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Abstract 

This study aims to examine how gender education is written about and presented in Swedish 

newspapers and tabloids during the period 2012-2013. In my study I use a qualitative text 

analysis method and take on a discourse analysis approach to analyse ten articles that in 

different ways relate to gender education in Swedish preschools. The articles were published 

in the top four, by circulation largest Swedish daily and evening newspapers: Aftonbladet, 

Expressen, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. The result of my study show two distinct 

discourses about gender education as the articles presents gender education both as it goes 

against biology /nature but also that gender education is a democratic right. The discourse 

were gender education is talked about in terms of being an obstacle describes it i.e. as a 

process of “gender neutralizing” of the child, as being made up of an "ideology" and that it is 

based on gender educations experimenting with the child. The critical voices suggest that 

even though gender education purports to give children more opportunities it acts according to 

the critics to the contrary, by taking away the child’s opportunities all in the of treating all 

children in preschool equal. In contrast to this description of gender education as an obstacle  

for children the other identified discourse include positive descriptions in terms of 

possibilities and write about how gender education aims to treat all children on the basis of 

the unique individual that every child is. Gender education is described as a democratic right 

and as a part of the preschools’ as well as the entire society's gender equality work.  
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att studera hur genuspedagogik framställs i den svenska dags- och 

kvällspressen under åren 2012-2013.  Jag har använt mig av kvalitativ textanalytisk metod 

och har utifrån en diskursanalytisk ansats analyserat tio artiklar som på olika sätt förhåller sig 

till genuspedagogik i förskolan. Artiklarna är publicerade av de fyra upplagemässigt största 

dags-och kväll tidningarna i Sverige dvs. Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter. I resultatet framträder två distinkta diskurser om genuspedagogik i 

förskolorna: I artiklarna skrivs det om genuspedagogik som att pedagogiken ”går emot” 

biologi/natur men även att genuspedagogik är en demokratisk rättighet. De hinder som lyfts 

fram om genuspedagogik är att pedagogik är en könsneutralisering av barnet, att 

genuspedagogik endast är uppbyggd av en ”ideologi” och att det är ett experimenterande med 

barnet i förskolan som vissa genuspedagoger ägnar sig åt. De kritiska rösterna menar att 

genuspedagogik sägs syfta till att ge barn fler möjligheter men den handlar enligt kritikerna 

om det motsatta - att ta ifrån barnet möjligheter i verksamheten och behandla alla barnen i 

förskolan lika. I motsatts till denna beskrivning av genuspedagogik som hindrande för barn så 

har positiva beskrivningar i termer av möjligheter också framkommit i denna studie. Dessa 

skriver om att genuspedagogik syftar till att behandla alla barn utifrån den unika individ som 

hen är. Genuspedagogik lyfts fram som en demokratisk rättighet och som en del av förskolans 

men också samhällets jämställdhetsarbete.    

Nyckelord 

Diskurs, diskursanalys, förskola, genuspedagogik, jämställdhet, makt, media. 
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1 Inledning 
”Sluta göra barn könsneutrala”(Svensson, 2013, 28 jan). ”Genusförskola är inte 

jämställdhet”(Neuding, 2013 11 okt). ”Hen gör barn förvirrade”(Lagerwall, 2012, 14 feb). Detta 

är rubriker som är publicerade i några av Sveriges största dags-och kvällstidningar. Mina 

upplevelser är att kritik mot genusforskning, feministisk forskning och genuspedagogik är 

allmänt synliga dagligen i olika medier. Nyligen gick programserien  Fittstim-min kamp (Laurén, 

2013, 16 jan) på Svt där Belinda Olsson åker runt i  Sverige för att få svar på frågor som ”Har 

feminismen gått för långt” och ”Måste en feminist säga hen och visa brösten”. För att få svar på 

frågorna besöker Olsson bland annat en förskola som arbetar med genuspedagogik. Olsson 

presenterar förskolan med; ”Här är barnen spjutspetsar i den radikala jämställdhetskampen, 

barnen går på hen dagis”. Vidare i programmet frågar Olsson pedagogerna som arbetar på 

förskolan om de är oroliga över detta experimenterade med barnen och Olsson säger bland annat 

att ”I Sverige har vi inte haft ett krig på många år så vi kan arbeta med dessa typer av frågor” och 

”det kanske faktiskt är dags att ta biologin på allvar”.  Programserien har fått mycket kritik i 

media och den har väckt mycket känslor hos allmänheten. Olsson svarar kritiken hon fått över 

programserien med ” Det är ju bara ett tv-program” (Svensson Glaser, 2014, 17 jan). Detta fick 

mig att fundera över om det verkligen bara är ett tv-program och vilka diskurser om 

genuspedagogik i relation till förskolan som florerar i svensk media idag? Jag blev intresserad av 

att undersöka på vilket sätt forskning om genus och genuspedagogik blir belyst i den svenska 

pressen.  

 

Värdegrunden och strävansmålen i förskolans läroplan betonar de demokratiska värden som 

verksamheten skall byggas på och det står bland annat att: 

 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 

är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. (Skolverket, 2010, s. 4) 

 

Kan föreställningarna om genuspedagogik i media möjligen inverka på dessa demokratiska 

värden? I den här studien granskar jag artiklar från den svenska dags-och kvällspressen som på 

olika sätt förhåller sig till genuspedagogik i förskolan. Studien syftar till att bidra med kunskap 

om olika diskurser gällande genuspedagogik som reproduceras i svensk dags-och kvällspress. 

Detta inkluderar frågor kring vilket språkbruk som används och på vilka sätt det talas om 

genuspedagogik i den svenska dags- och kvällspressen. De dominerade föreställningarna som 

skapas i media kring genuspedagogik i förskolan kan menar jag ses som villkor, strukturer, som 

kan ha betydelse för förskolans praktik och de barn och pedagoger som befinner sig där.  
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1.2 Syfte 

Syfte med denna studie är att studera hur genuspedagogik i relation till förskolan framställs i den 

svenska dags- och kvällspressen.   

 

1.3 Frågeställningar 

  
 Vilka diskurser genomsyrar framställningen av genuspedagogik i den svenska pres-

sen? 

 

 Vad handlar dessa diskurser specifikt om?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 Tidigare forskning och litteratur 
Då syftet i denna studie är att studera hur genuspedagogik i relation till förskolan framställs i 

den svenska dags- och kvällspressen har jag sökt efter forskning och litteratur om 

genuspedagogik i förskolan samt texter som behandlar ämnet media, jämställdhet, genus samt 

de diskurser som råder om genusmedvetenheten i verksamheten. I den här delen presenteras 

dessa texter för att belysa hur den pågående debatten om genuspedagogik ser ut. För att ge 

läsaren en bredare förståelse för studieområdets kontext och vetenskapliga angreppsätt så 

presenterar jag även i denna del de riktlinjer och lagar som förskolan har att förhålla sig till 

samt de teoretiska referensramarna som används i analysen och den kritiska granskningen.   

 

2.1 Centrala begrepp och styrdokument 
Inom förskolan idag är jämställdhet både ett innehåll och mål. Det innebär att förskolan inte 

enbart skall arbeta med jämställdhet utan även vara jämställd. Svaleryd & Hjertson (2012) 

menar att jämställdhet avser rättvisa maktförhållanden mellan flickor och pojkar, kvinnor och 

män. Att arbeta med jämställdhet i förskolan innebär att pedagogerna arbetar med 

diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder - men ur 

ett könsperspektiv.  Jämställdhet handlar om kön, om förhållandet mellan flickor och pojkar 

och innebär att alla människor är fria att fatta egna beslut och utveckla sin personliga förmåga 

utan att begränsas i sin tillvaro av strikta genuskontrakt.  Genuskontrakt används av Svaleryd 

& Hjertson (2012)  för att beskriva relationen mellan flickor och pojkar på en förskola och de 

normer som omedvetet skapar ramar för vad som är möjligt att göra.  Genus i sin tur är en 

samlad benämning i könsforskning, och handlar om hur kön konstrueras socialt där 

benämningen omfattar vårt kulturella, biologiska och sociala kön. Inom genusforskningen 

anses kön vara socialt konstruerat och ett resultat av våra egna mänskliga påfund. I motsats 

till essentialistiska och statiska idéer om kön som någon slags ”inre essens” så är ett 

grundantagande att samhällsstrukturer, normer och kulturer kring vad det innebär att vara 

flicka eller pojke påverkar oss omedvetet. Begreppet genus är ett teoretiskt begrepp och ett 

redskap för att förklara och analysera maktförhållanden mellan kvinnor och män. Att inta ett 

genusperspektiv innebär att undersöka hur kön konstrueras i vissa situationer, hur kön ges 

betydelse, värderas, bedöms och ges skilda uppgifter i ett visst sammanhang. Genom att 

anlägga ett genusperspektiv på ett jämställdhetsarbete hamnar således fokus på att belysa och 

omforma normer, värderingar av vad som anses vara kvinnligt respektive manligt, 

maktrelationen mellan flickor och pojkar, samt maktrelationer pojkar emellan och flickor 

emellan. Genus i förskolan handlar om en medvetenhet kring omedvetna förväntningar och 

föreställningar på de båda könen. Det handlar även om en medvetenhet och ett 

förhållningssätt till den makt som pedagogerna bär för att vidmakthålla förlegade 

genussystem eller omskapa dem. Begreppet genuspedagogik används för att betona och 
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påvisa att all pedagogisk verksamhet skall analyseras ur ett genusperspektiv (Svaleryd & 

Hjertson, 2012). 

 

Arbetet med jämställdhet är väl förankrad i förskolans styrdokument och ingår i den 

värdegrund som förskolan skall bygga sin verksamhet på.  Jämställdhet omnämns även i 

skollagen och i diskrimineringslagen där det finns ett krav på att i förskolan förbygga och 

förhindra diskriminering av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att inget barn i 

förskolan skall utsättas för diskriminering på grund av diskrimineringsgrunderna (se ovan) 

poängteras även i förskolans värdegrund och i skollagen framgår det i paragraf två att:  

 
§2 Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan 

könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden. (Lag 1999:886) 

 

Vidare står det i läroplanen för förskolan 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 ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.(Skolverket, 

2010, s. 5) 

 

Här framkommer att pedagogernas förhållningsätt till barnen i förskolan har stor betydelse för 

förskolan jämställdhetsarbete med ett tydligt uppdrag att verka för jämställdhet i förskolan 

och verka för att ge barnen möjligheter utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster 

och könsroller. Detta har betydelse för min studie genom att de diskurser som råder i media 

om genuspedagogik kan möjligen påverka pedagogerna och andra vuxna som arbetar med 

jämställdhet i förskolan och hur pedagogerna förhåller sig till målen i läroplanen. 

 

 

2.2 Vad är genuspedagogik? 
Svaleryd & Hjertson (2012) menar i sin bok att genuspedagogik handlar om att hitta 

pedagogiska verktyg som ger möjligheter för flickor och pojkar att bli bemöta och seeda utan 

könsstereotypa förväntningar. Detta framgår även i delbetänkandet av Delegationen för 

jämställdhet i förskolan (SOU 2004:115). Där det skrivs att genuspedagogik tar sitt avstamp i 

att: genus i arbetet som pedagog handlar om medvetenhet kring föreställningar och 

omedvetna förväntningar på de bägge könen och en medvetenhet om den makt den egna 

yrkesrollen ger att vidmakthålla förlegade genussystem eller att omskapa dem. De pedagoger 
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som definierar sitt arbete som genuspedagogiskt är oftast enligt delegationen (SOU 2004:115) 

inriktade på att i det vardagliga arbetet bemöta, leda och stödja flickor och pojkar på ett 

likartat sätt för att därigenom undvika att återskapa eller förstärka de invanda könsrelaterade 

mönstren. I genuspedagogik framhålls enligt delegationen (SOU 2004:115) att könstypiska 

egenskaper och beteenden är konstruktioner och att det är vuxenvärlden som återskapar de 

stereotyper vi förväntar oss att respektive kön ska leva upp till. I det praktiska arbetet kanske 

skillnader mellan att inta ett jämställdhetsperspektiv och att inta ett genusperspektiv inte 

märks, men för utvecklingen av jämställdhetsarbetet i förskolor anser delegationen (SOU 

2004:115) att genuspedagogik har bättre förutsättningar att leda till ett kvalitativt 

jämställdhetsarbete i förskolan för att i ett genuspedagogiskt arbete förstärks inte de 

könsstereotypa egenskaperna.  

 

Söderman & Löf (2010) utvärderar Malmö stads satsning på jämställdhet i förskolor och sko-

lor i sin studie. Analysen fokuserar på pedagogernas tal om sina erfarenheter av genussats-

ningen i förskolan och det genuspedagogiska arbetet. I Söderman & Löf (2012) analys fram-

träder två centrala kategorier, som analyseras som diskurser. Dessa två huvudkategorier är att 

genussatsningen i förskolan ses som ideologisk och kompensatorisk. En ideologisk diskurs 

framträder i talet om genusmedvetenheten som berör pedagogerna både professionellt och 

privat. Genussatsningen framträder även som kompensatorisk då pedagogerna talar om olika 

former av kompensation med hänvisning till genus. Kompensatorisk pedagogik går ut på att 

främja jämställdhet i verksamheten genom att erbjuda flickor och pojkar olika stöd. Men stra-

tegin att separera pojkar och flickor för att skapa jämställdhet i förskolan har även mött kritik 

från flera könsforskare. Enligt Söderman & Löf (2010) har kritiken riktas i stor utsträckning 

på en syn om genus som något generellt, att förenklade uppdelningar så som ”kvinnor” och 

”män”, inte rymmer variationer så som exempelvis, klass, etnicitet, sexualitet och/eller ålder, 

på så vis kopplas inte genus till dess kontext. Genus bör i jämställdhetsarbetet ses som kon-

struerat och situerat och barnen skall erbjudas en myriad av olika könsidentiteter. Pedagoger-

na skall bidra till att tillföra fler möjligheter för barnet istället för att rikta in sig på att för-

hindra traditionellt sett könsbundna lekar.  Den ideologiska diskursen, i Söderman & Löfs 

(2010) utvärdering, kring genus tar sig bland annat uttryck i att pedagogerna uttrycker en 

rädsla över att inte vara tillräckligt genusmedvetna. Pedagogerna talar om oskrivna regler om 

vad som upplevs rätt och fel i arbetet med genus i förskolan. En av pedagogerna lät inte sin 

egen son använda tofsar och detta menar Söderman & Löf (2010) tydligt bryter mot den ideo-

logiska diskursens oskrivna regler.  Konsekvenser och effekter av detta synsätt menar Söder-

man och Löf (2010) är att genuspedagoger betraktas mer som genuskontrollanter än som pe-

dagoger i verksamheten.  

Som framgått kan det genuspedagogiska arbetet vara något av en paradox i verksamheten. 

Trots att pedagogerna har goda intentioner om att främja jämställdhet kan den få motsatt ef-
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fekt och det finns svårigheter för förskolor och enskilda pedagoger att förhålla sig till sitt upp-

drag (Söderman & Löf, 2010). Ingvar (2010) kritiserar i sin utredning det genuspedagogiska 

arbetet och han menar att vi skall göra skillnad på flickor och pojkar i förskolan för dessa föds 

med olika egenskaper. Att det inte är så enkelt att det rör sig om omgivningsfaktorer eller bio-

logiska faktorer när man talar om kön och genus. Han menar att det ser alltmer ut som om 

biologiska faktorer gånger omgivningsfaktorer är det sätt man ska förstå hjärnans utveckling 

och därmed individens utveckling. Att olikheterna mellan könen ligger i genetiska och biolo-

giska skillnader men också i skillnader avse socioekonomiska faktorer. Skillnader kan hante-

ras på olika sätt men hanteringen bör alltid vara relaterad till hur man förstår orsaken till de 

skillnader som observeras (Ingvar, 2010).  

2.3 Vad vet vi om hur genuspedagogik bedrivs i förskolan?  
En del av det genuspedagogiska arbetet kan vara ökad medvetenhet om likhet – olikhet. 

I Gillbergs (2009) avhandling om pedagogernas möjligheter och hinder för utvecklingen av 

ett genuspedagogiskt arbete i praktiken, framgår det att en viktig del i det genuspedagogiska 

arbetet är att kollektiva handlingar möjliggörs i en gemensam värdegrund för pedagogerna 

och att förändringar i praktiken kan uppstå genom att synliggöra det genuspedagogiska arbetet 

och genom att i jämställdhetsarbetet kontinuerligt reflektera och utbyta kunskap. I Gillbergs 

(2009) studie reflekterade pedagogerna kring sitt eget kunskapande om jämställdhet mellan 

pojkar och flickor och hur denna kunskap skulle kunna främjas genom att inta ett genuspeda-

gogiskt förhållningsätt. Pedagogerna i Gillbergs (2009) studie reflekterade över frågor som: 

skall alla behandlas lika eller skall alla behandlas olika –och vilket är mer rättvist i så fall? 

Vem skall jämställas och utifrån vilka antaganden? Föds vi olika, eller görs vi till flickor och 

pojkar, män och kvinnor genom socialisering? Även reflekterade pedagogerna i studien kring 

vad som skrivs i tidningsartiklar, nyhetssändningar m.m. Detta gjorde pedagogerna i Gillbergs 

(2009) studie för att de ansåg att den offentliga debatten kring det genuspedagogiska arbetet 

och lika/olika diskursen i media var i hög grad relevant för pedagogerna själva. Huvudsyftet 

med det genuspedagogiska arbetet menade pedagogerna i Gillbergs (2009) studie var att bidra 

till skapandet av ett demokratiskt samhälle och i ett demokratiskt samhälle bor det jämställda 

medborgare. Pedagogerna i Gillbergs (2009) studie ansåg att ”demokrati” vara ett bättre be-

grepp än jämställdhet. För att genom att använda ett annat begrepp så skulle det skulle under-

lätta att få vårdnadshavarna och kommunala beslutsfattarnas uppmärksamhet. Detta eftersom 

menade pedagogerna i Gillbergs (2009) studie, att demokratibegreppet kan förmodas vara 

mindre laddat än jämställdhetsbegreppet. Att jämställdhetsbegreppet var och är laddat fick 

pedagogerna i Gillbergs (2009) studie en rad belägg för, men det främsta var att med att inta 

ett genuspedagogiskt arbetssätt frågade vårdnadshavare till pojkar om deras pojkar nu skulle 

göras om till flickor.  
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I Edströms (2009) studie om förskolans jämställdhetsarbete framgår det att pedagogerna i 

verksamheten beskriver att det genuspedagogiska arbetet med barnen handlar främst om för-

hållningssätt men även om material och miljö. Pedagogerna i studien menar att jämställdhet i 

förskolan inte är ett ämne utan skall integreras i verksamheten. Pedagogerna i Edströms 

(2009) studie betonar vikten av att se till individ och inte till kön. Men pedagogerna framstäl-

ler enligt Edström (2009) det problematiskt att i vissa fall behandla flickor och pojkar olika, 

exempelvis att låta flickor vänta under påklädning i hallen. I studien går det att se ett under-

liggande antagande om att flickor och pojkar främst är lika och bör behandlas därefter. I Ed-

ströms (2009) studie går det att urskilja en likhetsdiskurs eftersom de problem som lyfts av 

pedagogerna med jämställdhet delvis framställs som att man inte behandlar varandra lika eller 

till och med medvetet gör skillnad. Detta framgår även i Edströms (2010) doktorsavhandling 

om jämställdhet i förskolepolitik och praktik, att jämställdhetsdiskursen i förskolan främst 

handlar om att skapa likhet mellan könen, där flickorna skall anpassas och göras mer lik poj-

karna. Studien visar även att pedagogerna både ses som en del av utmaningen och lösningen 

när det gäller att skapa jämställdhet i förskolan (Edström, 2010). Pedagogernas roll beskrivs 

även i delbetänkandet av Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2004:115). Där 

framgår det att pedagogernas kunskap om genus och ett medvetet jämställdhetsperspektiv har 

betydelse för pedagogernas handlanden och för hur verksamheten utformas. Att förskolan 

arbetar aktivt utifrån ett medvetet och kunskapsbaserat könsperspektiv anses därför vara av 

stor vikt i verksamhetens måluppfyllelse. Vidare skrivs det i delbetänkandet att det inte bara är 

förskolan som påverkar barnen, också vårdnadshavare och andra individer i barnets omgiv-

ning är viktiga komponenter i formandet av barnets syn på och värderingar av sig själv och 

andra barn - oavsett kön. Barns uppfattning om kvinnligt och manligt påverkas även av media 

(SOU 2004:115). 

 

2.4 Media- debatter kring genuspedagogik/jämställdhet   
Jag har sökt efter tidigare forskning om hur genuspedagogik framställs i media, men detta har 

varit svårt att finna. Då syftet med min studie är att analysera rådande diskurser om 

genuspedagogik i svensk media och då min empiri består av artiklar från fyra stora dags- och 

kvällstidningar blir frågor som rör mediers makt i relation till praktiken relevanta.  

 

Media är det tredje maktcentra i Sverige och i Statens offentliga utredningar (SOU 2006:21) 

beskrivs media som en makt som ska kontrollera makten men som sällan granskar sin egen 

roll i reproduktion av samhälleliga orättvisor. Vidare spelar mediernas utbud en nyckelroll när 

det gäller att strukturera de diskurser och bilder med vars hjälp människor förstår världen. Till 

skillnad från andra industriföretag producerar de olika medieföretagen symboliska, 

medieprodukter vilka genom sin närvaro i det svenska samhället har blivit centrala 

komponenter i människors kommunikativa miljö. En stor del av både våra tolkningar av 

verkligheten och våra faktakunskaper kan därför sägas härröra från medierna, på mer eller 
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mindre ett direkt och komplext sätt. Inom tidigare forskning inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen har kritik riktats mot hur medier påverkar människor, men 

denna kritik har sen kommit att handla mer om att medierna, snarare än att bestämma vad vi 

tycker, tänker och gör, har stor betydelse för våra förståelseramar. Med andra ord utgör 

medierna en viktig källa för våra föreställningar om vad som är ickeönskvärt och önskvärt, 

onormalt och normalt, orealistiskt och möjligt (SOU 2006:21).  Fagerström & Nilsson (2008) 

skriver i sin bok att alla svenskar konsumerar ungefär sex timmars medier om dagen och 

därför menar de att de olika medierna har ett stort inflytande på oss på individnivå genom att 

de påverkar våra värderingar och uppfattningar om samhället och världen samt vilka 

skyldigheter och rättigheter vi anser att människor har i en demokrati (Fagerström & Nilsson, 

2008). 

 

2.5 Teoretisk utgångspunkt  
Då fokusen i min analys ligger på hur genuspedagogik framställs i den svenska dags och-

kvälls pressen, vilken syn på genuspedagogik som lyfts fram i media och som återspeglas och 

reproduceras i dessa artiklar har jag har valt i min studie att ta hjälp ifrån Michel Foucault 

teorier om begreppen diskurs och makt.   

  

Foucaults definition av diskurs  
Foucault definierar diskurser som hela den praktik som frambringar en viss typ av 

yttrande. Foucault riktar intresset mot diskursens inre form vad som är vetbart och de 

regelsystem som finns. En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar 

viss kunskap men som således utesluter andra och som pekar ut vem eller vilka som har rätt 

att uttala sig med auktoritet. Eftersom regelsystemet är i ständig förändring har diskursen 

också ett dynamiskt inslag (Bergström & Boréus, 2005). Foucault menar att diskursen finns 

lika mycket med i det man säger som det man inte säger, eller i attityder,  beteendemönster, 

sätt att vara och i rumsliga dispositioner (Foucault, 2008). Foucault menar att i diskursen ryms 

vetenskapliga påståenden och i diskursen finns ett tydligt maktperspektiv och maktfokus som 

ger en vidgad syn på diskursen som även inkluderar icke språkliga praktiker.  Foucaults 

diskursbegrepp innehåller ett antal försanthållande om hur vi ser på världen. Foucault menar 

att när diskursen skapas leder det till att människor kontrolleras, vilket sker genom ett antal 

procedurer som Bergröm & Boréus (2005) kallar för utestängningsmekanismer.  

Begreppet diskurs som Foucault behandlar kan i min studie hjälpa mig att förstå att de 

diskurser som råder om genuspedagogik skapas av tillåtelse för vad som kan sägas och inte 

sägas inom reglerna för diskursen.  

  

Foucaults definition av makt  

Makt är inget som utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relation 

mellan individer och innebär möjligheter för vissa och begränsningar för andra. Foucaults syn 
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på makt innebär också möjligheter till motprocesser. Kunskap menar Foucault är etablerad 

kunskap vilken är nära förbundet med makt. Etablerad kunskap är drivmedlet i de beskrivna 

utestängningsmekanismerna. Kunskapen reglerar och styr vad som är möjlig att säga och hur. 

Utestängningsmekanismerna kan vara när något blir förbjudet, ses som rätt eller fel, definieras 

som sjuk eller inte sjuk  (Bergström & Boréus, 2005). Foucault menar att, för 

maktförhållanden är diskursen inte bara en yta att fästa tecken på, den är en operator 

(Foucault, 2008). En diskurs om exempelvis förskolepolitik säger något som gör anspråk på att 

vara sant och verkligt för detta ämne. Om i den rådande förskolepolitiska dikursen regeln 

finns att alla skall ha rätt till en jämställd förskola, eller tvärtom, att samhället inte har några 

skyldigheter att erbjuda barnen detta, konstituerar diskursen maktförhållanden. Här skapas 

olika subjektpositioner för barnet och vårdnadshavarna på vilken regel som utkristalliseras i 

diskursen. Diskursen säger således något om vad som kan sägas, hur något sägs och från vilka 

olika positioner något sägs (Bergström & Boréus, 2005).  

 

 

Foucault definition av makt kan i min studie hjälpa mig att förstå att den kunskap som 

individen bär och från vilka olika positioner i samhället något sägs har en stor betydelse för 

vad som tillåts att sägas och att i begreppet makt innebär det även möjligheter till 

motprocesser/motdiskurser. Även kan Foucault definition av makt hjälpa mig förstå att de 

som håller i makten om förskolans jämställdhetsarbete, pedagoger och andra vuxna i 

verksamheten, vårdnadshavare och politiker, kan påverkas av andra maktverktyg som 

exempelvis den diskurs som råder om genuspedagogik i media. 
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3 Metodologisk ansats och val av metod  

I detta avsnitt presenteras vilken metod jag har använt mig av i denna studie. Jag ger en 

genomgång av arbets- och analysprocessens steg och motivation för avgränsning och urval 

samt diskuterar etiska hänsynstaganden.  

  

3.1 Metodredogörelse  

Jag har valt att använda mig av kvalitativ textanalys som metod i min studie, då syftet är att 

kritiska granska och analysera ett antal artiklar ur fyra stora svenska dags-och kvällstidningar, 

med intentionen att undersöka hur genuspedagogik i förskolan framställs. Jag kommer att 

granska och analysera dessa artiklar utifrån ett Foucaultinspirerat perspektiv. Med det menas 

att jag kommer att använda mig av Foucaults definition av begreppet diskurs- och makt i den 

kritiska granskningen och analysen av artiklarna. Detta gör att det blir en typ av diskursanalys 

som jag kommer att använda mig av som metod i min studie. Det finns många olika typer av 

studier som går att klassificera under rubriken diskursanalys och många olika metoder inom 

metoden att använda sig av.  Gemensamt för alla de olika typerna av diskursanalys kan dock 

sägas att syftet är att belysa språkets vikt vid formandet av verkligenheten och samhällets 

maktförhållanden (Bergström & Boréus, 2005).  

  

Jag kommer i denna studie att använda mig av en metod som preciseras av Bergström och 

Boréus (2005). Metoden är en diskursanalys med inriktning på identitetskonstruktioner.  

Metoden sammankopplar identitet, makt och handlingsutrymme i studien och 

analysverktygen man använder sig av är problem-orsak-lösning.  Analysverktygen fyller flera 

funktioner och tillsammans bildas analogikedjor. Med hjälp av dessa kedjor kan man säga 

något om diskursens gränser och i kedjorna framträder de tecken som är diskursens kärna. 

Vissa handlingar ryms inom diskursen andra inte. Genom att använda sig av begreppen 

problem, orsak och lösning kan man komma åt innehållet i texten, strukturera upp den och 

skapa sig en överblick över innehållet (Bergström och Boréus, 2005).  I min studie kan detta 

möjligen komma att handla om: vad finns det för grundläggande problem i texten som 

kommuniceras kring genuspedagogik i förskolan? Vad är orsaken till dessa problem som 

texterna belyser? Vad skrivs fram som lösningen på problemet? Lösningsförslaget avser att 

hjälpa de problem som texterna belyser och kan vara nära sammankopplat med makt t.ex. 

vilka lagar och riktlinjer som stiftas och vilka institutionella lösningar som 

bestäms. Jag diskuterar detta ytterligare i min analysredogörelse och i mitt resultatkapitel, 

samt förtydligar min metod genom att bifoga mitt analysschema.  

 

3.2 Avgränsning och urval  

Min empiri består av artiklar som berör genuspedagogik i förskolan. Samtliga artiklar är 

publicerade under perioden 2012- 2013. För att finna det empiriska materialet till min studie 
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vände jag mig till Artikelsök, Presstext och Mediearkivet/Retriever. De sökord jag använde 

mig av var ”genuspedagogik”, ”pedagogisk metodik”, ”genuspedago*”, ”kön* OCH försk*” 

och ”genus* OCH pedag*” och jag fann ett stort antal artiklar. Genom en sökning på 

genuspedagogik i Mediearkivet/Retriever (en databas som har artiklar från den tryckta 

pressen) får man fram 507 träffar där begreppet genuspedagogik påträffats i den svenska 

pressen under denna period som jag har valt att använda i min studie. Detta är den högsta 

andelen träffar av artiklar jag får fram som genuspedagogik har nämnts i 

Mediearkivet/Retriever under 2000-talet.  I slutändan valde jag att analysera tio artiklar totalt 

som publicerats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Mitt val 

föll på dessa tio artiklar då de bäst passade för mitt syfte, eftersom de var de artiklar som 

framförallt berörde ämnet i min studie, genuspedagogik i förskolan.  Vissa artiklar valdes bort 

då de exempelvis endast innehöll söktermen ”pedagogisk metodik” och fokusen i artiklarna 

inte låg på genuspedagogik i förskolan. Ett exempel på en sådan artikel är ”Korven het potatis 

för KDU”, i vilken det diskuteras det skånska korvdramat och kopplingen mellan grillkorv 

och genuspedagogik (Gustafsson, 2012, 12 juli). Detta är en artikel som kan sägas bidra till 

diskursen om genuspedagogik men texten i sig handlar inte om pedagogiken i förskolan och 

därför valdes den bort.  

 

Följande artiklar utgör min empiri och är dem som jag har valt att analysera i min studie: 

 

 ”Efterlyses: Fler män i förskolan” (Jällhage, 2013, 06 maj). Dagens Nyheter,  

 ”MP: Alla förskolor ska ha en genuspedagog” (Lagerwall, 2012, 15 feb.) Dagens 

Nyheter  

 ”Nästa Seger kan drunkna i hästar” (Lundberg, 2013,16 juli). Aftonbladet,  

 ”Diande leksaksbil vår nya vandringssägen?”(Laestadius Larsson,2012, 24 feb). 

Svenska Dagbladet,  

 ”Genusfolket – som något ur Tolkien” (Strömstedt, 2012, 25 feb) Expressen,  

 ”Var inte rädda för genuspedagogik”( Madon, 2013, 26 okt). Expressen,  

 ”Inte lätt att skapa ”ny människa” ”. (Skytte, 2012, 25 mars). Svenska dagbladet,  

 ”Hen gör barn förvirrade” (Lagerwall, 2012, 14 feb). Dagens Nyheter,  

 ”Genusförskola är inte jämställdhet”(Neuding, 2013 11 okt). Svenska Dagbladet  

 ”Sluta göra barn könsneutrala” (Svensson, 2013, 28 jan). Aftonbladet.  

 

Valet av tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen är 

baserat på att dessa är rikstäckande tidningar som når ut till hela Sverige. De är 

upplagemässigt bland de största tidningar i Sverige idag och på grund av de skilda 

genreformaten så kan dessa eventuellt väntas nå ut till delvis olika målgrupper. 
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3.3 Etiska hänsynstaganden  

Då jag i min studie använder en kvalitativ textanalys som metod finns inga exakta etiska 

hänsynstaganden att utgå ifrån. I användandet av kvalitativ textanalys som metod återfinns en 

etisk aspekt i hur man förhåller sig till den tolkning som forskaren gör.  Studien har gjorts 

genom ett medvetet förhållningsätt och reflekterande om att det finns risk för att studien kan 

missuppfattas och att studien kan medverka till att reducera problematiken eller betydelsen av 

genuspedagogik i förskolan. Med detta vill jag belysa min medvetenhet om att misstolkningar 

kan uppstå av det som presenteras i studiens analys och upplysa om att det inte är mina egna 

åsikter som är representerade i analysen. I min studie kommer jag att tala sanning om min 

forskning, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för mina studier, öppet redovisa 

metoder och resultat, inte stjäla forskningsresultat från andra, vara rättvis i min bedömning av 

andras forskning och sträva efter att bedriva forskningen utan att någon skadas 

(Vetenskapsrådet, 2011).   

 

3.4 Genomförande & analysredogörelse 
Som tidigare nämnts i stycke 3.2 samlade jag in det empiriska materialet till min studie in 

genom sökningar i Artikelsök, Presstext och Mediearkivet/Retriever. Valet av de specifika 

artiklarna till min studie bestod av att dessa artiklars fokus var genuspedagogik i förskolan. 

Efter insamlingsprocessen började jag att bearbeta och analysera materialet. Följande punkter 

kan sägas beskriva och tydliggöra mitt metodgenomförande:  

 

 Kodningsprocessen: Jag granskade artiklarna med syfte att söka tydliggöra hur de be-

skriver om genuspedagogik. Utifrån analysverktygen problem, orsak och lösning (se 

metodredogörelse, sida 10) så identifierade jag de olika sätt texterna belyste genuspe-

dagogik i relation till vad som beskrevs vara problemet, dess orsaker samt vilka lös-

ningar och möjligheter som beskrevs. 

 

 Analysschema: Genom att använda mig av verktygen problem, orsak och lösning i 

analysen bildades analogikedjor.  

 

 I analogikedjan framkom det olika teman i artiklarna. Vissa tecken var mer centrala än 

andra och dessa mer framträdande tecken är i denna studies metod diskursens kärna. 

För att strukturera upp dessa teman förde jag in dessa centrala teman i ett analys-

schema. Se bifogat analysschema på sida 15. 

 

 Utifrån analysschemat med framträdande teman identifierade jag sedan vilka diskurser 

om genuspedagogik som dessa teman kan förstås reproducera. Utifrån detta redovisar 
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jag mitt resultat i en analys där jag beskriver och illustrerar de identifierade diskurser-

na med textutdrag från artiklarna. 

 

 Slutligen sammanställde jag mina resultat och analys och diskuterar dem utifrån redo-

visade teorier och tidigare forskning. Detta presenterar jag i diskussionsavsnittet. 
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4 Resultat och analys  

Då syftet med denna studie är att studera hur genuspedagogik i relation till förskolan 

framställs i den svenska dags- och kvällspressen har jag använt mig av en kvalitativ 

textanalysmetod, mer specifikt en diskursanalys med inriktning på identitetskonstruktioner. 

Jag har i min studie använt mig av en analystabell för att identifiera vilka diskurser som 

genomsyrar framställningen av genuspedagogik i den svenska pressen och när jag granskade 

analystabellen och artiklarna hittade jag återkommande drag och teman om vad dessa 

diskurser handlar om. Jag har analyserat sammanlagt tio artiklar av olika karaktär, två från 

Dagens Nyheter och Expressen, tre från Aftonbladet och tre från Svenska Dagbladet. Av dessa 

tio artiklar berör två stycken den könlösa förskolan, två genuspedagogik som en ideologi, två 

miljöpartiets förslag om mer genuspedagoger och tre artiklar berör könsroller och 

könsmönster. Den sista är en artikel som handlar om att jämställdhetsministern anser att det 

behövs mer manliga pedagoger i förskolan för att barnen behöver möta mångfald både ur ett 

köns- och individ perspektiv.  Nedan kommer jag att presentera resultatet av min analys. 

Avsnittet inleds med analystabellen som helhet samt de diskurser som jag identifierat och 

sedan följer de avsnitt som behandlar de identifierade diskurserna.  

 

Beskrivning av analystabell 
Det som framgår i tabellen, på sidan 15, är de delar utav artiklarna som jag har identifierat 

som problem, orsak till problem och lösningar på artikelns problem. Första kolumnen består 

av de artiklar som jag i denna studie har granskat, den andra kolumnen tar upp problem om 

genuspedagogik i förskolan som jag har identifierat i respektive artikel, den tredje kolumnen 

tar upp vad som beskrivs vara orsaken till dessa problem och i den fjärde kolumnen 

specificeras vad som beskrivs vara lösningen i artikeln. Denna analystabell fungerar sedan 

som en grundstomme för att urskilja mönster i artiklarna. Med hjälp av denna analystabell kan 

jag utläsa analogikedjor och teman som kan sägas utgöra olika diskurser om genuspedagogik i 

artiklarna. Genom att strukturera upp artiklarna med hjälp av analysverktygen problem, orsak 

och lösning så kan man hitta återkommande drag och teman i dessa artiklar. Analysverktygen 

hjälper mig att se vilken identitet som tillskrivs genuspedagoger, hur dessa artiklar används ur 

ett makt perspektiv och vilka handlingsutrymmen som skapas inom diskurserna om 

genuspedagogik. Jag kan även med hjälp av dessa kedjor identifiera kärnan i diskursen.    

 

4.1 Vilka diskurser kan identifieras? 

Genom analystabellen, på sidan 15, så identifierade jag två olika diskurser om 

genuspedagogik i förskolan. Dessa diskurser kunde jag identifiera genom att artiklarna 

innehöll olika återkommande drag och teman. De två diskurser som har framträtt i artiklarna 

är: genuspedagogik går ”emot” biologi/natur och genuspedagogik är en demokratisk rättighet.  
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Artikel                  Problem    Orsak till Problem      Lösning på problem 

”Sluta göra barn könsneutrala” 

(Svensson, 2013, 28 

 jan). Aftonbladet.  

Skapandet av könsne-

utrala barn. 

Detta ger inte alla barn samma 

chans i livet. 

Behandla barn olika 

”Genusförskola är inte 

jämställdhet”(Neuding, 2013 

11 okt). 

Svenska dagbladet. 

Genuspedagogik bidrar 

inte till jämställdhet. 

Genuspedagogik begränsar bar-

nens möjligheter.  

- 

”Hen gör barn  

förvirrade” 

(Lagerwall, 2012, 14 feb). 

Dagens nyheter.  

Det är fel att könsneutra-

lisera i förskolan.  

Barnen kan inte tänka ut det här 

med genus, eftersom deras hjärnor 

inte är färdigutvecklade. Om vi då 

stör den utvecklingen kan vi göra 

dem en otjänst. 

Att barnen får leva ut upp-

täckten av sin sexualitet. 

Meningen är att vi ska vara 

män och kvinnor.  

”Inte lätt att skapa 

”ny människa” ”. 

(Skytte, 2012, 25 mars).  

Svenska dagbladet.    

Arbetet med genus i 

förskolan. 

Pedagogiken är endast en ”fluga” 

just nu.  

Pedagogiska konstigheter 

kommer och går. Och sunda 

förnuftet har en tendens att 

bestå. 

”Var inte rädda för 

genuspedagogik” 

( Madon, 2013, 26 okt). 

Expressen. 

Den starka kritiken till 

genuspedaogiken. 

Att genuspedagogik ännu inte är 

en självklarhet borde uppröra - 

inte att ett riksdagsparti föreslår 

något så givet som att barn ska 

bemötas som jämlikar. 

Problemet med ojämställd-

het borde redan vara löst.  

”Genusfolket – som något ur 

Tolkien” 

(Strömstedt, 2012, 25 feb) 

Expressen.  

”Spöket om genus-folket” 

och genuspedagogiks 

vara eller icke vara. 

Genuspedagogik är ingen val-

fråga. Det är en demokratisk 

kunskap som befriar barn från 

förväntningar som har med biolo-

giskt kön att göra 

Ifrågasättningar av invanda 

mönster och könsroller 

måste till för en förändring i 

samhället. 

”Diande leksaksbil vår  

nya vandringssägen?” 

(Laestadius Larsson, 2012, 24 

feb).  

Svenska dagbladet 

 I en tid när i stort sett 

alla säger sig vara för 

jämställdhet fokuserar vi 

mer på könsskillnaderna 

än tidigare.  

Könsrollerna fungerar som en 

slags uniform som trycker ner 

barnets personlighet. 

Att se barnet för den unika 

person som hen är.  

”Nästa Seger kan  

drunkna i hästar” 

(Lundberg, 2013,16 juli). 

Aftonbladet.  

Problemet är att barnen 

skolas isär. 

Att könsroller och könsmönster 

inte tillåter barnet att leva ut sin 

fulla potential. 

Likabehandling, att låta barn 

få vara barn. 

”MP: Alla förskolor ska ha en 

genuspedagog” (Lagerwall, 

2012, 15 feb.) Dagens nyheter. 

Den borgerliga alliansen 

tar inte frågan om jäm-

ställdhet i förskolan på 

allvar. 

Skolinspektionens granskning 

visar att en tredjedel av landets 

förskolor inte lever upp till skol-

lagen som säger att man ska ar-

beta aktivt för att motverka köns-

stereotyper. 

Miljöpartiet anser att frågan 

måste prioriteras nationellt 

och föreslår att alla försko-

lor i landet ska ha tillgång 

till en genuspedagog. 

”Efterlyses: Fler män i försko-

lan” (Jällhage, 2013, 06 maj). 

Dagens nyheter. 

Barnen möter inga män i 

förskolan. 

Barnen måste kunna identifiera 

sig och ha förebilder av olika kön. 

Chefen måste bestämma sig 

och prioritera frågan om att 

få in mer män i förskolan. 
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4.1.1 Genuspedagogik ”går emot” biologi/natur 
Genom tabellen ovan har jag urskilt upprepande aspekter i framställningen av 

genuspedagogik som jag sedan betraktat som diskurser. I artiklarna finns ett antal 

återkommandetecken som har betydelse för hur genuspedagogik framställs. Vissa tecken 

tolkar jag som klart positiva associationer och andra tolkar jag som negativa associationer. De 

negativa laddade tecken som diskursen Genuspedagogik ”går emot” biologi/natur lyfter är: 

”Genusidéerna”, ”indoktrinering”, ”könsneutralisering”, ”ideologi”, ”experiment” och 

”könsneutrala barn”. 

De problem som texterna behandlar är att det är fel att könsneutralisera barn, genuspedagogik 

skapar könsneutrala barn och begränsar barnet genom att gå emot naturen och gör barn till 

något som de inte är.  Vid analysen av artiklarna framkom det tydligt att debatten kring 

genuspedagogik och exempelvis pedagogikens möjlighet att skapa en jämställd förskola, 

genomsyras bland annat av en diskurs som menar att pedagogiken är endast ”idéer” och ett 

experimenterande med barnen som begränsar barnets möjligheter i förskolan och tar ifrån 

barnet det som riskerar att barnet beter sig könsstereotypt. 

De lösningar som texterna framställer består av att börja behandla barn olika, för författaren 

menar att genuspedagogik syftar till att behandla alla barn lika, sluta med genuspedagogik i 

förskolan och att genuspedagogik är endast en ”fluga som går just nu” och inte något som inte 

kommer att finnas kvar på förskolan under en längre tid. 

   

4.1.2 Genuspedagogik är en demokratisk rättighet 

Genom tabellen på s. 15, har jag urskilt upprepande aspekter i framställningen av 

genuspedagogik som jag sedan betraktat som diskurser. I artiklarna finns ett antal 

återkommandetecken som har betydelse för hur genuspedagogik framställs. De positiva 

laddade tecken om genuspedagogik som Genuspedagogik är en demokratisk rättighet lyfter 

är: ”Möjligheter”, ”Likabehandling”, ”Låta barn få vara barn”, ”demokratisk rättighet”, 

”jämlikar”, ”Utvecklas som individer” och ”mångfald”. 

De problem som texterna behandlar är att genuspedagogik ännu inte är en självklarhet borde 

uppröra, att genuspedagogik inte är en valfråga- det är en demokratisk kunskap som befriar 

barn från förväntningar som har med biologiskt kön att göra. Att könsroller och könsmönster 

inte tillåter barnet att leva ut sin fulla potential och att det är för lite genuspedagogiskt arbete i 

den svenska förskolan idag. De lösningar som texterna behandlar består av att frågesättningar 

av invanda mönster och könsroller måste till för en förändring i samhället. Att i förskolan och 

i samhället se barnet för den unika person som hen är och att låta barn få vara barn. Att det 

genuspedagogiska arbetet i förskolan måste prioriteras nationellt och att alla förskolor i landet 

ska ha tillgång till en genuspedagog, för att jämställdhet i förskolan och samhället skall 

uppnås. 
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4.2 Vad handlar dessa diskurser specifikt om? 
Nedan presenterar jag de diskurser som jag har identifierat och behandlar med hjälp av 

textutdrag och citat vad dessa kontrasterande diskurser specifikt handlar om. 

4.2.1 Vad handlar Genuspedagogik ”går emot” biologi/natur specifikt om? 

Diskursen genuspedagogik ”går emot” biologi/natur genomsyrade fyra artiklar, varav en från 

Aftonbladet (Publicerad 2013, 28 jan), en från Dagens nyheter (Publicerad 2012, 14 feb), 

samt två från Svenska Dagbladet (Publicerad 2013 11 okt & 2012, 25 mars).   

I en av artiklarna från Svenska dagbladet(Skytte, 2012, 25 mars) diskuteras en hbt-certifierad 

förskola. På förskolan arbetar de inte med det biologiska könet utan den kulturellt tillskapande 

könsrollen.  Författaren menar att genom att inta detta perspektivet blir det en självklarhet att 

använda pronomet hen på denna förskola  och undrar ”finns det en sådan tulipanaros?”. 

Pedagogen på förskolan anser att intresset för genuspedagogik är stor i utlandet, men 

författaren menar att i utlandet så tycker de på detta vis.  

”I Ryssland ser man det som att vi sysslar med barnexperiment. Danmark genomgår en 

väldigt könssegregerad period just nu. Fransmännen ser oss som märkliga men 

spännande, medan italienarna tycker att vi bara är konstiga.”  

Vidare i artikeln refererar författaren till olika böcker ur ett historiskt sammanhang som har 

som syfte att indoktrinera barnen och skapa en ny människa. Bland annat till en bok för 

förskolan från 70-talet som visar bilder av barn med ungefär samma, frisyrer och kläder med 

text som ”Klas är pojke och Ann är flicka. Det hörs på namnen eller hur? Men kan du se vem 

som är vem?”. Författaren menar att idag vet vi resultatet att flickor och pojkar inte blev lika 

varandra som bär utan snarare tvärtom.  Artikeln avslutas med att, vi säker inte har sett slutet 

på hen-pedagogiken för att förr eller senare kommer någon att komma på att det är fel på 

ordet systrar och bröder och istället då kommer att förslå det könsneutrala ordet ”bröster”.  

I en annan artikel från Aftonbladet tar psykologen Svensson (Svensson, 2013, 28 jan) också 

upp frågan om att könsneutralisera barn i förskolan som ett hinder med genuspedagogik. 

Svensson menar att. 

”Många genusfundamentalister säger nu att om vi bara försöker skapa könsneutrala barn 

genom att behandla pojkar och flickor exakt lika så löser vi problemet. Vi ska ge dem 

könsneutrala namn och leksaker, börja använda ordet ”hen”, förbjuda flickor från att klä 

sig i rosa och välja genuscertifierade förskolor. Förskollärarna ska agera könspoliser, 

slänga ut dockvrån och avstyra alla typiska kill- och tjejlekar. Men den strategin kom-

mer inte att lyckas, för kön är inte bara en social konstruktion. Alla skillnader mellan 

pojkars och flickors beteende beror inte på att vi behandlar flickor och pojkar olika.” 
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Vidare i artikeln anser författaren att vi inte skall göra våld på naturen och försöka skapa 

könsneutrala barn. Författaren ser positivt till förskolans läroplan och motverkandet av 

traditionella könsroller och könsmönster men författaren ifrågasätter hur det görs och menar 

att vi i verksamheten skall behandla kön olika, för att pojkar och flickor har olika biologiska 

skillnader i hjärnan.    

 

Synen på värdegrunden och strävansmålen i läroplanen för förskolan är i denna diskurs 

specificerade artiklar delad.  

I en annan artikel från Dagens nyheter (Lagerwall, 2012, 14 feb) skriver författaren utifrån en 

andrahandskälla och där står det att socionomen Claeson ifrågasätter genuspedagogik och att 

Claeson menar att genusvetenskapen är en ideologi och inte en vetenskap. Vidare i artikeln 

görs en tydlig distinktion mellan dem som följer läroplanen för förskolan och dem som bryter 

mot dem.  

 ”Man kan ifrågasätta om könsrollerna är förskolans uppgift och jag har en viss aktning 

för de förskolor som inte följer läroplanen. Pedagogerna följer forskning och läser 

mycket om utvecklingsfaser som vi lärt oss att acceptera och känna igen dem. Då får 

man lära sig leva med det. Men genusideologerna avskyr att det finns något fast och 

därför har de fått in det i läroplanen och ska motverka könsroller” 

Här kan man tydligt se att genusvetenskapen ses som en ideologi och att Claesson i det här 

fallet är kritisk mot att könsroller och könsmönster är en del av målen i läroplanen för försko-

lan. Vidare i artikeln menar författaren att även Claesson talar om de biologiska skillnaderna 

mellan könen i förskolan och att problemet med genuspedagogik ligger i att där tas inte dessa 

biologiska skillnader hänsyn till.  

”Man kan göra människor medvetna om könsskillnader, men inte i förskolan. Det är fel 

att man vill ta bort kön. Det är en del i utvecklingen som är viktigt just då. Barnen kan 

inte tänka ut det här med genus som vi kan göra. De är inte där än eftersom deras hjär-

nor inte är färdigutvecklade. Om vi då stör den utvecklingen kan vi göra dem en otjänst. 

Jag är väldigt negativ till detta.” 

Claeson menar även att. 

 

”Att upptäcka sitt kön är ett naturens steg för att bli vuxen. Men eftersom genuspedago-

ger anser att inte finns några biologiska skillnader förnekar de detta, det är bara något 

som korkade föräldrar har hittat på. Barnen pekas ut som om det är något fel på dem.”  
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Här särskiljer Claesson genuspedagoger med andra pedagoger i förskolan och menar att det är 

vårdnadshavarna som vill se genuspedagogik i förskolan. Att genuspedagogik särskiljes från 

annan pedagogik i verksamheten ser man även nedan i nästa artikel.  

I en annan artikel från Svenska dagbladet (Neuding, 2013 11 okt) diskuteras 

genusvetenskapen som forskningsfält och ifall genuspedagogik bidrar till en jämställd 

förskola. Författaren tar hjälp och styrker sin artikel med citat som ”trams” från en professor i 

evolutionsbiologi som menar att genusvetenskapen är det enda forskningsfält som antar att 

människor antas födas som ett oskrivet blad och den enda art som är opåverkad av sin natur. 

Författaren till artikeln menar att teorierna inom genusvetenskap inte står högt i kurs hos 

vetenskapen men däremot menar författaren gör den det inom miljöpartiet.  

Artikelförfattaren skriver också att genuspedagogik ”sägs syfta till att ge barn fler 

möjligheter” men författaren menar att genuspedagogik handlar om precis det 

motsatta.  Artikeln tar upp exempel av flera förskolor som använder sig av genuspedagogik 

där bland annat en förskola ”inte använder könsbestämmande ord som pojke och flicka, utan 

kompis eller person” och på en annan förskola ”har man slutat med fri lek, då barn riskerar att 

bete sig könsstereotypt”.  

 

Författaren menar att ”Det finns föräldrar som är skeptiska till sådana experiment” 

Vidare i artikel spekulerar författaren om eventuellt varför vårdnadshavarna är skeptiska till 

genuspedagogik i förskolan.   

 

”Det kan också handla om föräldrar som tycker att förskolan ägnar sig åt indoktrinering 

eller som vill diskutera nyttan med att arbeta med jämställdhet eftersom de menar att 

skillnader mellan flickor och pojkar beror på biologiska olikheter.” 

 

Med hjälp av detta språkbruk konstruerar man i denna artikel en bild av genuspedagogik som 

ett experimenterande av barnen i verksamheten och att genuspedagogik av rädsla att barnen 

skall bete sig könsstereotypt tar allt ifrån barnen som inte leder till rätt beteende. Artikeln 

avslutas med ”Likadant låter det nu alltså från MP. Genusidéerna ska prägla varje förskola, 

inga föräldrar ska längre kunna välja bort den”. Man ställer således gruppen 

genusförskola/genuspedagogik mot annan pedagogik i förskolan och särskiljer dessa.  

De hinder som blir belysta om genuspedagogik i artiklarna består av att genuspedagogik går 

emot biologi/natur och att man inte skall gå emot naturen och ”göra om” barn till något som 

de inte är. Att genuspedagogik har som avsikt att behandla alla barn lika.  Att 

genusvetenskapen som artiklarna menar genuspedagogik är uppbyggd av endast är en 

ideologi, att genuspedagogik endast är ett experimenterade med barnen och inte har någon 

vetenskaplig forskning som grund att stå på. Genuspedagogik bidrar i flera av dessa artiklar 

till en könlös förskola som gör att barnen blir förvirrade, för författarna menar det är viktigt 
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för barnen att ha en könstillhörighet i ung ålder och att dessa frågor först blir aktuella när 

barnet blivit större. Vilken ålder som dessa frågor blir aktuella har inte specificerats i dessa 

artiklar.  

4.2.2 Vad handlar Genuspedagogik är en demokratisk rättighet specifikt 

om? 

I kontrast till den diskurs jag just presenterat finns en diskurs som framställer genuspedagogik 

som en demokratisk rättighet. Denna diskurs finns representerad i resterande artiklar.  

I de artiklar där det skrivs om genuspedagogik som en demokratisk rättighet genomsyras av 

en motprocess till de reaktioner och den kritik som Miljöpartiet fått efter att de lagt fram ett 

förslag om ett ökat jämställdhetstänk i förskolorna och fler genuspedagoger. Artiklarna 

debatterar och bemöter kritiken och menar att genuspedagogik i förskolan inte är något som 

man kan välja. Dessa författare styrker sina påståenden i artiklarna med genusvetenskap och 

läroplanen för förskola till skillnad från de artiklar som ser att genuspedagogik ”går emot” 

biologi/natur som styrker sina argument med biologisk forskning.  

I en artikel i Dagens Nyheter (Jällhage, 2013, 06 maj) ser jämställdhetsminister Maria 

Arnholm att arbetet med genuspedagogik på förskolor har en gynnsam effekt på rekryteringen 

av män till förskolorna. Vilket ministern anser är viktigt för barnets identitetsskapande och för 

mångfalden i förskolan. Artikeln lyfter vikten för små barn att kunna identifiera sig, få 

förebilder, möta mångfald både könsmässigt och på andra sätt. Det behövs för att se vad som 

är möjligt när man håller på att utvecklas som människa och individ. 

I en annan artikel från Aftonbladet (Lundberg, 2013, 16 juli) menar författaren att 

genuspedagogik inte handlar om att hon och han måste bli hen utan om att ge barn fler 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor, inte färre. Det handlar om likabehandling, att 

låta barn få vara barn.  

En författare från Svenska Dagbladet (Laestadius Larsson, 2012, 24 feb) tar upp könsroller 

och könsmönster i sin artikel och menar att genuspedagogik ger barnet mer möjligheter 

genom att motverka dessa.   

”De så kallade könsrollerna, det vill säga kulturellt betingade förväntningar på en 

individ baserade på kön, fungerar som en slags uniform som trycker ner barnets 

personlighet. Till exempel är det i Sverige vanligt att föräldrar ger mekaniska leksaker 

till pojkar och dockor bara till flickor. /.../ Kvinnor och män dirigeras tidigt i livet mot 

olika intressesfärer, olika världar.” 

Vidare skriver författaren. 
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”Vi jobbar mot påtryckningar från tusentals års gamla traditioner. Det kräver daglig 

envishet, tuffhet, tålamod..., sa Palme i sitt tal 1970. 42 år senare går kampen vidare för 

varje människas rätt att bli sedd för den unika person man är. Oavsett kön.” 

Författaren menar på att jämställdhetsarbetet ligger på samma nivå idag som det gjorde för i 

det här fallet 42 år sedan och att idag precis som då det finns motsättningar i 

jämställdhetsarbetet i förskolan och samhället som stort.   

”Användandet av det neutrala personliga pronomet hen i en barnbok och ett förslag från 

Miljöpartiet om att satsa pengar på att varje förskola får tillgång till genuspedagogik 

väcker ett väldigt rabalder.”  

Vidare ifrågasätter författaren de biologiska skillnaderna i hjärna mellan flickor och pojkar 

och författaren menar att dessa undersökningar om skillnaderna i hjärnan baserar på vuxna 

människor och att dessa visar små skillnader.  Resultatet menar författaren kan inte 

generaliseras utan bara användas på individ nivå. Däremot menar författaren till artikeln vet 

man att hjärnan ständigt är i utveckling. Författaren menar att detta innebär att vuxna hjärnor 

kan visa könsskillnader som inte är medfödda. Att vi genom att behandla flickor och pojkar 

olika kanske skapar skillnader i deras hjärnor som inte fanns från början. Författaren anser att 

det är en märklig paradox. I en tid när i stort sett alla säger sig vara för jämställdhet fokuserar 

vi mer på könsskillnader än kanske någonsin tidigare.  

I en artikel från Expressen (Madon, 2013, 26 okt) håller författaren med om en del av 

debatten om genuspedagogik. 

”Att det finns stollar även på dessa områden som överdriver och snöar in på 

verklighetsfrånvända teorier. Den som vill rycka leksaksbilen ur handen på en liten 

pojke ska hållas på mattan”.  

Dock beskrivs dessa fall som avarter och inte som representativt för ”riktig” genuspedagogik. 

Vidare menar författaren att de få extremister som förespråkar dessa dumheter har väldigt lite 

att göra med idén att inte pressa in barn i roller - dessa pedagoger representerar inte 

genuspedagogik ute på svenska förskolor. Författaren menar alltså att det finns vissa 

pedagoger i förskolan som gör detta, men det är inte vi utan det är ”dom” och ”dom” 

representerar inte genuspedagogik ute på svenska förskolor. Författaren tar även upp flera 

möjligheter med genuspedagogik i sin artikel.  

”Som Miljöpartisten Åsa Jernberg konstaterar är genuspedagogik inte att barn ska för-

bjudas "att leka med vissa saker och att alla ska bli lika". Hon skriver vidare: ”Tvärtom 

handlar det om att alla barn är unika och ska bemötas som individer." Hur kan det ses 

som problematiskt? Det låter ofta på konservativa som att deras traditionella könsrolls-

ideal är hotade. Som om folk slutar vara han och hon för att någon använder begreppet 
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"hen". Eller att barn blir totalt androgyna, livrädda för att ta "fel" leksak, för att dagis-

personal inte beter sig som om det var 1958”. 

Vidare menar författaren. 

”Dagens förskolepersonal gör helt rätt i att inte utbrista "Åh, vad söt du är i din 

prinsessklänning!" så fort de ser en flicka och att detta ännu inte är en självklarhet borde 

uppröra - inte att ett riksdagsparti föreslår något så givet som att barn ska bemötas som 

jämlikar.”  

”Rädslan för genuspedagogik” skrivs det även om i en artikel från Expressen (Strömstedt, 

2012, 25 feb) och författaren menar här att genusspöket måste avlivas.  

”Spöket som får dagispappor att tro att deras små pojkar blir homosexuella om de leker 

utklädningslekar med tyll. Som får Lennart Persson i Aktuellt att påannonsera ett 

nyhetsinslag med påståendet att pojkar inte längre ska få leka med bilar på dagis, och 

Kristdemokraternas familjepolitiska talesman att poängtera att de "egentligen" inte har 

några problem med genuspedagogik. De som vill välja en förskola eller ett 

familjedaghem med genuspedagogisk profil eller ett utedagis borde kunna göra det.”  

Vidare menar författaren att genuspedagogik är ingen inriktning som går att välja bort. Det är 

en demokratisk kunskap som befriar varje barn från förväntningar som har med biologiskt kön 

att göra. Författaren menar även att barnen socialiseras in i sina könsroller och att det beror på 

barnets kontaktnät vad och hur barnet blir intresserad av något. Men utan människor som 

obekvämt ifrågasätter våra invanda mönster sker inga förändringar. Det kan vara någon ur 

genusfolket, eller en helt vanlig hen.  

Om att förskolan ska motverka traditionella könsroller står det även om i en annan artikel från 

Dagens nyheter (Lagerwall, 2012, 15 feb) där budskapet är att förskolorna måste arbeta aktivt 

för att förebygga traditionella könsroller för att barn ska kunna utvecklas efter sina 

förutsättningar. Vidare skriver författaren att Miljöpartisten Helldén anser att genuspedagogik 

är en rättighetsfråga och att det är viktigt att följa målen i förskolans läroplan och att 

Miljöpartiet vill att alla förskolor i landet skall ha tillgång till en genuspedagog och att ett sätt 

att få in fler genuspedagoger i förskolan kan vara att låta personalen på förskolan gå på en 

”kurs”. Artikel avlutas med ett citat från Helldén ”Konstigt nog så är det kontroversiellt att ge 

barn möjligheter” (Lagerwall, 2012, 15 feb).  

I denna diskurs specificerade artiklar handlar om att barns valmöjligheter/rätt att välja/få fler 

valmöjligheter, att inte bli styrda in på en given väg och identitetsskapande, rätt att skapa sig 

sin egen identitet. Genuspedagogik framställs som en demokratisk rättighet och genom att 

betona vikten av genuspedagogik och vikten av den i ”vårt samhälle” försöker flera 

artikelförfattare att överbrygga den skepsis som finns mot genuspedagogik, att använda 
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begreppet hen och att arbeta med könsmönster och könsroller i förskolan. Artiklarna beskriver 

på olika sätt att det finns ett ”behov” av pedagogiken i förskolan och i samhällets 

jämställdhetsarbete. De gör detta genom ett språkbruk som belyser hur könsroller och 

könsmönster tar sig uttryck och som argumenterar för att genuspedagogik inte handlar om att 

”ta ifrån barnet” utan att genuspedagogik syftar till att ”ge barn fler möjligheter”.  
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5 Diskussion 
I det här stycket kommer jag först att föra en kritisk diskussion kring studiens resultat och 

sätta det i relation till tidigare forskning, litteratur och studiens valda teori. I denna del 

presenteras även studiens relevans för förskolan praktik. Vidare presenteras 

metoddiskussionen där jag argumenterar för mitt arbete och ger förslag på fortsatta studier 

och en sammanfattande del av min studie. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syfte med denna studie är att studera hur genuspedagogik i relation till förskolan framställs i den 

svenska dags- och kvällspressen. Resultatet visar att två kontrasterande diskurser om 

framställningen av genuspedagogik. Genuspedagogik ”går emot” biologi/natur och 

genuspedagogik är en demokratisk rättighet.  

 

5.1.1 Diskussion, Genuspedagogik ”går emot” biologi/natur 

De hinder som lyfts fram om genuspedagogik i dessa artiklar är många och deras orsaker är 

”könsneutralisering” i den svenska förskolan och att genuspedagogik inte tar hänsyn till den 

forskning som har gjorts om de biologiska skillnaderna mellan kön.  Genuspedagogik 

framställs som en ”ideologi”, som i vissa fall vårdnadshavarna vill se i verksamheten men 

majoriteten av artiklarna lyfter att det är ”genusideologerna”, ”genusvetenskap”, 

”genuspedagoger” och ”genusfundamentalister” som vill se att förskolan arbetar med 

könsmönster och könsroller. Detta är alltså något som vissa grupper inom förskolan vill arbeta 

med, man särskiljer pedagogiken i förskolan med genuspedagogik och menar att detta är 

något utöver det ”vanliga” arbetet inom förskolan. I dessa artiklar konstrueras en bild av 

genuspedagogik som att den tar ifrån barnet möjlighet att välja fritt, att barnen inte får leka 

med vad dom vill och att genuspedagogik syftar till att alla barnen skall behandlas lika.   

I artiklarna förlöjligas genuspedagogik och ses som ett ”experiment med barnen” i verksam-

heten. Genom dessa ordval i artiklarna skapas en negativ klang kring genuspedagogik och är 

en del av den diskursiva konstruktionen. 

 

I denna diskurs specifika artiklar återfinns ett polariserande språkbruk – ett skap-

ande/konstruerande av genuspedagogen och genuspedagogik som ett hinder för barnet och för 

förskolans jämställdhetsarbete. Diskursen förespråkar ett jämställdhetsarbete i förskolan lik-

nade det som de skrivs om i delbetänkandet av Delegationen för jämställdhet i förskolan 

(SOU 2004:115). Att jämställdhetsarbetet i förskolan skall ta sin utgångspunkt i ett resone-

mang om att hela människor har tillgång till både traditionella kvinnliga egenskaper och de 

egenskaper som ses som traditionellt manliga. 

Men genuspedagogik har enligt Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2004:115) 

bättre förutsättningar att leda till ett kvalitativt jämställdhetsarbete i förskolan jämfört med 
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detta jämställdhetsperspektiv. För att Delegationen (SOU 2004:115) menar, genom att inta ett 

genuspedagogiskt förhållningsätt förstärks inte de könsstereotypa egenskaperna. 
 

Språket kopplas till den biologiska forskningen kring kön i diskursen genuspedagogik ”går 

emot” biologi/natur. I de specifika artiklarna argumenterar författarna om att genuspedagogik 

har som avsikt att behandla kön lika i förskolan och detta ses som ett av de hinder som lyfts 

om genuspedagogik. Detta lyfter även Ingvar (2010) i sin forskning som ett problem med 

förskolans jämställdhetsarbete, att pedagogiken har för avsikt att behandla alla barnen lika i 

förskolan. Detta menar Ingvar (2010) är fel då vi skall göra skillnad på pojkar och flickor för 

att de olika könen föds med olika biologiska och genetiska skillnader. Detta kan även relateras 

till Edströms (2009, 2010) studier om jämställdhetsarbetet i förskolan, att 

jämställdhetsdiskursen i förskolan handlar främst om att skapa likhet mellan könen och att det 

finns underliggande antagande bland pedagogerna om att flickor och pojkar främst är lika och 

bör behandlas därefter. I Edströms (2009) studie går det att urskilja en likhetsdiskurs eftersom 

de problem som lyfts av pedagogerna med jämställdhet delvis framställs som att man inte 

behandlar varandra lika eller till och med medvetet gör skillnad. 

 

Vidare går det att utläsa vilka gränser diskursen har då diskursen, genuspedagogik ”går emot” 

biologi/natur, specifika artiklar refererar till biologisk forskning och helt utlämnar 

genusforskning och genusvetenskap.  Jag menar att detta går att förstås utifrån Bergström & 

Boréus (2005) tolkning av Foucault diskursbegrepp som ses som ett regelsystem som 

legitimerar viss kunskap men som således utesluter andra. Både genusforskning och 

genusvetenskap nämn i negativ bemärkelse i diskursen, genuspedagogik ”går emot ” 

biologi/natur, specifika artiklar men ingen av dessa artiklar belyser vad genusforskningen 

handlar om utan författarna snarare konstaterar att genusforskning och genusvetenskap endast 

är en ”ideologi”.  

 

I Bergström & Boréus (2005) tolkning av Foucault är makt och vetande sammankopplat och 

vetande reglerar och styr vad som är möjlig att säga och hur.  Vetande är drivmedlet i 

utestängningsmekanismerna. Utestängningsmekanismerna kan vara när något blir förbjudet 

eller ses som rätt eller fel. I diskursens specificerade artiklar tolkar jag det som att den 

biologiska forskningen ses som ”rätt” medan genusforskningen och genuspedagogik ses som 

”fel”. Med detta menar jag att språkbruket och den kunskap som produceras i dessa artiklar 

legitimerar vissa kunskaper men således utesluter andra och genom att det är endast vissa 

individer som får möjlighet att yttra sig i dessa artiklar så blir inte alla ståndpunkter här 

synliga i frågan om genuspedagogik i förskolan.  Författarna till dessa specifika artiklar 

förespråkar en politik som särskiljer genuspedagogik från annan pedagogik i verksamheten 

och något som skall kunna väljas av vårdnadshavarna.   
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5.1.2 Diskussion, Genuspedagogik är en demokratisk rättighet 

De möjligheter som lyfts fram om genuspedagogik i dessa texter är många och anledningen 

till det är att genuspedagogik ses som en demokratiskrättighet och en viktig del i förskolans 

och samhällets jämställdhetsarbete. Att genuspedagogik bidrar till att barnet får utveckla sin 

fulla potential utan att hämmas av stereotypa könsmönster och könsroller. I denna diskurs 

ingår genuspedagogik i det pedagogiska uppdraget. Som kan relateras till Edströms (2009) 

studie om förskolans jämställdhetsarbete där det framgår att pedagogerna i verksamheten 

menar att jämställdhet i förskolan inte är ett ämne utan skall integreras i verksamheten. 

Genuspedagogik framställs i diskursen, genuspedagogik är en demokratisk rättighet, som en 

inriktning som inte går att välja bort och som en demokratisk kunskap som befriar barnet i 

förskolan från förväntningar som har med biologiskt kön att göra. Detta framkommer även av 

pedagogerna i Gillbergs (2009) studie där pedagogerna menade att huvudsyftet med det ge-

nuspedagogiska arbetet är att bidra till skapandet av ett demokratiskt samhälle och i ett demo-

kratiskt samhälle bor det jämställda medborgare.  

 

Denna diskurs specifika artiklar menar att genuspedagogik syftar till att behandla alla barn 

olika utifrån den unika person som hen är. Genom ordval som att ”förskolorna måste arbeta 

aktivt för att förebygga traditionella könsroller för att barn ska kunna utvecklas efter sina för-

utsättningar” skapas en positiv klang kring genuspedagogik och är en del av den diskursiva 

konstruktionen.  Arbetet med genuspedagogik på förskolor är enligt denna diskurs viktig för 

barnets identitetsskapande och för mångfalden i förskolan. Genuspedagogik handlar om att ge 

barn fler möjligheter att pröva och utveckla förmågor, genom att pedagogiken syftar till att 

motverka könsroller och könsmönster.  Detta framkommer även i delbetänkandet av Delegat-

ionen för jämställdhet i förskolan (SOU 2004:115) Där det skrivs att genuspedagogik tar sitt 

avstamp i att: genus i arbetet som pedagog handlar om medvetenhet kring föreställningar och 

omedvetna förväntningar på de bägge könen och en medvetenhet om den makt den egna yr-

kesrollen ger att vidmakthålla förlegade genussystem eller att omskapa dem. De pedagoger 

som definierar sitt arbete som genuspedagogiskt är oftast enligt delegationen (SOU 2004:115) 

inriktade på att i det vardagliga arbetet bemöta, leda och stödja flickor och pojkar på ett likar-

tat sätt för att därigenom undvika att återskapa eller förstärka de invanda könsrelaterade 

mönstren.  

 

De specifika artiklarna i denna diskurs menar att genuspedagogik inte handlar om att hon och 

han måste bli hen utan snarare det motsatta att alla är barn är unika och ska bemötas som 

individer och att könsrollerna fungerar som en slags uniform som trycker ner barnets 

personlighet. I denna diskurs används begreppet genuspedagogik enligt Svaleryd & Hjertson 

(2012) tolkning av begreppet- för att betona och påvisa att all pedagogisk verksamhet skall 

analyseras ur ett genusperspektiv och att genuspedagogik handlar om att hitta verktyg som ger 

möjligheter för flickor och pojkar att bli bemöta och seeda utan könsstereotypa förväntningar. 
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Detta är ett perspektiv som tydligt framgår i denna diskurs specifika artiklar. Vidare 

ifrågasätter diskursen de biologiska skillnaderna i hjärna mellan flickor och pojkar och menar 

att dessa undersökningar om skillnaderna i hjärnan baserar på vuxna människor och att dessa 

visar små skillnader.  Att hjärnan ständigt är i utveckling och genom behandla flickor och 

pojkar olika kanske skapar skillnader i deras hjärnor som inte fanns från början.  

I Bergström & Boréus (2005) tolkning av Foucault teorier om makt och vetande är dessa 

begrepp sammankopplade och reglerar diskursens utestängningsmekanismer. Som en motpol 

till diskursen att genuspedagogik ”går emot” biologi/natur tolkar jag att diskursen om att, 

genuspedagogik är en demokratisk rättighet, utesluter den biologiska forskningen och den ses 

som ”fel” medan genusforskningen och genuspedagogik ses som ”rätt”. Med ett språkbruk 

som gör att jag tolkar att diskursen legitimerar kunskaper om att könet är konturerat och ett 

resultat av våra egna mänskliga påfund men utesluter de biologiska och genetiska skillnaderna 

mellan kön. 

  

 

Slutsats 
I samtliga artiklar och i de båda identifierade diskurserna så är det inte pedagoger eller andra 

anställda inom förskolan som har haft formuleringsprivilegier utan de individer som på olika 

sätt kunnat framhäva sin expertkunskap så som en barnpsykolog, en professor, en 

programledare, en socionom och flera politiker.  Detta kan förstås utifrån Bergström & Boréus 

tolkning av Foucault teorier om regelsystem i diskusen som pekar ut vem eller vilka som har 

rätt att uttala sig med auktoritet och den kunskap som individen bär och från vilka olika 

positioner i samhället något sägs har en stor betydelse för vad som tillåts att sägas (Bergström, 

Boréus, 2005).  Genom Bergström & Boréus (2005) tolkning av Foucault syn på makt innebär 

den makt också möjligheter till motprocesser/motdiskurser. I dessa kontrasterande diskurser 

utläser jag två läger som debatterar för eller emot genuspedagogik i förskolan. Med dessa två 

läger menar jag att diskurserna bygger på de olika forskningsområdena som jag har tagit upp i 

denna studie, genusforskning och biologisk forskning och de tar tydligt avstamp ifrån 

varandra.  De olika diskurserna som har identifierats i denna studie kan förstås som en 

diskursiv kamp, en kamp om att få fram ”sanningen” om genuspedagogik i förskolan. En 

diskurs är ett sätt att tala och förstå världen (Bergström & Boréus, 2005) och dessa olika 

diskurser gör olika ”sanningsanspråk” och kämpar om hur vi skall tala om och uppfatta 

genuspedagogik i förskolan. 

 

5.2 Studiens relevans för förskolans praktik 
Utifrån denna studies litteratur, forskning, teori, analys och resultat skulle pedagogens roll i 

verksamheten kunna tolkas som komplex, med många områden i vardagen att ta hänsyn till, 

så som att inta ett genuspedagogiskt förhållningsätt och verka för könsmönster och könsroller.  

I förskolans jämställdhetsarbete skall pedagogen arbeta med diskrimineringsgrunderna, kön, 
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könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder men ur ett könsperspektiv och genom att 

inta ett genusperspektiv kan det komma att handla om för pedagogen att undersöka hur kön 

konstrueras i vissa situationer, hur kön ges betydelse, värderas, bedöms och ges skilda 

uppgifter i ett visst sammanhang i förskolans praktik. Fokusen hos pedagogen i 

jämställdhetsarbetet skall hamna på att omforma och belysa relationer mellan kön, normer och 

värderingar av det som anses kvinnligt och manligt (Svaleryd & Hjertson, 2012). 

Att pedagogerna i verksamheten har stor kunskap om genus och att de intar ett 

genuspedagogiskt förhållningsätt är här av stor vikt. Som framgått i Edströms (2010) 

doktorsavhandling och Statens offentliga utredning (SOU 2004:155) har pedagogens kunskap 

om genus betydelse för pedagogens handlade och för hur verksamheten utformas. Hur 

pedagogerna agerar i verksamheten betonas även av förskolans läroplan där det framkommer 

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 ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.(Skolverket, 

2010, s. 5) 

 

Här framgår det i läroplanen för förskolan att pedagogen skall arbeta aktivt utifrån ett 

medvetet och kunskapsbaserat könsperspektiv och att detta är av stor vikt i verksamhetens 

måluppfyllelse.  

 

De dominerade föreställningarna som skapas i media kring genuspedagogik i förskolan kan 

menar jag ses som villkor, strukturer, som kan ha betydelse för förskolans praktik och de barn 

och pedagoger som befinner sig där. De olika diskurserna som presenteras i denna studie om 

genuspedagogik i den svenska dags-och kvällspressen kan möjligen påverka pedagogens 

förståelse av förskolans uppdrag.  Detta kan förstås genom Bergström & Boréus (2005) 

tolkning av Foucault diskursbegrepp att när diskursen skapas leder det till att människor 

kontrolleras. Detta kan möjligen leda till att de reproduktioner som media gör om 

genuspedagogik och de olika diskurserna som konstrueras om hur vi skall bemöta barnet i 

verksamheten, i förlängningen kan påverka hur pedagogen förhåller sig till barnet och till 

genuspedagogik som helhet och med detta kan även arbetet med jämställdhet i verksamheten 

möjligen påverkas.  

 

Vidare har forskning i denna studie belyst (SOU 2006:21) att mediernas utbud har en nyckel-

roll när det gäller att strukturera de diskurser och bilder med vars hjälp människor förstår 

världen. En stor del av både våra tolkningar av verkligheten och våra faktakunskaper kan sä-

gas härröra från medierna, på mer eller mindre ett direkta och komplexa sätt. Även att media 
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har stor betydelse för våra förståelseramar och för vad som är ickeönskvärt och önskvärt, 

onormalt och normalt, orealistiskt och möjligt (SOU 2006:21).  Det framgår även att medier 

påverkar våra värderingar och uppfattningar om samhället och världen och vilka skyldigheter 

och rättigheter människor har i en demokrati (Fagerström & Nilsson, 2008).  Media kan ha en 

stor inverkan på oss på individnivå. De diskurser som framkommit i denna studie stödjer del-

vis det genuspedagogiska arbetet men står sig även kritisk till genuspedagogik i förskolan. De 

hinder som lyfts om genuspedagogik i den kritiska diskursens specificerade artiklar är likande 

de hinder som pedagogerna upplever i Söderman & Löfs (2010) studie om genussatsningen i 

förskolan. I studien gav flera av pedagogerna uttryck för en önskan att kompensera flickor för 

pojkars upplevda dominans och det talas om att pojkarnas och flickornas beteende ska likna 

varandra. Att genussatsningen är mer som ett ideologiskt projekt än ett pedagogiskt där samt-

liga pedagoger bör vara genusmedvetna. Pedagogerna i Söderman & Löfs (2010) studie ut-

trycker en rädsla för avsaknaden av genusmedvetenheten och menar att genusmedvetenheten 

har man och inte något som man gör vilket gör tillägnelsen av det svårt.  

 

I Gillbergs (2009) avhandling om pedagogernas möjligheter och hinder för utvecklingen av 

ett genuspedagogiskt arbete i praktiken, framgår det att en viktig del i det genuspedagogiska 

arbetet är att kollektiva handlingar möjliggörs i en gemensam värdegrund för pedagogerna 

och att förändringar i praktiken kan uppstå genom att synliggöra det genuspedagogiska arbetet 

och genom att i jämställdhetsarbetet kontinuerligt reflektera och utbyta kunskap. Vilka be-

grepp som väljs i jämställdhetsarbetet verkar även det ha betydelse för det genuspedagogiska 

arbetet. Pedagogerna i Gillbergs (2009) studie menade att ”jämställdhetsbegreppet” är laddat 

och ville därför hellre använda begreppet ”demokrati” i det genuspedagogiska arbetet. För att 

pedagogerna menade att detta skulle underlätta att få vårdnadshavarna och kommunala be-

slutsfattarnas uppmärksamhet. Att jämställdhetsbegreppet var och är laddat fick pedagogerna i 

Gillbergs (2009) studie en rad belägg för exempelvis att vårdnadshavare till pojkar frågade 

om deras pojkar nu skulle göras om till flickor. Vilket är snarlik den framställningen som dis-

kursen genuspedagogik ”går emot” biologi/natur framställer- att med det genuspedagogiska 

arbetet könsneutraliseras barn och ”görs” till något de inte är.     

 

I Gillbergs (2009) studie reflekterade pedagogerna över frågor som är liknade de frågeställ-

ningar som framkommit i artiklarna i denna studie: skall alla behandlas lika eller skall alla 

behandlas olika –och vilket är mer rättvist i så fall? Vem skall jämställas och utifrån vilka 

antaganden? Föds vi olika, eller görs vi till flickor och pojkar, män och kvinnor genom socia-

lisering? Även så framkommer det att pedagogerna i Gillbergs (2009) studie reflekterade 

kring vad som skrivs i tidningsartiklar, nyhetssändningar m.m. för att pedagogerna ansåg att 

den offentliga debatten kring det genuspedagogiska arbetet i media var i hög grad relevant för 

pedagogerna själva. Jag menar att den offentliga debatten i media kring det genuspedagogiska 

arbetet i förskolan är i hög grad även relevant för förskolans praktik. 
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5.3 Metoddiskussion 

Mitt syfte med denna studie har varit att studera hur genuspedagogik framställs i den svenska 

dags-och kvällspressen. Studien är en kvalitativ textanalys och med hjälp av en 

diskursanalytisk metod har jag analyserat tio artiklar ur fyra stora svenska dags- och 

kvällstidningar under perioden 2012-2013.  Analysverktygen till en diskursanalys kan ibland 

vara svåra att förstå då dessa är svårtolkade. Denna problematik har jag försökt undvika 

genom att använda mig av en enkel grundstomme i analysen av texterna. Denna grundstomme 

i analysen utgörs av ett analysschema där jag identifierar vilka problem, orsak till problem 

och lösningar som lyfts i artiklarna och utifrån detta sedan analyserat utifrån mina 

frågeställningar: vilka diskurser genomsyrar framställningen av genuspedagogik i den svenska 

pressen och vad handlar dessa diskurser specifikt om?   

 

I tappningen av en empirisk vetenskapssyn kan validitet beskrivas som att en mätmetod är 

valid om den mäter det som den är avsedd av mäta (Bergström & Boréus, 2005). Genom att 

studien syftar till att studera hur genuspedagogik i relation till förskolan framställs i den 

svenska dags- och kvällspressen och jag har använt mig av en kvalitativ textanalytisk metod 

för att granska hur tidningar skriver fram genuspedagogik, gör att detta är en valid metod för 

denna studie. Men om frågor om, makt, reproduktioner, förtryck eller någon annat 

samhällsvetenskapligt studieobjekt ställs är forskaren enligt Bergström & Boréus (2005) inte 

bara en utomstående iakttagare. Tvärtom är man med och konstruerar sitt studieobjekt och 

den egna förståelsen som forskaren har bestämmer vilka svar som finns på frågan. Därför 

menar Bergström & Boréus (2005) måste inte bara de använda verktygen i studien beaktas i 

validitetsbedömningen utan också forskaren själv med sin socialt och historiskt präglade 

förförståelse. Vidare menar Bergström & Boréus (2005) om en forskare ökar sin förståelse 

kring sin förförståelse, genom att lära sig mer om sin egen vetenskapskultur och den sociala 

kontext i vilken undersökningen äger rum, ökar också möjligheten till en god validitet i 

studierna (Bergström & Boréus, 2005). Vid studier av diskurser har forskaren alltid någon 

form av koppling eller förhållande till diskurserna (Bergström och Boréus, 2005). Jag är själv 

förälder och snart nyutexaminerad förskollärare - jag har valt detta ämne då jag har ett stort 

intresse för frågor som rör genuspedagogik och genusvetenskap. De teoretiska och 

metodologiska glasögon som jag har haft på mig under denna studie bygger 

på konstruktivistiska och socialkonstruktivistiska antaganden om världen som samstämmer 

väl med studiens fokusområde, genuspedagogikens grundantaganden. Jag anser därför att det 

vore intressant med en analys av samma material utfört av någon som inte själv är 

förskollärare och utifrån andra teoretiska glasögon än jag använt mig utav. Jag menar dock att 

vi är alla påverkade av olika diskurser (Bergström & Boréus, 2005) och därmed aldrig kan 

vara fullständigt objektiva och detta anser jag inte är en orsak till att avstå från att göra en 

studie som denna. Jag utger mig ej i denna studie för att vara helt objektiv och detta arbete 

skall i sig ses som diskursivt i den mening att även detta producerar en viss typ av kunskap.  
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Bergström & Boréus (2005) menar att för de flesta textanalyser är t.ex. tolkningsaspekten en 

reliabilitetsfråga. I enlighet med en empirisk syn går testning av reliabilitet ut på att jämföra 

resultat av oavhängiga undersökningar utförd på samma sätt av samma fenomen. Om olika 

forskare utför dem och kommer till samma resultat är intersubjektiviteten god.   

Det empiristiska idealet menar Bergström & Boréus (2005) säger att ett material skall kunna 

bearbetas med samma analysverktyg av olika forskare och resultatet bli det samma. Läsaren 

till studien skall kunna rekonstruera de operationer som forskaren har gjort i analysen av 

materialet för att dra en viss slutsats. Detta kräver att tolkningar underbyggs med citat och 

referat av texter (Bergström & Boreus). I min studie gör jag en redogörelse av arbets- och 

analysprocessens olika steg, jag bifogar mitt analysschema och jag har försökt att 

genomgående ge tydliga citat, hänvisningar och länkar till samtliga analyserade artiklar. Då 

jag har presenterat hela mitt material och analysprocessen på detta vis menar jag att det bidrar 

till att läsaren ska kunna följa mitt resonemang i studien. 

 

Syftet med denna studie är att studera hur genuspedagogik i relation till förskolan framställs i 

den svenska dags- och kvällspressen.  Då detta är fortfarande ett område som är outforskat, 

har jag haft svårigheter att hitta litteratur och forskning om detta område, vilket har gjort det 

svårt att relatera studiens resultat med annan forskning om ämnet.  I Vetenskapsrådets 

rapportserie God forskningsed står det att kraven på god vetenskaplig kvalitet uppfyllda av 

forskning som ger nya kunskaper eller uppenbarar aldrig tidigare kända förhållanden 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vilket jag anser att denna studie gör då detta fortfarande är ett 

outforskat område och studien ger kunskaper om vilka möjliga olika bilder som skrivs fram 

om genuspedagogik i relation till förskolan i media.   

 

Studiens omfång går självklart att diskutera, vad kan egentligen sägas genom att ”bara” 

analysera tio artiklar från enbart fyra svenska dags-och kvällstidningar som publicerats under 

en två års tid? Jag menar att en studie som min är viktig som en förståelse och tolkning av hur 

det skrivs om genuspedagogik i svensk media, som ett bidrag till det bredare fältet av studier 

av diskurser i samhället mer generellt. Jag anser även att jag har besvarat mitt syfte med 

studien vilket är att studera hur genuspedagogik framställs i den svenska dags- och 

kvällspressen och att resultatet i studien visar att artiklarna genomsyras av dessa två diskurser.  

Materialet till studien som nämnts tidigare består av tio artiklar från fyra av Sveriges största 

dags-och kvällstidningar. Artiklarna i denna studie är koherenta i den mening att de alla berör 

och skriver om ämnet genuspedagogik.  Anledningen till att jag har valt att analysera artiklar i 

denna studie är för att studiens syfte och mitt intresse ligger i hur genuspedagogik i relation 

till förskolan framställs i den svenska dags-och kvällspressen. Jag har använt mig av kvalitativ 

textanalytisk metod och har utifrån en diskursanalytisk ansats analyserat artiklar som på olika 

sätt förhåller sig till genuspedagogik i förskolan. Med hjälp av en annan textanalytisk 
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inriktning som metod hade jag möjligen fått syn på andra teman i dessa texter. Som 

exempelvis i en innehållsanalys där man kan göra kvantifierade jämförelser av förekomster 

av vissa element i texterna, något som kan vara intressant om man vill studera förändringar 

över tid.  Eller möjligen en Idé och ideologianalys där en vanlig utgångspunkt är att vilja 

undersöka ideologiska förändringar exempelvis inom ett parti (Bergström & Boréus, 2005). 

Men med dessa ansatser som utgångspunkt hade jag inte kunnat besvara studiens syfte och 

frågeställningar.   

 

5.4 Fortsatt forskning  
Då denna studie endast berört artiklar ur fyra svenska dag- och kvällstidningar under perioden 

2012-2013 skulle fortsatta studier exempelvis kunna beröra fler artiklar eller tidningar under 

en längre tidsperiod. Ett intressant perspektiv skulle även vara att beröra andra medier i 

studien såsom exempelvis, radio eller tv. Jag anser att en intressant utgångspunkt i fortsatta 

studier kan vara att jämföra hur diskussionen om genuspedagogik har sett ut över en längre 

tid. Artiklarna som getts ut under perioden jag har valt att använda i min studie har 

genomsyrats mycket av Miljöpartiets politik, om tidsperioden för publicering av artiklarna 

skulle ändras eller förlängas kan möjligen andra ämnen debatteras och andra diskurser om 

genuspedagogik kan då göra sig gällande.  

  

5.5 Slutsats  
Vid analysen av de tio artiklar lyckades jag urskilja två diskurser.  En diskurs framställer 

genuspedagogik som att pedagogiken ”går emot” biologi/natur och tar ifrån barnet 

möjligheten att välja fritt. I denna kritiska diskurs om genuspedagogikens vara eller icke vara 

i förskolan beskrivs det i flertalet av artiklarna hur genuspedagogik endast är ett 

experimenterande med barnen i förskolan och att genusvetenskap inte är vetenskap utan 

snarare teorier som sägs syfta ge barn fler möjligheter men i själva verket begränsar barnen i 

förskolan. Diskursen Genuspedagogik är en demokratisk rättighet framställer genuspedagogik 

som en demokratisk rättighet och menar att pedagogiken är avgörande för att barnet skall få 

leva ut sin fulla potential med en syn på genuspedagogik som en demokratisk kunskap och 

inget som går att välja ifall det skall finnas på förskolan eller inte. 
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