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I 15 år har genuspedagogiken funnits i 
Sverige. Den har lärt oss att vi bemöter 
flickor och pojkar olika – men tänk om 

den också har blivit begränsande?
Om man är intresserad av svensk genus- 

 eller jämställdhetspedagogik går det inte att 
bortse från Björntomten och Tittmyran – 
Gävleförskolorna som i mitten av 1990-talet 
blev berömda för sina jämställdhetsprojekt.

Kajsa Svaleryd arbetade på 
Björntomten under den perio-
den. Till en början var perso-
nalen inte så medveten om 
könets betydelse, berättar hon. 
Visst såg de att pojkarna mest 

klättrade i träd, spelade innebandy och lekte i 
stora grupper. Och visst såg de att flickorna 
lekte mycket mer i dockvrån, pysslade med 
pärlplattor och samtalade i små grupper. Men 
sådana är ju pojkar och flickor, tänkte de, 
övertygade om att de behandlade alla barn 
likadant. De skulle snart inse att de hade fel. 

Personalen filmade sig själva i arbetet med 
barnen.

– När vi tittade på det vi hade filmat i hal-
len var det nästan så att jag ville stänga av, 
berättar Kajsa Svaleryd.

De pratade mycket mer med flickorna. Till 
dem sa de saker som ”Men åh, har du fått den 
där mössan av mormor? Den var mjuk och 
skön!”. De använde mjuka tonfall, pratade 
mycket om relationer och känslor, ofta i vi-
form.

Med pojkarna gick de ner i tonfall, gav 
ordlös närhet och i princip bara korta uppma-
ningar: ”Ta på dig mössan!” eller ”Här är 
stövlarna!”

I det inspelade materialet fanns massor av 
liknande exempel. Pojkarna tränades i sådant 
som traditionellt anses höra till deras könsroll, 
sådant som tävlingslusta, självförtroende och 
att använda kroppen; springa, hoppa, klättra, 
kasta. Flickorna å sin sida tränades i språk, 
empati, omhändertagande, hänsyn och rela-
tioner.

Pojk- och flickgrupper
Det var dags för förändring. Men det räckte 
inte med att personalen förändrade sig, skulle 
det visa sig.

– Barnen kunde inte ta sig ur sina könsrol-
ler när pojkar och flickor var tillsammans, och 
framför allt kunde inte vi vuxna ta oss ur 
förväntade normer. Vi bestämde oss för att 

börja arbeta med pojk- och flickgrupper, säger 
Kajsa Svaleryd.

Förskolorna Björntomten och Tittmyran 
blev världskända för sina arbeten. De sågs 
som pionjärer och framhölls som föredömen.

Ungefär samtidigt började 
Klara Dolk, en jämställdhetsin-
tresserad blivande förskollä-
rare, arbeta på förskolor i 
Stockholmsområdet. Hon 
förvånades över att egentligen 

ingenting hade förändrats sedan hon själv 
gick i förskola på 1980-talet. Flickor och poj-
kar var lika fast i könsrollsmönstren nu som 
då.

När hon hörde talas om Björntomten och 
Tittmyran blev hon entusiastisk. Hon tog till 
sig deras arbetssätt och började föreläsa för 
andra förskollärare och föräldrar.

Föreläsningarna möttes ofta med förtjus-
ning, men på ett föräldrakooperativ fick Klara 
Dolk andra reaktioner.

– De tyckte att det jag sa var alltför stereo-
typt. De tyckte att jag fokuserade så mycket 
på skillnader mellan tjejer och killar, berättar 
hon.

– Det här var första gången kritiken kom 
från några som för mig uppenbarligen inte var 
könsblinda. De var kunniga inom queerteori, 
jag kände mig tvungen att ta kritiken på all-
var. 

Nya normer skapas
Frågorna snurrade i Klara Dolks huvud: Är 
det så att vi fokuserar för mycket på könsskill-
nader och därmed skapar nya normer för hur 
flickor och pojkar får vara? Har det i så fall 
lett till att vi numera tycker att vi är miss-
lyckade föräldrar – eller förskolor – om poj-

Om förskolan uppmanar pojkar att träna på omvård-
nad och peppar flickor att klättra i träd och leka pira-
ter så ordnar sig det där med jämställdheten, trodde 
vi ett tag. Men riktigt så enkelt var det inte.
Av Maria Zamore  Foto: Shutterstock

”�De�tyckte�att�jag�fokuserade�så�mycket�
på�skillnader�mellan�tjejer�och�killar” Är det modigt att våga hoppa från 

höga stenar? – vänd 
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Måste man vara en 
”pojkflicka” för att 
duga nu?

Måste tjejer 
leka pirater?
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– En vanlig definition av jämställdhet är att 
kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
exemplifierar Klara Dolk. Men alla män har 
inte samma möjligheter. Att vara vit, hetero-
sexuell och medelklass ger vanligen fler privi-
legier än att vara svart, homosexuell och arbe-
tarklass. 

Det är samma sak med barnen, säger hon. 
Numera vet vi till exempel att det finns olika 
nivåer i förskolans klassiska hallsituation där 

pedagogerna ger korta befall-
ningar till pojkar och ett 

mer målande, utvecklat 
språk till flickorna:

– De barn som 

får allra sämst språk av de vuxna är invandrar-
pojkarna. Sedan kommer invandrarflickorna, 
därefter svenska pojkar – och allra bäst språk 
får svenska flickor. Så: Vilka pojkar och vilka 
flickor pratar vi om? 

Klara Dolk anser inte att den komplice-
rande genuspedagogiken ska ersätta den kom-
pensatoriska. Båda förhållningssätten behövs 
och kompletterar varandra.

– Och den komplicerande genuspedagogi-
ken handlar inte om att gå tillbaka till ett 
könsblint individtänk, utan om att fråga sig 
hur kön görs av olika människor i olika situa-
tioner. 

Stärka individen
Kajsa Svaleryd kom 2003 ut med boken Ge-
nuspedagogik (Liber). Idag använder hon inte 
gärna begreppet genuspedagogik, hon talar 
hellre om genusmedveten pedagogik.

– Det är ett mycket bättre begrepp som 
dessutom lägger ansvaret på oss vuxna, säger 
hon.

De senaste årens forskning har fått Kajsa 
Svaleryd att se pojkar, flickor och genuspeda-
gogik på ett nytt sätt. Men hon har aldrig 
enbart fokuserat på skillnader mellan könen, 
det vill hon poängtera.

– Det har tolkats så av många okunniga 
som har knyckt metoden, men det är en för-
vrängd bild av det arbete som skedde i Gävle. 
Huvudfokus har alltid varit att arbeta med de 
vuxnas föreställningar om kön för att de ska 
kunna se och stärka individen.

Kanske har det uppstått nya normer som 
gör rosa och prinsessor ”fel” för flickor och 
tuffa innebandytacklingar ”fel” för pojkar, 
men jämställdhet sitter inte i val av färger och 
leksaker, säger Kajsa Svaleryd. Hon tar sin 
egen dotter som exempel.

– Hon har ett knallrosa prinsessrum och 
frossar i glitter. Men hon älskar att spela 

bandy, vill bekämpa orättvisor, reflekte-
rar mycket om kön och fascineras av 

dinosaurier. Det handlar inte om 
att ta bort utan om att vidga, om 

att ge förutsättningar och skapa 
medvetenhet. $

Liten genusordlista
GenuS: Människans ”sociala kön”. Bygger på att 
uppfattningar om kön och könsroller förändras 
med tiden, snarare än att de är av naturen givna.

”Göra Kön”:Tanken att vi alla är med och ”gör” 
kön genom val av kläder, sätt att vara på och så 
vidare. 

InterSeKtIonaLItet: Att inte bara kön utan 
även sådant som klass, ålder, religion och per-
sonlighet påverkar, och att allt sådant spelar roll 
både för individens identitet och när ojämlikhet 
och makt ska analyseras

norMKrItISK peDaGoGIK: Fokuserar på hur 
normer upprätthålls, förändras och utmanas.

poStStruKturaLISM: Teoretisk riktning som 
fokuserar på komplexitet, olikhet och mångfald. 
Försöker utveckla teorier som bättre tar hänsyn 
till de många gånger komplexa relationer som 
finns i ett samhälle.

QueerteorI: Problematiserar frågor som rör 
sexualitet och kön. Utmanar det faktum att hete-
rosexualitet ofta naturliggörs medan homosexu-
alitet blir något problematiskt som måste förkla-
ras.

Är fotboll tuffare än 
balett?
I familjer och förskolor finns osyn-
liga regler som ofta inte märks 
förrän någon – ett barn, en 
förälder eller en förskollärare 
– bryter mot dem. Dessa 
osynliga regler kallas normer.

Alla normer är inte dåliga, 
men många är onödiga och 
begränsar individers handlingsut-
rymme. Att synliggöra de normer 
som finns kan därför ge mycket, 
tipsar Klara Dolk.

Både i familjer och i förskolor kan 
man fundera över saker som dessa, 
tipsar hon:

Y Kan vi se om det finns några 
normer (bland barnen och/eller hos 
oss vuxna) som begränsar individers 
handlingsutrymme på ett negativt 
sätt? Vad ger till exempel status, vad 
gör det inte? Finns det normer om 
hur man ska vara som barn/ vuxen/ jämställd 
och så vidare?

Y Kan vi göra nya/andra tolkningar av sådant 
vi ofta tänker, som att fotboll är tuffare än balett 
eller att Pippi Långstrump är coolare än Annika?

Y Kan vi vända och vrida på ord som ”modig” 
och ”rädd”?

 

jÄMStÄLLD förSKoLa?

ken vill leka med bilar och flickan vill leka 
med dockor?

Numera tror hon att det kan vara så. Vi 
kanske inte alltid är medvetna om det, men 
visst klär vi ogärna flickan i rosa om vi ser oss 
som genusmedvetna? Och kanske är inte su-
perhjältekläder det vi i första hand väljer att 
ge pojken i födelsedagspresent?

Fast därmed riskerar vi att glömma bort 
någonting viktigt, tänker hon: att alla pojkar 

inte är lika, och att alla flickor inte är det 
heller. För det är ju inte bara könet som spelar 
roll. Etnicitet gör det också, precis som per-
sonlighet, ålder, klass och religion.

Genuspedagogiken har betytt enormt 
mycket, anser Klara Dolk. Framför allt har 
den synliggjort att vi möter och behandlar 
barn olika utifrån vilket kön de tillhör, och att 
detta hindrar dem från att utvecklas fritt. 
Men den har också skapat nya normer och 
förväntningar, och även dessa hindrar barn 
från att utvecklas fritt, menar hon.

Men – och det vill hon vara tydlig med – 

det betyder inte att genuspedagogiken har 
misslyckats.

– Nya pedagogiska projekt riskerar alltid att 
skapa nya normer, nya ”sanningar”. Om vi är 
medvetna om det kan vi undvika en del av 
fällorna. 

Två olika synsätt 
Klara Dolk är nu doktorand i pedagogik vid 
Stockholms universitet. I en kommande av-
handling ska hon utforska vad en ny genuspe-
dagogik skulle kunna innebära.

Enligt hennes sätt att se finns det, grovt 
uttryckt, två sätt att förstå kön. I det ena fo-
kuserar man på samhällsstrukturer. För att 
synliggöra skillnader och orättvisor generalise-
rar man grupperna ”män” respektive ”kvin-
nor” (och pojkar respektive flickor).

Den genuspedagogik som utveckla-
des från Björntomten och Titt-
myran bygger på detta, kan 
man säga. Den kan kallas för 
kompensatorisk. Den vill 
kompensera pojkar för det 
de på grund av stereotypa 
könsrollsmönster inte får 
lika lätt som flickor, och 
flickor för det som de inte 
får lika lätt som pojkar.

Förenklat uttryckt får 
pojkar träna på nära relatio-
ner, omvårdnad och att prata 
känslor, medan flickor får träna 
på att bygga, prata med stark röst 

och modigt hoppa från höga stenar. 
– Fast kanske måste vi fundera på vad vi 

uppfattar som modigt. Kanske är den modi-
gaste tjejen hon som vägrar hoppa från stenen 
och därmed revolterar mot den norm som 
råder i förskolan; att det här ska tjejer träna 
på? säger Klara Dolk.

Båda synsätten behövs
Själv är hon inspirerad av normkritisk peda-
gogik. Hon vill utveckla en genuspedagogik 
som hon kallar komplicerande. Den har sina 
rötter i det andra sättet att se på kön, det som 
ibland kallas feministisk poststrukturalism. 
Där undersöker man vad som döljer sig bak-
om generaliseringar om män, kvinnor, pojkar 
och flickor.

forts

”�Kanske�är�den�mo-
digaste�tjejen�hon�
som�vägrar�hoppa�
från�stenen”

prins och prinsessa 
– båda lika starka, mo-
diga och självklart jäm-
ställda.
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