

leksaker där och ett barn. Och hur svårt det var då, när man hade avkönat barnet...alltså när de 

vuxna inte fick veta vad barnet hade för kön. Och hur svårt det var då att sysselsätta barnet, att 

sätta igång och leka med det. Och direkt när man fick reda på att barnet var en flicka, då tog man 

direkt flicksakerna och började leka med barnet. Det är alltså vi som vuxna som påverkar barnen. 
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Förklaringen kommenteras dock inte ens av deltagarna vid tillfället. Att vuxna inom skola och förskola 

själva inte bara är bärare av normer rörande genus, utan själva även omedvetet reproducerar dessa är för 

många något som är svårt att förhålla sig till.  

 

Trots eventuella olikheter beroende av kön, menar alla deltagare att kön "inte spelar någon roll", inte i 

relationen hemma, inte i arbetslaget och framför allt inte i bemötandet av barnen på förskolan eller 

skolan. Barnen bemöts som individer enligt deltagarna, inte utefter kön. Och den som är mest lämpad i 

arbetslaget/hemmavid/av barnen att utföra en uppgift utför den. Här kan dock skillnader i fysik komma 

på tal, och män ses då som fysiskt starkare än kvinnor. "Men om det är lite tyngre grejer, då kan det vara 

skönt att han gör det istället", som en deltagare uttrycker det. Att se barnet som en individ och som den 

person han eller hon i verkligheten är, förespråkas även i flertalet av de genuspedagogiska 

metodböckerna. Normen är således att behandla barnen könsneutralt. Forskning visar dock att detta 

snarare leder till en könsblind än en könsneutral pedagogik (SOU 2004:115:14). Pedagogerna kan därför 

bli blinda för att de bemöter pojkar och flickor med olika strategier eftersom uppfattningen är att de 

bemöter barnen utifrån deras specifika egenskaper.  

 

Att se kön som något statiskt och determinerande gör enligt mig att jämställdhetsarbetet blir svårt, även 

då deltagarna själva menar att de bortser från kön i sitt bemötande av barnen och istället möter barnen 

som individer. Att fastna i diskussionen om biologi är dock inte givande för det genuspedagogiska 

arbetet, då det inte ses som viktigt vad som är biologi och vad som är socialt konstruerat utan det viktiga 

är vad som går att förändra och hur (jfr Henkel 2008:14,  Olofsson 2007:9f osv). Därför avbryter 

genuspedagogen vid två tillfällen liknande diskussioner genom att påpeka just detta. 

 

För att undvika diskussionen om biologins betydelse för barnens beteende är det mer tilltalande för 

genuspedagogen att presentera Yvonne Hirdmans version av ett genussystem, då detta i sig är mer 

statiskt. Det förutsätter inte några nya genusidentiteter och problematiserar inte kön. Pedagogiken och 

därmed jämställdhetsarbetet som bedrivs går således ut på att vidga begreppen manligt och kvinnligt, 

inte ta bort dem eller skapa en ny genuskategori. Därigenom blir barnens agerande ett iscensättande av 

deras biologiska kön. De barnen som bryter mot dessa förväntningar skapar därför i vissa fall problem, 

som i det tidigare exemplet med pojkarna som klär sig i kvinnligt genuskodade kläder. 
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Manlighet som norm 

 

 

I båda exemplen med barn som bryter mot genusnormen är barnen pojkar som klätt sig i kvinnligt 

genuskodade kläder. Detta väcker uppmärksamhet och ses i vissa fall som ett problem. I de fall där 

deltagarna ger exempel på barn som tydligt bryter mot genusnormen är dessa barn pojkar. När flickor 

exempelvis klär sig i manligt genuskodade kläder väcker det inte lika stor uppmärksamhet. Detta beror 

på att de kvinnligt genuskodade kläderna ses som "könade" medan det manligt kodade kläderna blir 

könsneutrala. Detta för att manlighet ses som norm. Det manliga görs därmed till det normala och det 

könsneutrala (Hirdman 2001:59). Det kvinnliga blir därmed det avvikande och det belastat av sitt genus. 

 

Likaså sätts det stereotypt pojkaktiga beteendet som ett mål för flickorna, då detta sätt att framhäva sig 

själv blir norm. Att vara en ”pojkflicka” lyfts fram som något positivt vid ett flertal tillfällen i samtalen, 

inte minst när deltagarna beskriver sig själva eller sina barn. En deltagare reflekterar:  

 

 

Jag har ju mitt...eller min flicka. Och vi har alltid sagt till henne att hon var en pojkflicka. Hon var 

busig och hade skinn på näsan och det här kavata. Men jag tror också att... jag har aldrig hört 

flickpojke, som du sa. Jag har aldrig hört det i mitt liv. Det känns ju lite grann som att det klingar 

negativt. En pojkflicka är ju lite tufft.  

 

 

Trots genuspedagogens försök att inte generalisera och trots att genuspedagogen inte förespråkar en 

kompensatorisk pedagogik, ges oftast exempel där det blir tydligt att idealet är att flickorna ska kunna ta 

plats på samma sätt och utföra samma saker som pojkarna. Resonemanget är också något som 

deltagarna identifierar sig med. 
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Cementerande argument - att utgå ifrån de generella 

 

 

Inför varje workshop inleder genuspedagogen med att presentera samma övning. Deltagarna ska först 

rita av varandra, och får sedan som uppgift att skriva ner tre egenskaper som ses som "könsbrytande", 

dvs "som ses som manligt om du är kvinna eller som ses som kvinnligt om du är man". Flera av 

deltagarna uttrycker en svårighet i att komma på tre sådana egenskaper, men skriver efter viss 

uppmuntran ändå ner något. Efter att deltagarna skrivit ner sina egenskaper inleder genuspedagogen 

med att berätta om sin egen teckning, som hon gjort vid ett tidigare tillfälle. Genuspedagogen anser att 

det som kan uppfattas som manligt hos henne är att hon gillar hårdrock  - "som bara unga killar gör", att 

hon föredrar öl framför vin och att hon kan ta plats och skämta även i blandade sällskap vilket hon lagt 

märke till att hennes "väninnor" inte gör, trots att de "är väldigt roliga i grupper med bara kvinnor". 

Därefter får deltagarna presentera sig på liknande vis. 

 

 Meningen med uppgiften är enligt genuspedagogen att visa på det orimliga i normen, dvs att ingen 

passar in i den stereotypa bilden av hur en man och en kvinna är och bör vara. Det som kan vara 

problematiskt med liknande övningar är att genom att prata om traditionella uppfattningar av genus så 

kan de reproduceras och cementeras. De som uttrycker en förvåning och ser svårigheter med uppgiften 

kanske inte har samma tydliga bild av vad som är kvinnligt och manligt. Genom att samtala kring kön 

kan också den hegemoniska genusformationen befästas - även då intentionen är att bryta just denna. 

Detta eftersom utsagor om män och kvinnor som två olika kategorier och föreställningar kring dessa 

alltid löper risken att reproducera samma föreställningar som man vill problematisera (Bondestam 

2007:35). 

 

Vid ett annat tillfälle kommer genuspedagogen på sig själv med att generalisera över pojkar och flickors 

beteende, vilket är något hon lätt gör i sina resonemang. 

 

Och nu kände jag precis att jag har gått i en fälla. Nu gör ju jag precis så som vi inte ska göra. 

Nu buntar jag ihop alla killar i en hög och alla tjejer i en hög. Och det är ju inte så, det är ju 

vissa... Och det är ju det som är problemet. Det sitter så djupt inrotat i oss. Jag måste själv 

arbeta med det hela tiden. 

 

Uttalandet belyser genuspedagogens medvetenhet om problematiken med reproduktionen av genus 
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genom hennes samtal. Hon pratar också under mötena om hur kategoriseringar av barnen gör att de som 

inte passar in i kategoriseringarna exkluderas. Genom att påpeka att hon är medveten om problemet, 

uppmanar hon också deltagarna att inte hamna i samma "fälla". Reflektion i arbetslaget är en av de 

metoder för jämställdhet som genuspedagogen förespråkar. 

 

Jämställdheten - ett problem för "de andra" 

 

 

Många av deltagarna uttrycker att de i sitt jämställdhetsarbete mött "kulturkrockar" - situationer där 

barn och föräldrar från "andra kulturer" enligt deltagarna protesterat mot deras förhållningssätt till 

barnen. Detta har enligt deltagarna försvårat jämställdhetsarbetet till den grad att vissa av dem ser det 

som en omöjlighet att bedriva arbetet med genus i skolan då det i området finns många "invandrare". 

Andra deltagare uttrycker istället att situationen med många elever från olika kulturella bakgrunder 

istället kräver ett ökat jämställdhetsarbete i skolan och att skolan då fyller en viktig funktion och att 

pedagogerna har ett stort ansvar för hur dessa barn integreras i det jämställda svenska samhället.  

Under diskussionen kring vart normer och föreställningar kring kön kommer ifrån utväxlas följande 

repliker: 

 

Deltagare: "En sak som jag tänkte på när vi diskuterade är att vi har en del invandrade 

kulturer här och där kan man ju se att skillnaderna i genus är större än vad vi kanske är vana 

vid".  

Genuspedagog: "M, jaha... så vad ska vi kalla det? Traditioner?" (Antecknar och vill föra upp 

deltagarnas diskussioner på tavlan). 

Deltagare: "Utomsvenska traditioner, kulturer, kanske... eller andra kulturer, kan du skriva 

bara. Andra kulturer än den svenska". 

 

I andra uttalanden beskriver också deltagarna hur svårt det är att arbeta med jämställdhet när det finns 

föräldrar och elever som är "invandrare med annan kulturell bakgrund" där genusformationen ser väldigt 

annorlunda ut. Dessa utsagor om deltagarnas upplevda verklighet har genuspedagogen svårt att bemöta, 

även då jag tolkar hennes tvekan i exemplet ovan som att hon inte är överens med deltagarens argument 

och därför försöker belysa en mer konstruktionistisk syn genom att istället för "kultur" erbjuda 

alternativet "traditioner". 
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Deltagarna ser sig själva som jämställda och villiga att bedriva ett jämställdhetsarbete i skolan, även de 

som under föreläsningarna uttrycker ett motstånd mot den typen av jämställdhetsarbete som 

genuspedagogen förespråkar. Ändå instämmer de flesta av deltagarna i genuspedagogens resonemang 

och i hennes normkritiska argument och uttrycker inga svårigheter i att omsätta detta i sitt eget 

arbetssätt. Faktum med att de enligt egen utsago redan gör detta i stor utsträckning. Ingen tycker att 

fördomar existerar hos dem själva, eller inom arbetslaget. Dock finns det ett stor glapp mellan den 

officiella jämställdhetsagendan och det faktiska arbetet i skolan vilket flera av deltagarna beskriver. 

Skolan förstärker i praktiken därför inte genusordningen, enligt merparten av deltagarna, utan arbetar 

med problemen därutav. Problemet med att skolan inte är jämställd och att vi inte redan lever i ett 

jämställt samhälle måste därför finnas hos någon annan. Om Sverige är "världens modernaste och mest 

jämställda land" vilket genuspedagogen framhåller som allmänt vedertaget, så måste motståndet mot 

jämställdhetsidealet komma utifrån. Det är slutsatsen flera av deltagarna tar. 

 

Här visas det hur stark idén om jämställdhet är för självbilden i Sverige. Även om flera ifrågasätter hur 

långt jämställdhetsarbetet faktiskt bör sträcka sig och det finns flera diskussioner om vad jämställdhet 

faktiskt innebär, är det svårt att säga att man är emot jämställdhet. Tanken om jämställdhet används som 

grund för gränsdragningar gentemot olika grupper i samhället, särskilt gentemot invandrad befolkning 

från utomeuropeiska länder (de los Reyes 2007:306). 

 

I exemplet ovan visas också hur kultur används som en betäckning för något som andra är belastade 

med, men som vi är fria ifrån. Kultur ses här som något statiskt och determinerande, men kultur och 

etnicitet är precis som genus socialt konstruerat och därför föränderligt (de los Reyes 2007:33).  

Kulturbegreppet borde därför inte förbli oproblematiserat av genuspedagoger. 
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Sammanfattning och slutsatser 

 

 

Här kommer jag nu att återknyta till och besvara mina frågeställningar. 

 

Vilka idéer om barn, genus och jämställdhet träder fram i samtalet? 

 

Pojkar och flickor diskuteras oftast som två skilda grupper med olika egenskaper. I diskussionerna 

mellan genuspedagogen och deltagarna finns inget konsensus kring vad genus är, utan genus ses som 

både biologiskt givet och socialt skapat. Ändå är genuspedagogens hållning att barn socialiseras in i sina 

respektive genus av de vuxna, något som deltagarna till stor del tycks hålla med om. Barnen förutsätts 

vara heterosexuella och det skapas osäkerhet i de situationer då barnen bryter genusnormen då detta 

främst kopplas till homosexualitet. Genus ses huvudsakligen som en avspegling av det biologiska könet. 

Jämställdhet innebär främst att vidga de manliga och kvinnliga könsrollerna, inte att förändra dessa eller 

skapa nya genus. Genuspedagogerna och deltagarna ser sig själva som jämställda och som 

representanter från ett jämställt samhälle. Jämställdhet ses därför främst som ett problem för "de andra" 

– i de här fallet ”invandrarna”. 

 

Hur diskuterar genuspedagogen genus och hur mottas detta av deltagarna? 

 

Genuspedagogen pratar främst om genus som socialt konstruerat, men fastnar ibland i diskussioner 

kring vad som är biologiskt givet. Genuspedagogen förhåller sig till Yvonne Hirdmans genussystem, där 

kön inte problematiseras. Om genuspedagogen hade utgått ifrån Butlers syn på genus där kön och 

sexualitet problematiseras, hade det genuspedagogiska arbetet förmodligen sett annorlunda ut. De flesta 

deltagarna håller med om de vuxnas betydelse för barnens identitetsutveckling, där genus ses som 

viktigt. 
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Hur förhåller sig genuspedagogens arbete till intersektionella begrepp som till exempel klass och 

etnicitet? 

 

Att genuspedagogen förhåller sig främst till Yvonne Hirdmans genussystem där kön inte problematiseras 

leder till att genuspedagogen främst förespråkar metoder där det manliga och kvinnliga könsrollerna ska 

vidgas. Likaså förespråkas främst metoder där genus behandlas, inte andra kategorier som till exempel 

klass eller sexualitet. Däremot slutade många diskussioner i deltagarnas upplevelser av kulturkrockar 

och därigenom i en diskussion om etnicitet. Inget av detta problematiserades heller av genuspedagogen, 

då hennes fokus för workshopen endast var kön/genus. 
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Aslutande reflektioner 

 

 

Mitt arbete visar att genuspedagog är ett mycket utmanande yrke med en inbyggd problematik; hur 

diskuterar man genus utan att förstärka de hegemoniska maktstrukturerna?  

 

Genuspedagogen talar om den reflekterande pedagogen som ifrågasätter sitt eget förhållningssätt och ser 

med kritiska ögon på verksamheten. Förändringen börjar med de vuxna, och det är därför de vuxna som 

ska bli medvetna om genussystemets begränsningar genom till exempel observationer och 

dokumentationer av verksamheten. Dock är frågan om genuspedagogen lyckas med detta. I samtalen 

drar nämligen genuspedagogen inte argumenten till sin spjutspets och därmed undviks de obehagliga 

känslorna kring att konfrontera sina egna fördomar och se vart gränserna för de egna normerna går. Ett 

exempel på detta är att hon väldigt sällan berör positioner i genussystemet som till exempel 

transsexualitet eller problematiserar heterosexualitet. Likaså problematiseras aldrig kulturbegreppet, 

som i samtalen ges en statisk och determinerande betydelse. I stället kan det uppfattas som att 

genuspedagogen lämnar deltagarna kvar i tron att vara upplysta medborgare i världens mest jämställda 

land. 

 

Idag behövs fler verktyg inom genuspedagogiken. Jag efterfrågar ett intersektionellt perspektiv inom det 

genuspedagogiska samtalet, som enligt delegationen för jämställdhet ger förutsättningar för ett lyckat 

kvalitativt jämställdhetsarbete (SOU 2006:75:167). Behovet finns även av en normkritisk pedagogik, 

där man belyser och kritiskt granskar normer och hur de påverkar våra valmöjligheter till 

identitetsskapande. 
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