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Finns det någon tanke kvar? 

- En kvalitativ studie om hur föräldrar och förskollärare reflekterar kring 
samverkan för att stärka barn i deras könsidentiteter. 

Is there any thought left? 

- A qualitative study how parents and preschool teachers reflects about 
cooperation to strength kids in their gender identity.  

Årtal 2016 Antal sidor: 30 
_______________________________________________________ 

I denna studie var syftet att skapa förståelse för hur förskollärare och föräldrar kan 
samverka för att främja barns trygghet i sin könsidentitet. Studien har genomförts 
med hjälp av semistrukturerade intervjuer och resultatet har analyserats med hjälp 
av det teoretiska perspektivet som var ett genusperspektiv ur en feministisk 
poststrukturalism. Resultatet visade på föräldrar och förskollärares förståelse för 
samverkan, hur de samverkar och vad som var viktigt inom samverkan. Resultatet 
beskrev deras syn på könsidentitet och hur de såg på förskolans jämställdhetsarbete. 
Resultatet resonerar även kring föräldrar och förskollärares syn på könstillhörighet 
och vad de gjorde för att uppmuntra barn att bli trygga individer. Studien berörde 
diskussioner kring arbetssätt och hur läroplan för förskolan gav tolkningsmöjlighet. 
Diskussionen berörde även hur detta kunde se ut i verksamheten. Studien lyfte 
förskollärares tydlighet och vikten av att ha ett uttalat arbetssätt för genusarbetet 
samt ett mål med det.  
______________________________________________ 

Nyckelord: Samverkan, föräldrar, förskollärare, könsidentitet, genus. 
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1 Inledning       

Inom förskolläraryrket har arbetet kring ett normkritiskt arbetssätt utvecklats och 
förskolan arbetar för en mer jämställd förskola (Dolk, 2013). Läroplan för förskolan 
kan skapa tolkningsmöjlighet kring vad som är viktigast att förhålla sig efter när det 
gäller könsidentitet. I läroplan för förskolan står det bland annat att ”Förskolan ska 
motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska ha samma 
möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller”. Samtidigt som läroplan för förskolan visar på att ”Förskolan 
ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” (Skolverket, 
2016, s.5). Kan detta uppfattas som att olika tolkningar av könsstereotyper ska lyftas 
fram i förskolan? Hur ska verksamheten anpassa sig när läroplan för förskolan kan 
vara motsägelsefull? Problematik kring dessa mål kan uppstå eftersom att de kan 
säga emot varandra beroende på hur föräldrar och personal på förskolan ställer sig 
kring stereotypa könsroller.  

Eidevald (2011) skriver att läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) syftar till att 
förskolan ska motverka traditionella könsroller. Eidevald (2011) resonerar kring att 
Skolverket aldrig beskriver hur arbetet kan gå tillväga och hur förskollärare kan 
förhålla sig till motverkandet av stereotyper. Författaren menar att förskolan inte är 
könsneutral utan ständigt formar barn efter deras kön. Han anser att könsneutralitet 
är ett jämställdhetsarbete där förskollärarna inte gör skillnad på kön. Eidevald 
(2009) har observerat och intervjuat förskollärare om deras syn på 
jämställdhetsarbetet och drar slutsatser om att förskollärarna inte visar på det de 
säger. Författaren beskriver även problematiken kring flera rådande diskurser som 
finns i förskolan, att vissa diskurser är synliga i handling medan andra visar sig i tal.  

Denna studie går under namnet ”Finns det någon tanke kvar?” där titeln speglar att 
förskollärare kan efterfråga föräldrars syn på hur verksamheten kan formas. 
Samtidigt som titeln speglar tanken på hur föräldrar och förskollärare kan ställa sig 
angående hur den andra parten tänker. Denna studies tidigare forskning utgår från 
ett förskollärarperspektiv, men studien lyfter även ett föräldraperspektiv eftersom att 
denna studie utgår från hur samverkan uppfattas från båda dessa parter. ”Det 
övergripande argumentet för samverkan mellan personal och föräldrar är att det 
gynnar det enskilda barnets välbefinnande, utveckling och lärande” (Sandberg & 
Vourinen, 2007, S.35) citatet belyser vikten av samverkan, att det ska gynna barn i 
förskolan. Den här studien har undersökt samverkan kring barns könsidentitet som 
är en del av ett barns välbefinnande, utveckling och lärande.  

Heikkilä (2015) lyfter att vuxnas bemötande formar flickor och pojkars intressen och 
självuppfattning. Bemötandet leder även till att flickor och pojkar får en uppfattning 
om hur de ska vara utifrån sitt kön. Barn blir tidigt påverkade av de rådande 
normerna samhället har format. Kan det här bidra till att barn inte får möjlighet att 
vara sig själva utan påverkas av rådande normer och skapar barn sina normer efter 
vuxnas? 

Denna studie kommer kunna belysa vilka verktyg som krävs för att stötta barn i deras 
personliga utveckling. Genom intervjuer med verksamma förskollärare har vi skapat 
oss en förståelse för hur denna studies deltagande förskollärare gör för att samarbeta 
med föräldrar, miljön och rådande normer. Skapar förskollärarna förutsättningar för 
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föräldrarna att vara en del av verksamhetsutformningen? Hur upplevs samverkan 
från föräldrarnas perspektiv? 

1.1  Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur förskollärare och föräldrar kan 
samverka för att främja barns trygghet i sin könsidentitet.  

1.1.1. Forskningsfrågor     

- Hur arbetar förskollärare för att bemöta föräldrars föreställningar kring 
könsidentitet? 

- Hur upplever föräldrar att deras barn i förskolan får stöd i deras 
könsidentitetsutveckling? 

- Hur uppfattar föräldrar respektive förskollärare samverkan kring skilda 
normer? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Inledningsvis i kapitel två beskrivs bakgrunden till denna studie. I kapitel två lyfts 
även det teoretiska perspektivet som är ett genusperspektiv ur en feministisk 
poststrukturalism och det följs upp av aktuella begrepp för denna studie. Slutligen i 
kapitel två redogörs den tidigare forskningen utifrån fyra huvudkategorier: 
könsidentitet, påverkansfaktorer, arbetssätt och samverkan. I kapitel tre 
argumenteras för valet av metod, urvalet av informanter samt tillvägagångssättet. 
Sedan redogörs det för reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten för denna 
studie. Kapitel tre avslutas med en beskrivning av hur de etiska ställningstagandena 
har gått tillväga och litteratursökningen samt valet av analysmetod. I kapitel fyra 
presenteras resultatet i form av en analys utifrån fyra rubriker som är: överskridande, 
diskurser, strukturer och språkets roll. I kapitel fem förs en diskussion kring 
resultatet och detta kopplas till den tidigare forskningen och avslutas med en slutsats. 
Diskussion förs kring valet av metod i en metoddiskussion och där beskrivs även 
bortfallet i studien. Avslutningsvis i kapitel fem synliggörs vad denna studie kan 
tillföra yrkesrollen och reflektioner kring möjlig fortsatt forskning. I arbetets sista 
kapitel, kapitel sex, beskrivs ett slutord som författarna till denna studie har 
sammanfattat. Denna studies sista del innehåller intervjufrågor och missivbrevet som 
tilldelats informanterna.  

  



 3 

2 Bakgrund 

I detta kapitel berörs valet av det teoretiska perspektivet, begreppsdefinitioner samt 
denna studies tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av denna 
studies tidigare forskning.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

I denna studie används ett genusperspektiv ur en feministisk poststrukturalism. 
Genus ur feministisk poststrukturalism skildrar kön som en social konstruktion som 
är föränderlig (Hellman, 2010). Inom ett poststrukturalistiskt perspektiv ses världen 
som socialt konstruerad och människor ses som aktiva deltagare i denna 
konstruktionsprocess (Lenz Taguchi, 2014). Feministisk poststrukturalism är en 
pågående praktik som ständigt behöver utövas och repeteras. Genom synliggörandet 
av kategoriseringar kan tidigare strukturer överskridas och utvidgas till flera sätt att 
vara barn, man och kvinna (Butler, 2007). Genusperspektivet framgår i denna studie 
genom att lyfta genusdiskurser i förskolan. Genus är inte kulturen men påverkas av 
tillgångarna och föreställningarna som finns inom aktuell kultur (Eidevald, 2011). 

Denna studie utgår från hur de vuxna ser på samverkanssituationer i förskolan. 
Denna studie inriktar sig på vilka förutsättningar de har skapat och kan skapa för att 
barn ska kunna bli trygga i sin könsidentitet genom samverkan. I denna studie berörs 
könsidentitet som den socialt konstruerade uppfattningen om sitt kön (Eidevald, 
2011). I denna studie utgår det från hur verksamheten formas och vad föräldrar gör 
för att ge barn förutsättningar att bli till i ett socialt konstruerat sammanhang. En 
verksamhet som är både könsöverskridande samt könsneutral ger barn möjlighet att 
skapa sin egen uppfattning om hur de uppfattar sig själva enligt rådande könsnormer 
(Eidevald, 2011).  

Barnen är då inte objekt som ska förändras utan subjekt med ansvar att utmana diskurser som 
både begränsar och ger mening (Eidevald, 2011, s.204). 

Citatet beskriver att barn och vuxna är subjekt med föreställningar och tankar som 
formats av diskurser (Eidevald, 2011). Subjekt definieras som individer som i denna 
studie innebär barn, föräldrar och förskollärare. Denna studie bejakar att barns 
subjekt formas av föräldrar och förskollärare. 

Lenz Taguchi (2014) skriver att diskurser styr vad som förväntas av subjekten men 
möjliggör för och även begränsar dem i deras handlingar, vilket innebär att individer 
som utför handlingar anpassar sig till ett ramverk av flera rådande diskurser. Det 
som subjektet lär sig tillsammans med andra är kontextberoende. På grund av 
diskurser lär subjekt sig olika saker beroende på situation och vilka andra som deltar. 
Subjektets tankar förs fram av språket vilket gör språket till den bärande faktorn. 
Språket är centralt inom teorin, eftersom ord identifierar och grupperar människor 
efter retorisk förmåga. Subjekten identifierar strukturer för att de ska kunna 
överskridas och utvidgas (Lenz Taguchi, 2014). 

Feministisk poststrukturalism ifrågasätter och utmanar således den dominerande 
föreställningen om ett på förhand nedlagt, sammanhållet och helhetligt själv. Genom att studera 
det sätt som de socialt konstruerade innebörderna skrivs in i och därmed konstituerar subjektet, 
visar feministisk poststrukturalism hur diskursernas makt inte bara tvingar oss till specifika sätt 
att vara (som exempelvis kvinna), utan också gör vissa sätt att vara så åtråvärda att vi aktivt tar 
upp dem som en del av oss själva (Lenz Taguchi, 2014, s.18).  
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Lenz Taguchi (2014) beskriver ovan att individers jag alltid är föränderligt. Hon 
menar att människan ständigt blir till i olika situationer. Författaren belyser att inom 
teorin är diskurser det som människan har att förhålla sig efter. En diskurs som styr 
upplevs av människan som lockande att förhålla sig efter och detta gör att människan 
vill göra det till en del av sin person. Denna studie utgår från föräldrar och 
förskollärares perspektiv på samverkan och genom olika rådande diskurser påverkas 
deras samverkan.  

Valet av teoretiskt perspektiv grundar sig i språkets centrala del i teorin. Språket styr 
förskolans samverkanssituationer och möjliggör kommunikation mellan föräldrar 
och förskollärare. Feministisk poststrukturalism beskriver även strukturer och 
diskurser som en problematik inom samverkan eftersom det är faktorer som 
påverkar den enskilda individen. Föräldrar och förskollärare är påverkade av 
diskurser eftersom att de påverkats och formats av föreställningar utifrån sin kultur. 
Föräldrar kan därför uppleva att barn påverkats av något de själva inte instiftat, 
eftersom att barn påverkas av diskurser på sin förskola.  

2.2 Begreppsdefinitioner 

Denna studie berör begrepp och ord som är aktuella inom ramen för det teoretiska 
perspektivet. I detta avsnitt förklaras fyra begrepp som är centrala genom hela 
studien. Definitionerna beskriver hur de används inom det teoretiska perspektivet 
samt hur de används i denna studie. De återkommer som rubriker och används vid 
analyseringen av insamlad data.  

Överskridande könsroller: Denna studie förhåller sig till överskridande könsroller 
som vuxna och barn som går bortom de traditionella könsrollerna (Lenz Taguchi, 
2014). Denna studie belyser vuxnas förhållningssätt till barns 
könsidentitetsutveckling. Denna studie lyfter deras förhållningssätt gentemot 
gränsöverskridande ageranden. Överskridande för oss inkluderar en 
genusmedvetenhet eftersom att individer som går bortom sitt kön är överskridande. 
Genus är föränderligt och möjliggör att skilja på det faktiska könet och människans 
uppfattning om sitt kön (Butler, 2007; Eidevald, 2011). Kroppen blir verktyget som 
tolkar sitt kulturella sammanhang. En överskridande verksamhet skapar miljöer för 
barn som utmanar stereotypa könsroller. En överskridande verksamhet är mer 
tillåtande för att barn ska kunna ifrågasätta sin uppfattning kring sin könsidentitet, 
som är den sociala tolkningen av sitt kön. Miljön syftar inte till att vara neutral utan 
för att uppmuntra flickor till det som anses vara pojkigt och vice versa (Eidevald, 
2011).  

Diskurs: Diskurs är de föreställningar som råder inom specifikt område, i studiens 
fall förskolan och hemmet. Inom en diskurs positionerar sig subjekten utefter 
kunskap och popularitet (Lenz Taguchi, 2014). Diskurser möjliggör och begränsar 
föräldrar och förskollärares tänkande och deras handlingar. Flera diskurser kan råda 
samtidigt både i hemmen och på förskolan, exempelvis att flickor ska vara tysta och 
inte ta plats samtidigt som flickor ska vara duktiga och svara på frågor (Eidevald, 
2011).  

Struktur: Strukturer utifrån en feministisk poststrukturalism innebär identifierade 
mönster som påverkar människan (Lenz Taguchi, 2014). Relationen mellan fenomen 
visar på hur människor kategoriserar sig efter popularitet och kunskap mellan 
varandra och utifrån andra faktorer (Dolk, 2013). Strukturer i förhållande till 
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samverkan synliggörs genom föräldrarnas och förskollärarnas olika strukturer. En 
struktur i förskolan kan exempelvis vara en uttalad pedagogik samt att någon i 
förskolan identifierat ett förhållningssätt. En sådan identifierad struktur skulle kunna 
vara att pojkar springer runt och flickor får mer tid till samtal. Dessa strukturer kan 
också förklaras som norm, eftersom de både gemensamt påverkar människor utan att 
människors styrs av dem (Lenz Taguchi, 2014). 

Språkets roll: Språket styr hur människor bemöter varandra. Språket kan få 
människor att underordna sig någon annan, samt hur människan uppfattar sin egen 
del i sammanhanget (Butler, 2007). Språket används för att människor ska kunna 
kommunicera och samverka med varandra, där samtalet kommer vara centralt i 
denna studie (Lenz-Taguchi, 2014). Språk talas på många olika sätt, teckenspråk, 
skriftspråk, kroppsspråk och ett talat språk och inom alla dessa kategoriserar sig 
människor efter förmåga och kunskap.  

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och avsnittet har strukturerats med fyra 
huvudrubriker som går under namnen könsidentitet, påverkansfaktorer, arbetssätt 
och samverkan. Tidigare forskning berör barns könsidentitet ur ett genusperspektiv 
samt samverkan mellan föräldrar och förskollärare. Genusperspektivet har i tidigare 
forskning synliggjorts ur ett verksamhetsperspektiv och ett föräldraperspektiv.  

2.3.1 Könsidentitet 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning gällande könsidentitet, genus och normer 
redogöras för. 

Eidevald (2011) resonerar att könsidentitet innebar den sociala uppfattningen någon 
har om sitt kön. Könsidentitet och genus beskrivs båda som sociala konstruktioner. 
Butler (2007) beskriver att genus är den kulturella tolkningen av kön. Eidevald (2011) 
anser att genusmedvetenhet och ett överskridande arbetssätt uppmuntrar till att 
använda flera olika strategier. Han skriver att vikten ligger vid att ha ett syfte med 
sina aktiviteter och även reflektera kring vad de genererar. Författaren anser även att 
ett reflekterande tillvägagångssätt leder till att förskollärare lättare kan göra 
medvetna val kring könsuppdelningar, så väl stereotypa som könsöverskridande. 
Lenz Taguchi (2014) resonerar kring att vuxna som agerar utanför de traditionella 
könsrollerna är överskridande. Eidevald (2011) resonerar också att aktivt genusarbete 
leder till en friare verksamhet. Barn och vuxna får möjlighet att göra val i 
verksamheten utan begränsningar på grund av sitt kön. Författaren anser att 
arbetssättet får människor att reflektera mer normkritiskt och på sikt leder det till 
mer respekt och förståelse för allas olikheter. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) anser 
att förskolans genusarbete kan leda till att verksamheten blir för könsneutral vilket 
de själva ställer sig kritiskt till.   

Heikkilä (2015) skriver att genusarbetet inte bara innebär en strategi eller en metod. 
Genus görs av människor i olika diskurser och i varje samtal finns det risk att brista 
kring medvetenheten. Därför måste arbetslaget diskutera detta och hitta metoder för 
varje tillfälle. Även Odenbring (2014) formulerar att förskollärare måste kritiskt 
granska bärande normer i verksamheten för att kunna förändra och inverka med 
hjälp av dem.  
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Hellman (2010) resonerar om barns skapande av normer och hur vissa barn lär sig 
hantera och förhandla kring dessa normer. Att barn som visar på en god självkänsla 
har lättare att vara könsöverskridande och även få positivt gehör. Odenbring (2012) 
skriver om hur barn kan vara gränsöverskridande i praktiken. Odenbrings 
publikation handlar om en pojke som är gränsöverskridande och hur han får mer 
stöd och uppmuntran än en flicka som är det. Odenbring (2012) beskriver även 
Paechters (2006) teori om att kroppen i sig inte är ett stillastående likgiltigt föremål, 
utan att det är diskurser i vardagen som påverkar hur kön skapas.  

Pojken i publikationen fick stöd i konstruerandet av sitt kön och även uppmuntran 
till att vara gränsöverskridande. Både pedagoger och kompisar uppmuntrade samt 
bekräftade pojken när han bar ett guldhalsband och målade sina naglar. När en flicka 
i samma barngrupp däremot agerade gränsöverskridande genom att klättra i träd, 
vara våghalsig och ifrågasätta auktoriteter uppmuntrades hon inte med samma 
positiva anda. Odenbring (2012) skriver om hur flickan föll ner från ett träd och hur 
pedagogerna tröstade henne men att flickan inte fick någon uppmuntran att prova 
igen. Författaren resonerar även kring att anledningen till att pojken vågar agera på 
ett sätt som inte är typiskt manligt är på grund av hans starka position i gruppen. 
Faktumet att han är en bra kompis som är omtänksam leder till att han blir bemött 
med positivitet och uppmuntran. Detta gör att han blir självsäker och vågar vara 
gränsöverskridande och exempelvis bära guldhalsband. Pedagogerna i den här 
barngruppen har en uttalad ambition om att vilja utmana traditionella könsmönster. 
Odenbring (2012) anser att i det specifika arbetslaget behövs mer utrymme för en 
ökad tolerans för att våga utmana de rådande könsmönstren. 

2.3.2 Påverkansfaktorer 

I denna del redogörs studiens tidigare forskning som beskriver hur förskolans 
verksamhet och barns identiteter påverkas av diskurser. 

Butler (2007) skriver att identiteten är ett resultat av diskursiva praktiker. 
Författaren menar att identiteten säkras av kön, genus och sexualitet. Odenbring 
(2014) anser att det biologiska könet inte är det som formar hur ett barn eller vuxen 
väljer att vara. Det finns många olika sätt att vara pojke respektive flicka på. 
Författaren menar att omgivningen påverkar hur identiteten formas, dessa faktorer 
som formar kan vara klass, etnicitet och ålder. Eidevald (2011) resonerar kring att 
barns identiteter är föränderliga eftersom de anpassar sig och formas genom olika 
situationer. Butler (2007) beskriver problematiken kring huruvida identiteten är ett 
styrande ideal snarare än en beskrivbar praktik. Francis (2010) skriver att diskurser 
styr vilka leksaker barn väljer, men även att barn formar sin identitet efter de 
leksaker som finns i deras dagliga vardag. Författaren resonerar även kring att 
leksaker och populärkultur för med sig diskurser till barn som föräldrar och 
förskollärare måste vara medvetna om. 

Ruble, Taylor, Cyphers, Greulich, Lurye, och Shrout (2007) skriver att barns 
förståelse för kön genomgår flera faser. Först lär sig barn identifiera sitt och även 
andras kön. Efter detta utvecklar barn en förståelse för att kön inte är föränderligt 
och slutligen förstår barn att gränsöverskridande lek och aktivitet inte kommer 
förändra vilken könstillhörighet de har. Tillexempel att klänning och långt hår inte 
gör att barn blir ett visst kön. Ruble med flera (2007) anser att barn som har förstått 
skillnaden om vilket kön de tillhör identifierar och söker information för att förstå 
rollen bättre. Författarna skriver att barns förståelse för könsidentitet är till en början 
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en fast föreställning men med mer förståelse blir barn mer öppna. Aina och Cameron 
(2011) anser att barn är lärande individer som integrerar med sin omgivning för att 
förstå sin omvärld. Detta resulterar i att den egna uppfattningen och förståelsen för 
andra subjekt blir formade av det närmsta tolkningsbara. Författarna resonerar 
vidare om att barn tolkar könsuppgifter utifrån vad de ser i vardagen, exempelvis om 
bara mamma städar tror barn att alla kvinnor städar.  

Ruble med flera (2007) anser att individer identifierar sig och kategoriserar sig efter 
rådande diskurser. De tar upp diskursen att ’’rosa är en tjejfärg’’ får pojkar att ta 
avstånd och flickor att identifiera sig. Detta för att barn till en början enligt 
författarna anser att normer och diskurser är mer karaktärsfast än vad de egentligen 
är.   

2.3.3 Arbetssätt 

I detta avsnitt berörs förskollärares arbetssätt och de val de kan göra på förskolan 
angående miljön eller de pedagogiska förhållningssätt som präglar verksamheten. 

Eidevald (2011) bedömer att vissa förskolor gör medvetna val kring materialet som 
barn har att tillgå. Han menar att materialet kan påverka barns föreställningar kring 
könstillhörighet. Lera, bollar, cyklar och vatten är några exempel på material som 
författaren synliggör utmanar barns lek i förskolan. Odenbring (2014) anser att 
strukturer som identifieras i förskolan och i hemmet styrs av normer, förväntningar 
och traditioner. Författaren resonerar vidare att dessa har inverkan på varandra för 
barns identitetsskapande.  

Heikkilä (2015) resonerar om fyra pedagogiska förhållningssätt som skildrar 
strukturer inom genuspedagogik. Dessa fyra är kompensatorisk pedagogik, 
toleranspedagogik, normkritiskt arbetssätt och könsmedveten pedagogik. En 
kompensatorisk pedagogik delar upp pojkar och flickor efter kön och de kompenseras 
med erfarenheter som de tidigare gått miste om. Författaren beskriver även 
toleranspedagogiken. Pedagogiken innebär tolerans av det som är annorlunda, att 
grupper som inte tillhör normen ska ha samma människovärde. Det normkritiska 
arbetssättet som författaren också beskriver innebär att kritiskt granska 
verksamheten för att synliggöra och förstå bärande normer för att senare kunna 
ifrågasätta dessa. Författaren synliggör också den könsmedvetna pedagogiken där 
könstillhörigheten är central för undervisningen. Carstensen (2006) resonerar också 
kring den könsmedvetna pedagogiken att den utgår från att lärare och förskollärare 
ska reflektera kring vad könen innebär och vilka föreställningar som finns. En 
könsmedveten pedagogik ska hjälpa läraren samt förskollärarna att göra medvetna 
val för att ge alla barn samma möjligheter och för att verksamheten ska bli jämställd.   

2.3.4 Samverkan 

Detta avsnitt av denna studies tidigare forskning har valts att kallas för samverkan då 
samverkan belyser alla former av kontakt som förskollärare och föräldrar har 
(Sandberg & Vuorinen, 2007). 

Förskollärare 

Heikkilä (2015) anser att förskolan kontinuerligt behöver diskutera med barn om kön 
och könsroller och om hur dessa påverkar oss. Förskollärare och föräldrar bär ett 
gemensamt ansvar att barn blir trygga i sin könsidentitet. Aina och Cameron (2011) 
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anser också att förskollärarna bär ansvar kring att skapa dialog om könsidentitet och 
stereotyper. Odenbring (2014) skriver att förskollärarens agerande är betydande, hon 
menar att förskollärare behöver prata med barn om könsidentitet från tidig ålder. 
Författaren anser också att förskollärares dialog med barn kommer kunna stötta dem 
i sin utveckling och hjälpa dem att utveckla en positiv självbild. Författaren anser att 
media och samhället kommer påverka barn om inte föräldrar och förskollärare för en 
diskussion med dem. 

Jensen och Jensen (2008) skriver att relationen mellan föräldrar och förskollärare är 
en subjekt-subjekt relation. Till grunden en jämbördig relation som båda arbetar för 
att skapa möjligheter för barn. Författarna anser att det finns ett ansvar hos 
förskollärare att känna sina gränser och reaktioner för att kunna skapa dialoger med 
föräldrar. Jensen och Jensen (2008) samt Harju och Tallberg Broman (2013) 
resonerar kring att arbetslaget behöver ha en öppen dialog och vara enade i åsikter 
för att kunna möta föräldrarna när meningsskiljaktigheter uppstår. Jensen och 
Jensen (2008) skriver också att förskollärare ska bemöta föräldrar på samma villkor 
oavsett sociala, religiösa, kulturella eller ekonomiska olikheter.  

Aina och Cameron (2011) menar att det är de vuxna som bär ansvaret tillsammans 
över hur förebilder gestaltas. Författarna anser att förskollärararen har goda 
förutsättningar att hjälpa barn att utveckla en positiv känsla för sitt kön. De menar 
att förskolläraren har möjligheter att i gruppen motverka könsdiskriminering om 
barn är införstådda med att alla barn har samma villkor och förutsättningar. 
Förskollärarens förhållningssätt samt utformning av miljön påverkar barn.  

Svaleryd (2002) skriver att genom positiv uppmärksamhet och uppmuntran växer vi 
som människor. Det är varje barns rättighet att få tro på sig själv, sina förmågor och 
att bli sedda samt bekräftade. Författaren anser att varje verksamhet behöver visa för 
barn varför de är bra och lära dem att identifiera sig själva som värdefulla. För att 
utveckla en trygg identitet har barn rätt att känna sig älskade och accepterade. 
Författaren synliggör också att barn som vågar vara gränsöverskridande är trygga och 
har en god självkänsla. Hon menar att trygghet är grunden för jämställdhetsarbetet i 
förskolan. Heikkilä (2015) resonerar också kring att positiv förstärkning i barns 
identitetsutveckling behövs, att barn stärks i sin identitet när de utövar sådant som 
de är trygga med. 

Föräldrar  

Tallberg Broman (2013) skriver att sedan 1960-talet har föräldrars delaktighet fått ett 
förändrat synsätt. För femtio år sen var meningen att skolan skulle vara fristående 
från föräldrars åsikter och tankar. Skolan skulle formas med hjälp av lärarens 
kompetens. Numera har synsättet förändrats, skolan och förskolan vill och ska 
samarbeta samt samverka med barns hem. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) 
anser att förskolan och hemmet ska samverka och efterfrågar ett engagemang från 
föräldrarnas sida. Tallberg Broman (2013) resonerar kring att föräldrars numera 
ökade engagemang leder till att förskollärarna har större krav på sig. Sandberg och 
Vuorinen (2007) skriver att många förskollärare önskade att tala mer med 
föräldrarna än samtalet om vardagsrutinerna.  

Tallberg Broman (2013) anser att föräldrasamverkan leder till att både förskollärare 
och föräldrar kan stötta barn i vad de går igenom både i förskolan och hemmet. 
Författaren menar att en ökad medvetenhet leder till att båda parter kan verka 
gemensamt för barns utveckling. Författaren menar på att det gränsöverskridande 
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samarbetet dock kan leda till att föräldrar kan ställa ouppnåeliga krav. Författaren 
poängterar att det skulle kunna uppstå normkonflikter som förskollärarna inte 
känner sig beredda att bemöta. Tallberg Broman (2013) visar på att ökad 
sammanhållning är en viktig del i det globaliserade samhället och menar att det är 
viktigt att institution och hem enas i berörda föreställningar. Även Sandberg och 
Vuorinen (2007) skriver att skilda normer kan leda till förvirring för enskilda barn 
och menar att föräldrar och förskollärare behöver vara samspelta kring dessa normer. 

Sandberg och Vuorinen (2007) anser att förskolans jämställdhetsarbete förbättras 
med hjälp av samverkan mellan föräldrar och förskollärare. De menar att föräldrars 
insyn och acceptans för verksamheten påverkar hur jämställdhetsarbetet tar form. 
Detta förklarar de som att föräldrar har betydelse för barns identitetsutveckling 
eftersom deras syn på människan och omvärlden också påverkar förskolans 
jämställdhetsarbete.  

2.3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

I detta kapitel har tidigare forskning berörts inom könsidentitet, påverkansfaktorer, 
alternativa arbetssätt och hur samverkan tas upp i litteraturen. Under första delen 
redogjordes hur genusmedvetenhet leder till ett mer överskridande förhållningssätt. 
Eidevald (2011) beskrev hur genusmedvetenhet skapade en friare verksamhet samt 
att det skapar möjligheter för barn och vuxna att inte begränsas till sitt kön. Avsnittet 
beskrev genus som en kulturell tolkning av kön, hur kön blir till genom diskurser 
samt att genus kan få människor att reflektera kring allas olikheter.  

Därefter följer ett avsnitt om påverkansfaktorer som Butler (2007) beskrev utifrån 
diskurser i verksamheten. Författaren redogjorde hur kön, genus och sexualitet var 
med och formade identiteten. Odenbring (2014) beskrev hur det finns många sätt att 
vara pojke respektive flicka på och att könet inte bestämmer hur en individ kan vara. 
Därefter resonerade Eidevald (2011) och Butler (2007) om identiteter som 
föränderliga och anpassningsbara samt hur identiteten beskrivs som ett ideal mer än 
en beskrivbar praktik. Ruble med flera (2007) beskrev hur barn identifierar sig med 
diskurser som råder eftersom att barn tror att de behöver agera efter dessa. 

I tredje avsnittet redogjorde Eidevald (2011) och Odenbring (2014) hur förskolor 
kunde välja att forma en mer genusmedveten verksamhet. Författarna beskrev 
material och strukturer som påverkade barns könstillhörighet. Därefter beskrev 
Heikkilä (2015) fyra pedagogiska förhållningssätt som var aktuella i förskolan. Dessa 
fyra var kompensatorisk pedagogik, toleranspedagogik, normkritiskt arbetssätt och 
könsmedveten pedagogik.  

Slutligen redogjordes tidigare forskning som beskrev samverkan. Detta beskrevs från 
ett förskollärarperspektiv samt ur ett föräldraperspektiv. Tallberg och Broman (2013) 
beskrev föräldrars förändrade synsätt och delaktighet och hur läroplan för förskolan 
uppmanar till föräldrars engagemang. Sandberg och Vuorinen (2007) ansåg att 
samverkan minskade problematiken kring normer och skapade ett tydligare 
jämställdhetsarbete. Heikkilä (2015) och Odenbring (2014) redogjorde förskollärares 
medvetenhet om att samtala och diskutera tillsammans med barn. Jensen och Jensen 
(2008) beskrev att förskollärare måste kunna bemöta alla föräldrar oavsett olikheter 
och vara medvetna om hur förebilder gestaltas. Sist i tidigare forskningen beskrevs 
Svaleryds (2002) tankar kring uppmuntran och positiv uppmärksamhet. Hon 
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beskrev att det är barns rättighet att få tro på sig själv. Hon redogjorde för att barn 
ska våga vara gränsöverskridande behöver de en god självkänsla. 

3 Metod 

3.1 Metodval 

Denna studie använder en kvalitativ insamlingsmetod, detta för att få en djupare 
insyn i färre informanters åsikter. En kvalitativ insamlingsmetod utgick primärt från 
att tolka och förstå resultat som framkom och inte generalisera, förklara eller 
förutsäga vad informanten menade. Intervjuerna i denna studie blev kvalitativa 
eftersom vi som gjorde denna studie analyserade resultatet och förstod det genom 
kategoriseringar utifrån teoretiska tolkningar som gjorts. I analyseringen av 
resultatet gjordes slutligen en tolkning av resultatet utifrån tidigare förståelse för 
ämnet (Stukát, 2005). 

Intervjuerna i denna studie blev semistrukturerade, eftersom att de utgick från ett 
frågeschema med sex till sju frågor som riktade sig mot samverkan och informantens 
uppfattning av könsidentitet (se bilaga 1). Frågorna var övervägande öppna för att 
informanten skulle utveckla sina svar och bidra med sin egen tolkning. Intervjuerna i 
denna studie blev semistrukturerade intervjuer eftersom möjlighet då gavs att ställa 
följdfrågor samt att frågorna kunde utvecklas för informanten om funderingar 
uppstod. Semistrukturerade intervjuer möjliggör mer för informanten att ge sitt 
perspektiv och berätta om sina erfarenheter kring ämnet (Bryman, 2008; Stúkat, 
2005). 

Intervjuerna handlade om att identifiera skilda och gemensamma uppfattningar 
informanterna emellan. För att förstå resultatet gjordes kategoriseringar utefter fyra 
aktuella kategorier utifrån empirin (Stúkat, 2005). 

3.1.1 Urval 

Informanterna bestod av två urvalsgrupper, förskollärare och föräldrar. Valet av 
urvalsgrupper var baserade på studiens syfte. Att göra denna studie med hjälp av 
kvalitativa intervjuer ansågs vara en ansenlig insamlingsmetod för studien syfte. 
Materialet kategoriserades med hjälp av den befintliga teorin samt empirin. Detta 
förklaras som en deduktiv ansats (Tivenius, 2015).  

I denna studie användes nio informanter. Fem förskollärare från tre olika förskolor, 
samtliga berörda förskolechefer blev informerade innan datainsamlingen började. 
Samt fyra föräldrar där ingen av dem hade koppling till de tre förskolorna. I 
urvalsgrupperna förekom både kvinnor och män. Förskolorna och föräldrarna som 
deltagit har ingen koppling till varandra och enligt våra tidigare erfarenheter olika 
syn på könsidentitet.   

3.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna delades upp emellan oss för att informanten skulle vara bekväm med att 
det bara var en som intervjuade. Informanterna blev kontaktade via mail med en 
förfrågan om att delta. Därefter tilldelades information kring ämnet och 
intervjufrågorna för att informanterna skulle kunna förbereda sig. Informanterna fick 
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välja lämplig plats utefter vad som passade dem. Varje intervju inleddes med 
utdelning av missivbrev (se bilaga 2) där information kring denna studie samt våra 
kontaktuppgifter fanns med. Missivbrevet innehöll även de etiska riktlinjerna denna 
studie har anpassat sig efter. En påminnelse tillgavs informanten om att deltagandet 
var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Därefter ställdes frågan 
om intervjun fick spelas in, vilket den fick av alla informanter. Förklaringen till detta 
var att det underlättade vid bearbetningen av intervjuerna om de fanns inspelade. 
Frågorna ställdes efter ett frågeschema och några frågor utöver förekom beroende på 
informantens svar. 

3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet som begrepp kan förtydligas med tillförlitlighet. Reliabiliteten anses som 
bred i denna studie eftersom att informanterna har själva fått bestämma över sin 
delaktighet och därmed kunnat anpassa sina svar efter sina egna erfarenheter och 
hur det ser ut i deras verksamhet. Däremot kan reliabiliteten sänkas eftersom att 
informanternas svar kunde påverkas av deras egna tolkningar av lämpliga svar och 
därmed inte svarat som de egentligen ville. Medvetenheten finns att denna studie kan 
klassas som subjektiv då det är en kvalitativ studie och att det är vi som gjort denna 
studie som tolkat resultatet. Tolkningen har även påverkats av det teoretiska 
perspektivet, ett genusperspektiv ur en feministisk poststrukturalism. Validiteten, 
giltigheten, för denna studie kan tolkas som ansenlig eftersom att samverkan alltid är 
viktig i förskolan. Däremot kan giltigheten påverkas på grund av att föräldrars och 
förskollärares åsikter kan förändras i framtiden. Generaliserbarheten, alltså 
igenkännbarheten eller överförbarheten för denna studie kan anses som omfångsrik 
eftersom att studien berör både kvinnor och mäns svar. Däremot sänks 
generaliserbarheten eftersom vi inte har några manliga föräldrar med som 
informanter och medvetenheten finns kring att alla föräldrar och förskollärare inte 
har samma syn på samverkan och könsidentitet (Bryman, 2008; Stukát, 2005). 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Vi förhöll oss till informationskravet, eftersom att vi informerat de berörda om 
ämnet och syftet med våra intervjuer. Varje informant har frivilligt samtyckt 
(samtyckeskravet) till sitt deltagande. Vi frågade informanten när ingen annan 
närvarade, för att deras deltagande skulle vara anonymt. Deltagarna blev 
informerade om konfidentialiteten, att den offentliga informationen kring 
informanterna som ställde upp behandlades med försiktighet. Insamlad data har 
transkriberats, analyserats och används endast för det självständiga arbetet. Våra 
transkriptioner av intervjuerna har arkiverats i plastfickor under studiens gång och 
pappersversionerna av intervjuerna kommer att förstöras när denna studie är klar 
(nyttjandekravet). Deltagarna blev informerade att materialet kommer att bli 
publicerat i DIVA när det självständiga arbetet blev godkänt och att de gärna fick ta 
del av studien där. Vi har erbjudit oss att skicka den slutgiltiga versionen av denna 
studie till informanter för att alla informanter skulle känna sig inkluderade (Bryman, 
2008; Vetenskapsrådet, 2011).  
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3.5 Litteratursökning 

För att söka engelska och svenska vetenskapliga publikationer användes två 
databaser. De två aktuella var SwePub och ERIC (EBESCOhost). Kombinationerna 
som användes vid sökningen var gender* (AND) cooperation (AND) preschool*. Den 
sökningen gav 6 träffar och ingen artikel passade för ämnet. Därefter användes 
sökorden sexual identity (AND) gender* (AND) stereotypes. Den sökningen gav 32 
träffar, i den sökningen valdes en publikation som inte var referee granskad. Ännu en 
sökning gjordes med samma ord och enbart med referee granskade publikationer, det 
gav 9 träffar där två artiklar valdes. I SwePub var sökorden genus och förskol*, det 
gav 16 träffar och flera användbara artiklar. Därefter var sökorden 
gränsöverskridande, detta gav 31 träffar. I SwePub söktes det enbart på 
doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar som var referee granskade.  

För att hitta ny litteratur utöver utbildningens tidigare litteratur lästes publikationer 
kring ämnet samt referenslistor i aktuella böcker.  

3.6 Analysmetod 

När alla intervjuer med tillhörande transkriberingar var gjorda av samtliga nio 
intervjuer kategoriserades aktuella svar för att lättare kunna se likheter och 
skillnader. Kategorierna som använts var: överskridande, diskurs, struktur och 
språkets roll. Kategorierna var baserade på denna studies teoretiska perspektiv som 
var ett genusperspektiv ur en feministisk poststrukturalism (Lenz Taguchi, 2014). 
När intervjuerna transkriberats lärde vi känna resultatet och det gav oss möjlighet att 
gå inom materialet igen. Efter detta gjordes en gemensam genomgång av resultatet 
och kategoriseringen skedde tillsammans. Tillsammans gjordes överväganden om 
vilket resultat som var användbart. Tillsammans klipptes svar ut och kategoriserades 
med hjälp av de fyra kategorier som fanns som en grund i kategoriseringen. Vad som 
ansågs för oss vara aktuellt resultat var svar som kunde liknas vid denna studies 
tidigare forskning, detta för att empirin skulle stämma överens med våra 
forskningsfrågor. Därefter söktes gemensamma nämnare mellan svaren inom en 
kategori för att lättare kunna skriva ihop en flytande text kring resultatet. Till 
resultatet togs enskilda citat ut som ansågs bärande för kategorin och för resultatet.  

Analyseringsstrategin skedde utifrån fyra kategorier det vill säga överskridande, 
diskurser, strukturer och språkets roll. Dessa handlingssätt härstammar från det 
teoretiska perspektivet: Genusperspektiv ur en feministisk poststrukturalism (Lenz 
Taguchi, 2014).   
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4 Resultat 

I detta kapitel redogörs resultatet utifrån fyra kategorier, dessa kategorier är 
överskridande, diskurser, strukturer och språkets roll. Resultatet har analyserats och 
tolkats i samma avsnitt som resultatet redogörs. Detta kapitel kommer att avslutas 
med en resultatsammanfattning. 

4.1 Överskridande 

Idag gör man inte skillnad på pojkar och flickor. Man gjorde det mer förut, vi uppmärksammade 
det när vi filmade oss på en annan förskola jag jobbade på. Det var mycket mer tydligt förut 
(Förskollärare). 

Citatet visade på förståelse för att synen på barns kön har förändrats under 
informantens verksamma tid i förskolan. Den tydligaste förändringen beskrev 
informanten var de senaste tio åren. En fundering från vi som gjort denna studie 
uppstod vad detta påverkades av ifall förändringen var generell och om det numera 
genomsyrar lärarutbildningen och samhället överlag.  

En förälder beskrev att hen saknade erbjudandet av överskridande aktiviteter i 
förskolan. Föräldern berättade att barnet lekte överskridande hemma, men att på 
förskolan tillsammans med sina kompisar aldrig fick chans att göra det. Föräldern 
efterfrågade ett engagemang från förskollärarna att utmana barn till att göra sådant 
de inte brukade göra.  

En förskollärare redogjorde för att hens arbetslag försökte att bredda barns 
perspektiv för att alla barn skulle få chans att leka överskridande lekar. 
Förskolläraren poängterade att vuxnas delaktighet i barns lek hjälpte de att vidga 
perspektiven. Förskolläraren tyckte att det var vuxnas ansvar att vara närvarande vid 
barns lek för att kunna förhindra att barn skapade stereotypa diskurser.  

Vi vill ge de självkänsla under dessa år, vi kan inte rädda världen men vi kan hjälpa till att bygga 
upp barnen att tro på sig själva (Förskollärare). 

Förskolläraren förklarade att förskolan kunde skapa förutsättningar och möjligheter 
genom att stötta barn att vara trygga individer. Förskolläraren menade att en trygg 
individ klarade av att dels vara överskridande men också att utveckla sin personliga 
identitet. Två föräldrar beskrev att personalen på deras barns förskolor visade på en 
genusmedvetenhet. När deras barn hade kommit i klänning hade personalen varken 
reagerat eller ignorerat detta, utan de hade sett klänning som vilket plagg som helst. 
Majoriteten av informanterna ansåg att förskollärarna såg individen och erbjöd barn 
möjligheten att utvecklas efter deras vilja, vare sig det innebar att vara överskridande 
eller stereotyp. Många av förskollärarna som intervjuades beskrev att de ser till barns 
intressen istället för kön när de diskuterade verksamheten. Generellt för intervjuerna 
när överskridande samtalsämnen berördes var att förskollärarna la vikt vid att vara 
närvarande och reflekterande. Dels för att de såg sitt eget handlande men också för 
att de skulle kunna påverka barns föreställningar.  

Jag tror det främst handlar om okunskap, en oro. Om man märker att det är en förälder som 
kommer och är märkbart upprörd över en sådan situation så kanske man måste börja nysta i 
vad det grundar sig på (Förskollärare). 

En förskollärare ansåg att det var okunskap som gör föräldrarna rädda för 
könsneutralitet och könsöverskridande pedagogik. Förskolläraren berättade att hen 
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upplevt en förälder i verksamheten som var emot att dennes son skulle bära klänning. 
När förskolläraren talade om att på förskolan fick alla barn leka med vad de ville hade 
föräldern låtit det vara. En annan förskollärare berättade om en förälder som varit 
rädd att barnet skulle bli homosexuell när förskollärarna uppmuntrade till 
könsöverskridande aktiviteter. Förskolläraren resonerade kring att när 
meningsskiljaktigheter uppstod, ta reda på varför en förälder tycker som den gör.  

Det framkom tillslut efter några samtal att det var en sådan rädsla. Det är också att våga ha 
sådana samtal med föräldrar. ”Vad är det du är rädd för?” Att våga gå in på djupet 
(Förskollärare). 

4.2 Diskurser  

I resultatet synliggjordes det att det råder diskurser både i hemmen och på förskolan. 
Det framgick i intervjuerna att både föräldrar och förskollärare beskrev olika 
diskurser som råder på förskolorna. En förälder resonerade kring problematiken att 
pojkar inte fick samma stöd i sin lek. Föräldern berättade att hen önskade att sonen 
skulle få mer stöd i form av samtal på förskolan för att utvecklas i sin könsidentitet. 
Föräldern poängterade att sonen vågade vara mer könsöverskridande hemma och 
funderade om han begränsades på förskolan. 

Flera informanter berörde diskurser kring färg. De berörda färgerna var rosa och 
svart. Flera föräldrar beskrev hur barn generaliserade sitt kön efter färg vilket var en 
vanlig diskurs. 

Jag tycker mig märka att mitt barn har med sig föreställningar hem som inte kommer från oss. 
Att liksom… att han inte kan ha rosa och han tycker inte om rosa. Det kanske bara är en färg han 
inte gillar eller är det någon som har sagt det till honom? (Förälder). 

Det framgick genom bland annat citatet att föräldrarna var införstådda med att de 
inte var dem enda som formade sina barn. Det blev tydligt att det var olika diskurser 
formade barn utöver förskolan och familjen, dessa diskurser kunde även vara 
språkutveckling och kunskapsförståelse. En förskollärare berättade om en tidigare 
erfarenhet kring en pojke som försökte påverka gruppen att ”rosa är en tjejfärg”. 
Förskolläraren beskrev barnet som en pojke utan ledaregenskaper som i sin tur 
gjorde att han inte fick något gehör till sitt påstående. En liknande situation berättade 
en förälder om där hens dotter fått en ny svart overall och kommit hem från 
förskolan och frågat om hon såg ut som en pojke. Här framgick två exempel på hur 
färger kategoriserar barn efter kön vilket skulle kunna leda till att barn inte vågade 
bära vilken färg som helst på grund av diskurser som råder. En förskollärare beskrev 
hur barn anpassade sig och begrep rådande normer och diskurser, förskollärararens 
exempel utgick från en pojke som gärna bar klänning på förskolan men som inte 
vågade eller gjorde det hemma. Förskolläraren beskrev att det verkade som att 
pojken bara ville bära klänning på förskolan.  

Jag tror det är ofta väldigt olika, vissa familjer har traditionella könsroller men jag tycker 
barnen hanterar det. Då får de se olika världar av det, de är likadant med regler och barnen vet 
att man har olika regler på förskolan och hemma. Jag tycker de tidigt vet om att det är olika 
(Förskollärare).  

Flera informanter berörde det citatet beskrev, att barn upplevdes som flexibla kring 
olikheter mellan förskolan och hemmet.  
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Diskurserna kring huruvida barns ålder påverkade arbetet med kön och genus skiljde 
sig mellan både förskollärarna och föräldrarna. Två informanter, en förälder och en 
förskollärare var av åsikten att barn var för små för att vara med och påverka sin 
könsidentitet samt att ens kunna diskutera könstillhörighet. Förskolläraren beskrev 
att på grund av barns ointresse behövde inte verksamheten beröra området. 
Förskolläraren ansåg att detta berodde på barns låga ålder. Övriga informanter 
oavsett urvalsgrupp redogjorde för att individen aldrig var för ung för samtal kring 
könsidentitet. Det framgick att de talade om individen och undvek könsbenämningar 
både i det enskilda mötet och generellt.  

4.3 Strukturer 

Tre föräldrar ansåg att det var könsuppdelat på förskolan, att pojkarna lekte mycket 
med pojkar och flickorna lekte med flickor. En förälder hade även upptäckt en 
struktur kring manliga vikarier på förskolan. De manliga vikarierna sökte sig ofta till 
pojkarna och gjorde “pojkiga” saker tillsammans. Två föräldrar berättade att när 
deras barn var hemma brukade de leka med både flickor och pojkar men att på 
förskolan sökte sig barnen endast till samkönade. En förälders uppfattning var att 
flickorna ofta fick mer tid till samtal. Föräldern syftade på att flickorna ofta satt 
tillsammans vid ett bord och att det underlättade för förskollärare att föra samtal 
med dem då. Föräldern menade att hens uppfattning var att pojkarna brukade 
springa runt och därför gick miste om samtalsmöjligheten.  

Ja… Det jag tänker på är att de har haft en VFU student som är kille och han ska vara den som 
spelar bandy och kastar upp de i luften och sådär. Det är ju jättebra med fler män i förskolan 
men det hade varit ett guldläge att försöka ”kolla han kan också leka i köket”. Pojkarna söker sig 
ju till honom direkt och blir nästan… Ja det ser ut som att personalen liksom lämnar över 
pojkligan till honom för att ”Det kommer att passa så bra, du som spelar fotboll. (Förälder). 

En annan förälder synliggjorde att hens äldsta barn lekte lika mycket med pojkar som 
flickor, medan det yngre barnet lekte mest med samkönade. Baserat på intervjuerna 
uppmärksammades att vissa informanter upplevt att efter barns upptäckande av sitt 
kön valde att leka med samkönade. De informanter som inte var av den 
uppfattningen ansåg att barn lekte efter intresse oavsett kön och ålder. 

En förskollärare berättade att de upplevde att de gav mer tid till pojkarna vid 
påklädning än till flickorna. För att synliggöra sitt arbetssätt berättade en 
förskollärare att de hade filmat sig själva i hallsituationerna för att försöka kartlägga 
sina strukturer. En annan förskollärare ansåg att deras arbetslag fokuserade på 
individen och inte könet, dock påpekade förskolläraren att det var viktigt att barn 
visste vilket kön de hade. En annan förskollärare berättade att de inte hade arbetat 
med kön och identitet tidigare men att barn nyligen hade börjat ställa frågor kring 
kön och könstillhörighet. Förskolläraren hade själv inte kommit fram till en strategi 
för hur arbetslaget skulle bemöta detta, mer än att de bekräftade barns kön om 
barnen i gruppen funderade. Förskolläraren tyckte själv att barnen inte var stora nog 
att ha en diskussion kring detta. Två informanter hade en föreställnings kring att 
barn i förskolan fortfarande var för små för att ifrågasätta och diskutera 
könsidentitet. Nedanför lyfts ett av citaten som berörde barns ålder. 

Vi gör ingen stor grej av det. Barnen gör det de känner för. Vi har ju inte så stora barn heller så 
de har inte riktigt kommit till insikt om det där ännu skulle jag säga, att vissa saker kan vara 
pojkigt och andra flickigt (Förskollärare). 
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Två förskollärare ansåg att barn kan vara medbestämmande kring sin könsidentitet, 
vilket även två föräldrar nämnde i intervjuerna. Föräldrarna tyckte att barn skulle ges 
möjligheten till att leka och vara överskridande, men att barn även skulle få leka och 
vara stereotypa om de ville det. I intervjuerna framgick det att medbestämmande 
innebar att barn skulle ges möjlighet till att vara som de ville, oavsett om det var 
könsstereotypt eller neutralt. Fokus låg vid att barn skulle känna trygghet i sin 
könsidentitet. Två föräldrar berättade även att de hade försökt identifiera intressen 
och egenskaper hos sitt barn och även identifiera vilka strukturer deras respektive 
familj förhöll sig till. Detta för att deras barn skulle få möjligheten att utvecklas inom 
områden som barnet själv hade visat intresse för. En förälder upplevde en 
problematik kring att hens son inte lekte med flickor eller med stereotypa flick-
leksaker på förskolan men att sonen hade gjort det hemma. När vi ställde följdfrågan 
om informanten trodde att sonen inte var sig själv på förskolan, svarade informanten 
att hen inte trodde att sonen var kapabel till att spela någon annan än den han själv 
var.  

Ja men jag tror det. Jag tror han känner att han kan vara sig själv. Jag tror inte ens att han har 
kapaciteten att spela (Förälder). 

4.4  Språkets roll 

Bredda perspektiv och se individ 

Med det är också hur vi pratar med barnen. Ett jättebra exempel är vem som tvättar hemma 
eller lagar mat. När vi lägger i smutsiga kläder i en påse som ska tas hem, att säga då får 
mamma och pappa tvätta det. Inte bara då får mamma tvätta (Förskollärare). 

Flera av förskollärarna som intervjuades beskrev hur de var medvetna om sina ordval 
när de pratade med barn. Allt från att de packade tvättpåsar som ”pappa skulle få 
tvätta” eller frågade om ”mamma skulle byta däck”. Vissa förskollärare nämnde att de 
inkluderade både mamma och pappa när de talade med barn i sådana situationer för 
att bredda deras perspektiv.  

Olika budskap kan ju vara om jag som pedagog säger såhär: ”Ska mamma byta däck på bilen?” 
och då kan barnet bli förskräckt och säga att ”Neej, det gör pappa!” då kan jag förstärka och säga 
att mammor också kan göra det. Att man breddar perspektivet hela tiden utan att lägga någon 
värdering i det (Förskollärare). 

Tre av förskollärarna beskrev hur de tilltalade barn med namn, att de såg till 
individen och att de lyfte egenskaper för att stärka självkänslan hos barn. Detta hade 
även en förälder uppmärksammat på sitt barns förskola. Föräldern resonerade hur 
samtal kring barnet alltid utgick från barnets namn och personlighet. En förälder 
pratade om att i deras familj försökte de vända på samtalen för att barnen skulle 
tänka till på egen hand. Föräldern menade att barn oftast vet vad en förälder vill ha 
för svar, men genom att vända på frågan var barn tvungna att tänka till. Detta var för 
att uppmuntra barn till mer nytänkande. Föräldern tyckte även att det var viktigt att 
presentera nya saker för barn och uppmuntrade sina barn till att de skulle våga 
utforska nya områden för att våga vara könsöverskridande.  

Man visar att man är öppen och intresserad för vad de än säger. Det ger de utrymme att utforska 
sig själva och sina tankar. Hur dem tycker om saker och sådär. Det tror jag hjälper att göra dem 
trygga och starka i sig själva (Förälder).  
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Bekräftelse och uppmuntran 

Två föräldrar berättade oberoende av varandra vid intervjuerna att de pratade med 
deras barn och bekräftade egenskaper barnet hade. En förälder bekräftade sonens 
egenskaper som föräldern trodde han gick miste om när hans vänner bekräftade 
honom. En annan förälder berättade att hen bekräftade och uppmuntrade barnet till 
att göra det barnet ville.  

Jag tror vi pratar mycket med honom och bekräftar för den han är. Inte bara vad han gör. Vi 
försöker bekräfta egenskaper eller så som han inte får från kompisar för dem kanske säger att 
han är tuff, snabb och modig, men vi försöker balansera upp det lite. Och ge honom mycket tid 
med oss (Förälder). 

Citatet från föräldern ovanför visar på att barn behöver bekräftas inifrån. 
Förskollärarna som synliggjorde bekräftelse berättade att de brukade dels bekräfta 
görandet, ”vad bra du kunde” och även känslan ”vad bra att du känner dig fin”. 
Förskollärarna som beskrev detta nämnde båda två att barn behövde stärkas i 
självkänslan och få höra positivt laddade ord. Två förskollärare som intervjuades 
resonerade kring hur språk och samtal kunde skapa negativa mönster hos barn. De 
menade att bekräftande ord inte alltid används på rätt sätt. I och med detta 
upplevdes skillnader på förskollärare och föräldrar som använde språket olika, 
eftersom det varierade om de bekräftade barns yttre eller inre.   

Samverkan 

Man måste kunna samarbeta i förskolan, är man alldeles för individuell person är det svårt att 
jobba i förskolan för att man alltid jobbar som ett arbetslag (Förskollärare). 

Citatet visade på kärnan inom samverkan och professionalitet. Förskolläraren 
menade att positionen förskolläraryrket hade innebar att vara ödmjuk i mötet med 
kollegor och föräldrar. Förskollärarna beskrev flera samverkanssituationer, en av 
förskollärarna tog upp hur dialog kunde både förena och splittra samverkan beroende 
på hur mottagliga föräldrar var. Samma förskollärare poängterade att det handlade 
om hur de la upp det och på vilket sätt de tog upp saker. Förskolläraren poängterade 
vikten av att de byggde upp ett förtroende hos föräldrarna. Förskolläraren menade att 
mottagandet från föräldrarna också kunde vara beroende på tidigare erfarenhet och 
hur många barn de haft i förskolan innan.  

I intervjuer av förskollärarna framgick vikten av att ta in en förälders perspektiv, 
eftersom det är de som känner sitt barn bäst. Samma förskollärare tyckte det var 
viktigt att som professionell ta reda på mer och fördjupa sig i varför det kan uppstå 
meningsskiljaktigheter. Vid en intervju med en annan förskollärare framhävde hen 
att som förskollärare fanns mandatet att forma verksamheten. Förskolläraren 
poängterade att arbetslaget därför behövde ha en dialog med föräldrarna om 
förändringar som skedde och tanken med verksamheten.  

Att de vågar säga till och vågar vara ärliga i om det är något de inte förstår eller det här kändes 
inte bra, det här förstår jag inte. Att man som förskollärare är beredd att lyssna in 
(Förskollärare).   

Citatet ovan beskriver självmedvetenheten, att förskolläraren har ansvar att vara 
tillmötesgående och lyssna in föräldrar.  
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En förskollärare framhävde vikten av att kunna samarbeta i förskolan med alla som 
berördes av verksamheten. Förskolläraren menade att det skedde samarbeten både 
med föräldrar, i arbetslag och mellan barn. Förskolläraren menade därför att det var 
av stor vikt att lära sig samarbeta. En förskollärare beskrev även att mötet med 
föräldrar hade förändrats efter att förskolläraren fick egna barn, hen menade att 
förståelsen och behovet föräldrarna hade blev tydligare.  

Utifrån föräldrarnas perspektiv framgick det att de kände att förskollärarna lyssnade 
på vad de hade att säga. Föräldrarna verkade vara medvetna om vad förskolan gjorde 
för deras barn och hur barn fått eller inte fått de stöd barn behövde. En förälder 
resonerade att förskolan lyssnade på familjens åsikter och trodde även att om de hade 
haft större saker att prata om hade de förmodligen kunnat ta upp det också med 
förskollärarna. Samma förälder berättade att förskollärarna ibland dock verkade tro 
sig veta bäst kring hur hens barn skulle bemötas. Det framgick under intervjun att det 
fanns en viss osäkerhet kring huruvida de skulle tas på allvar om de tog upp vissa 
saker de haft i tanke. Detta eftersom de identifierade en annan förälder som 
framhävde en liknande situation som de hade haft i åtanke. 

En annan förälder kände sig positivt bemött på barnets förskola. Föräldern upplevde 
att hen alltid blev inbjuden till samtal. Föräldern trodde att förskollärarnas positiva 
bemötande kunde bero på att hen själv arbetade som förskollärare. Föräldern 
menade att deras samtal fick en annan dimension innehållande miljö, pedagogik och 
barns utveckling. Vilket föräldern trodde berodde på utbildningen hen hade. En 
annan förälder beskrev att hen ställde sig positivt till bemötandet förskollärarna på 
barnets förskola gav men efterfrågade mer insyn i verksamheten och barnets 
utveckling vid alla sorts samtal. 

Jag tycker de är noga med att alltid berätta någonting. Och inte bara om han har ätit och sovit. 
Det kanske är många föräldrar som vill veta det men jag känner att det inte spelar så stor roll. 
Jag vill hellre veta vad han har gjort och hur han har haft det (Förälder). 

Alla la generellt stor del vid språkets roll, samtalet berördes av många informanter 
under intervjuerna. Språkets användning varierade mellan informanterna. Vissa 
bekräftade barn och stöttade barn för att skapa inre trygghet, medan andra 
fokuserade vid yttre omständigheter och motivation. Gemensamt för alla intervjuer 
var att de la fokus på barns trygghet och integritet. Informanter från båda 
urvalsgrupperna visade på förståelse för att språket skapade förutsättningar för barns 
identitetsutveckling.  

Det är jätteviktigt att barnen får utveckla en positiv uppfattning om sig själva. Det är ju om 
deras självförtroende och självkänsla som måste stärkas och det är bland det viktigaste man har 
för att barn ska bli trygga (Förskollärare). 

4.5 Resultatsammanfattning 

I resultatet beskrevs insamlad data från intervjuerna. Intervjuerna visade på en bredd 
av åsikter mellan föräldrar och förskollärare. Kategoriseringarna visade på att 
språkets roll var störst och flertalet intervjuer landade i språkets möjligheter och 
vikten av att samtala för en bra samverkan. Intervjuerna visade på likheter 
informanterna emellan vad gällande en vilja att trygga barn. Dock framgick det olika 
tolkningar av hur arbetet kring könsidentitet kan gå till och att alla informanter hade 
olika syn på genusmedvetenhet. För att besvara våra forskningsfrågor i resultatet 
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utgick intervjuernas frågor från forskningsfrågorna. Resultatet har besvarat frågorna 
genom att informanterna har gett sina perspektiv på hur förskollärare arbetade med 
könsidentitet samt hur föräldrar upplevde stödet deras barn fått kring könsidentitet. 
Både föräldrar och förskollärare har fått skildra deras uppfattning om 
meningsskiljaktighet och hur skilda normer kunde påverka barn i förskolan.  

De primära delarna utifrån de fyra kategorierna överskridande, diskurser, strukturer 
och språkets roll var: 

Under överskridande resonerades det kring att trygga barn var barn som vågade 
utmana och vara överskridande. Informanter som berörde överskridande la vikt vid 
att verksamheten kunde skapa möjlighet till detta, eftersom att verksamheten hade 
möjlighet att formas överskridande. Diskurser beskrevs ovetande av alla informanter 
och det var vi som gjorde studien som tolkade att de talade om diskurser. Under 
diskurser beskrevs kön, färger, åldrar, ageranden och aktiviteter. Strukturer 
resonerades kring på samma sätt som diskurser i samtalen men vi tolkade strukturer 
som något synligt som informanterna berörde att de sett i verksamheten. 
Informanterna berörde att flickor fått mer tid till samtal och pojkar tog större fokus 
vid påklädningar. Språkets roll fick stor del i resultatet och samtliga informanter 
berörde vikten av ett samtal. Språkets roll innefattade att bredda perspektivet, att 
uppmuntra och bekräfta barn för inre och yttre karaktär och även vikten av språkets 
roll vid samverkan. 

5 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion mellan resultatet och studiens tidigare forskning. 
Detta presenteras med hjälp av kategorierna överskridande, diskurser, strukturer och 
språkets roll. Sedan presenteras en slutsats, ett avsnitt om kritisk reflektion, 
metoddiskussion och ett bortfalls avsnitt. Slutligen berörs relevansen för 
förskolläraryrket och möjlig fortsatt forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt berörs alla begrepp i en resultatdiskussion. Diskussionen presenteras 
med hjälp av samma fyra rubriker som i resultatet, dessa är överskridande, diskurser, 
strukturer och språkets roll. Dessa fyra begrepp kommer från det teoretiska 
perspektivet genusperspektiv ur en feministisk poststrukturalism.  

5.1.1 Överskridande 

Odenbring (2014) resonerade kring att det finns många sätt att vara pojke alternativt 
flicka på och hon menade att könet inte bestämde hur någon var eller skulle vara. En 
förskollärare lyfte att barn hade ett kön och ansåg själv att det var viktigt. I 
intervjuerna var det både föräldrar och förskollärare som ville vara tillåtande med 
sina barn. I vissa fall handlade det om att skapa neutralitet och ett överskridande 
tänk och i andra fall var det att tillåta barn vara könsstereotyp om det var deras 
initiativ. Utifrån dessa olika ställningstaganden funderade vi hur barns kön kan vara 
viktigt och varför det i så fall skulle kunna påverka deras förutsättningar. Aina och 
Cameron (2011) skrev att förskollärare hade förutsättningarna att stötta barn i 
förskolan att kunna utveckla en positiv känsla för sin könstillhörighet. De menade att 
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förskollärare hade möjlighet att skapa förståelse hos barn till allas lika och i och med 
detta motverka en viss könsdiskriminering.  

I tidigare forskning nämns två publikationer skrivna av Hellman (2010) och 
Odenbring (2012), den senare nämnda beskrev en pojke och en flicka som båda 
agerade gränsöverskridande men som fick olika gehör från omgivningen. I 
intervjuerna framgick det dels att barn var styrande individer men också att barn var 
flexibla. Hellman (2010) framhäver i publikationen att barn lärde sig hantera normer 
och även agera efter dessa. Detta ledde till att barn kunde utveckla en förståelse för 
hur de skulle handla och agera efter rådande normer. Pojken i Odenbrings (2012) 
artikel fick stöd och positivt gehör från kamrater och förskollärare när han agerade 
utanför det ”normala”. Flickan som också agerade utanför det ”normala” och tog mer 
plats än andra flickor blev tröstad men samtidigt nedtystad när det inte gick som hon 
tänkt. Som Hellman (2010) beskrev var det inte alla barn som förstod hur de skulle 
handla efter diskurser och normer. En förskollärare berättade i en intervju om en 
pojke utan ledaregenskaper som försökte sprida en negativ diskurs men som inte 
hade lyckats. I publikationerna var det två olika exempel på hur barn fått olika gehör 
beroende på status och kön. Paechters (2006) skrev att kroppen i sig inte var ett 
stillastående likgiltigt föremål, utan att det var diskurser i vardagen som påverkade 
hur kön skapas. Detta framgick tydligt i publikationen hur två barn med samma 
grundförutsättning fått sig olika positioner i gruppen format av bland annat kön, 
språk och popularitet. Återigen beskrivs det hur viktig förskollärarens roll var i en 
barngrupp. Förskollärarna i den här barngruppen hade en ambition om att utmana 
traditionella könsmönster, men Odenbring (2012) resonerade att det i så fall 
behövdes mer utrymme för ökad tolerans för att i framtiden våga utmana de rådande 
könsmönstren.  

5.1.2 Diskurser 

I resultatet framgick flertalet olika diskurser, Eidevald (2011) resonerade kring att en 
diskurs inte behövde utesluta en annan. Heikkilä (2015) beskrev att det fanns flera 
olika sätt att arbeta med genus i förskolan och de olika förhållningssätten genererar 
olika aktiva arbetssätt. I intervjuerna framgick det att en förälder efterfrågade mer 
socialt stöd för sin son och föräldern upplevde det som att pojkarna på förskolan 
mest sprang runt. Butler (2007) redogjorde för att människans identitet blir till 
genom kön, genus och sexualitet. För den aktuella föräldern framgick en oro kring att 
diskurserna pojken formades av skulle bidra till att han gick miste om något i sin 
utveckling. Ruble, Taylor, Cyphers, Grenlich, Lurye och Shrout (2007) beskrev att 
barn genomgår flera faser i sin könsidentitetsutveckling. Att de först lärde sig att 
identifiera sitt och andras kön. Därefter utvecklade de förståelsen för vad könet 
innebar och slutligen förstod barn att en gränsöverskridande lek inte förändrade 
deras kön. Barn kommer genomgå dessa faser oavsett hur föräldern upplever det och 
därför behöver inte föräldern i intervjun egentligen känna någon oro över att hens 
barn skulle gå miste om något i sin sociala utveckling.   

En förskollärare berättade att förskollärarna var delaktiga i barns lek för att bredda 
perspektiven och erbjuda en verksamhet som friades från vissa diskurser. En annan 
förskollärare poängterade också att arbetslagets närvaro kunde förhindra att negativa 
diskurser styrde. Förskolläraren menade att vuxnas närvaro bidrog till att avleda 
barn från att sprida diskurser, till exempel pojken som påstod att rosa var en tjejfärg. 
Detta kan kopplas till det Eidevald och Lenz Taguchi (2011) skrev att ett normkritiskt 
förhållningssätt fick människor att reflektera mer och det skapade en förståelse för 
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människors olikheter. Aina och Cameron (2011) skrev att barn behövde en pågående 
dialog om människans lika värde för att verksamheten skulle vara jämställd. Detta 
gjordes genom att förskollärarna reflekterade över strukturer och diskurser som 
råder i verksamheten och anpassade sitt agerande och avdelningens miljö för att 
motverka dessa. Genus blir till i olika samtal och i olika diskurser, därför ansåg 
Heikkilä (2015) att vuxna alltid måste vara medvetna kring sina handlingar.  

Odenbring (2014) skrev att barn påverkades av mer än hemmet och förskolan. Det 
framgick i intervjuerna att de vuxna gjorde val kring hur barn ska formas. Detta 
skapade svårigheter eftersom barn även påverkades av andra faktorer. Aina och 
Cameron (2011) och Eidevald (2011) beskrev att barn tolkade könsuppgifter efter vad 
de såg i vardagen och att vissa förskolor gjorde medvetna val för att barn inte skulle 
påverkas av materialet. Även i intervjuerna påpekade en förskollärare att miljön hade 
en viktig roll i barns könsidentitetskapande. Aina och Cameron (2011) ansåg att barn 
är lärande individer som interagerade med sin omgivning. Lenz Taguchi (2014) 
uttryckte det som att barn anpassade sig efter diskurserna som styrde och reglerade 
sitt sätt att vara efter dem. Ruble, Taylor, Cyphers, Grenlich, Lurye och Shrout (2007) 
redogjorde också för att barn identifierade sig med de diskurser som råder. De 
beskrev vidare hur barn med tiden utvecklade förståelsen för att diskursen inte 
påverkade deras identitet. Detta krävde närvarande pedagoger och visade på att 
barns kön kunde spela roll utan att det påverkade de och deras identitet, som en 
förskollärare sa i en intervju.  

Butler (2007) redogjorde för problematiken kring om identiteten var eller inte var 
föränderlig. Samtidigt som Francis (2010) skrev att diskurser styrde vilka leksaker 
barn valde, men även att barn formade sin identitet efter de leksaker som fanns i 
deras dagliga vardag. Både förskollärare och föräldrar i intervjuerna beskrev att barn 
formades av den miljö som var runt dem. En förälder synliggjorde problematiken 
kring att hens son kunde leka överskridande hemma men gjorde inte det på 
förskolan, är detta för diskurserna på förskolan styr honom till att inte vara 
överskridande? Om barn formade sin identitet efter de leksaker som fanns i 
vardagen, leder det att pojken inte skulle kunna vara sig själv på förskolan då? Dessa 
frågor som föräldrarna öppnade diskussion för kunde ses som möjliga 
samverkansdiskussioner. Att föräldrar skulle kunna få större del i utformningen av 
verksamhetens miljö i samråd med ansvariga förskollärare. Föräldern berättar att 
hen trodde att sonen var sig själv ändå, då föräldern inte trodde att sonen var kapabel 
att spela någon annan. Eller var det som Butler (2007) beskrev att identiteten aldrig 
kunde vara fast utan påverkades av olika situationer och av olika diskurser som barn 
befann sig i? 

5.1.3 Strukturer 

En förälder beskrev i en intervju manliga vikarier som hen upplevt engagerat sig i 
pojkarnas aktiviteter och detta fick oss att reflektera kring hur förskolans förebilder 
presenterades. Aina och Cameron (2011) ansåg att det var de vuxna som bar ansvaret 
för att alla förebilder gestaltades i förskolans miljö. Utifrån vad Eidevald (2011) skrev 
om barns identiteter som föränderliga och Odenbring (2014) samt Heikkilä (2015) 
redogjorde för hur barn som aktiverades efter intresse utvecklades mer och därför 
finns behovet av att anställda i förskolan möter barns olika intressen. Eftersom 
Odenbring (2014) även redogjorde för att förskollärarnas agerande var betydande för 
barn behövde förskollärarna i de bästa av världar representera flera kulturer, 
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läggningar, kön och åldrar. För att barn och vuxna skulle våga vara överskridande 
behövde det finnas en trygghet.  

Det dagliga mötet som föräldrarna beskrev fick oss att fundera hur det skulle kunna 
bidra till att barn blir trygga. Som informanterna trodde behövde barn känna 
trygghet för att kunna skapa sig en egen uppfattning om sin könsidentitet. 
Tryggheten ledde även till att barn vågade vara gränsöverskridande, som Eidevald 
(2011) bland annat beskrev. Förskollärarna gav ett gemensamt intryck i intervjuerna 
att de ville förmedla trygghet och att de ville se individen och inte könet. Deras 
uppfattningar i intervjuerna var att barn gjorde det de var intresserade av och att de 
vågade agera gränsöverskridande om de ville det. Samtidigt som en förskollärare lyfte 
att barn som inte var populära eller hade ledaregenskaper inte fick det gehör de 
önskat.  

Denna studie fick oss att fundera kring vilket pedagogiskt arbetssätt (Heikkilä, 2015) 
som skulle generera mer tid till samtal och engagemang för alla barn. I ett 
kompensatoriskt perspektiv skulle flickor och pojkar delas upp. Pojkarna skulle få tid 
till samtal med förskollärarna, men även göra sådant som de annars gick miste om. 
Föräldern som nämndes i resultatet tyckte att pojkarna skulle utmanas att 
tillexempel lägga pärlplatta och i sin rollek. Flickorna och andra sidan kunde göra det 
pojkarna brukade göra. Ett normkritiskt förhållningssätt skulle istället granska vad 
som saknades och skulle då forma verksamheten därefter. Om verksamheten blandar 
dessa båda perspektiv kan möjlighet skapas för barn att vara både stereotypiska och 
överskridande. Barn skulle då erbjudas både könsneutralitet och könsöverskridande 
arbetssätt i verksamheten.  

5.1.4 Språkets roll 

I en intervju med en förskollärare framgick det att förskolläraren inte gett utrymme 
till barns könsidentitetsutveckling i verksamheten, eftersom att förskolläraren tyckte 
barnen i gruppen var för små. Även en förälder redogjorde för att barn i förskolan var 
för små för att reflektera kring kön och genus medan Eidevald (2011) visade på att de 
aldrig var för små. Fundering uppstod kring hur rätt det var av förskolläraren att ta 
bort den möjligheten från barn: att få diskutera och utveckla sin förståelse för 
könsidentitet. Odenbring (2014) synliggjorde att yrkesverksamma måste kritiskt 
granska vilka normer som råder för att kunna skapa nya förutsättningar för barn. 
Förskolläraren i det här fallet verkade inte granska vad verksamheten genererade 
eftersom könets skiljaktigheter inte påverkade barn enligt förskolläraren. Butler 
(2007) beskrev genus som en kulturell tolkning av kön. Det skulle kunna finnas en 
problematik om förskollärare inte gav barn möjlighet att ifrågasätta kön och de 
normer som könet skulle kunna innebära. Precis som Eidevald (2011) skrev skulle det 
generera mer positivitet om barn fick utrymme att ifrågasätta samt att förskollärarna 
reflekterade kring vilka förutsättningar verksamheten gav barn. Heikkilä (2015) 
framhävde diskussionen att samtala med barn om kön och könstillhörighet. 
Författaren menade att barn inte var för unga utan att förskolläraren behövde ta vara 
på tillfällen som gavs till skillnad från den aktuella praktik en av förskollärarna 
beskrev i sin intervju. 

Förskollärare behöver aktivt bredda barns perspektiv på hur samhället är och vilka 
möjligheter som erbjuds. I intervjuerna framgick det flera perspektiv på hur detta 
kunde se ut i verksamheten. En förskollärare menade att med ett genomtänkt ordval 
skapade språket nya perspektiv exempelvis att pappa ska tvätta eller att mamma och 



 23 

pappa ska laga mat. En annan förskollärare neutraliserade samtalet ännu mer genom 
att tilltala barns föräldrar vid namn och som föräldrar. Ruble, Taylor, Cyphers, 
Grenlich, Lurye och Shrout (2007) tog upp att barn identifierade sig med omgivning 
och samhälle och därför påverkades av vuxna i sin omgivning. Detta kopplade vi till 
Aina och Cameron (2011) som ansåg att förskollärare behövde vara noggranna med 
stereotypa överväganden. Detta på grund av att det vuxna sagt kunde generera mer 
hos barn. 

Förskollärarna i intervjuerna såg att det var arbetslaget som styrde över hur 
verksamhetens upplägg såg ut och kunde därför utforma innehållet. En förskollärare 
poängterade vikten av att lyssna in föräldrar och vara lyhörd eftersom de kände sina 
barn bäst. Förskolläraren ansåg att arbetslaget kunde komma med råd kring 
förskolan och möjligheter för en bättre tillvaro på förskolan, men att de inte alltid 
visste bäst om barnen i sig. En förskollärare redogjorde för att det var viktigt att 
skapa ett förtroende för att föräldrarna skulle anförtro förskollärarna tankar och 
funderingar. Jensen och Jensen (2008) ansåg att relationen mellan förskollärare och 
förälder var en subjekt-subjekt relation. Förskollärare och föräldrar kommer till 
förskolan med tankar och föreställning angående barn och båda ville skapa de bästa 
förutsättningarna för barn. En förälder berättade att hen upplevde att förskollärarna 
på barnets förskola trodde sig veta bäst om hens barn. Varpå en förskollärare som 
intervjuades synliggjorde att denna problematik kunde uppstå. Förskolläraren 
menade att förskollärare skulle vara professionella och behövde därför bemöta 
föräldrar ödmjukt.  

Jensen och Jensen (2008) samt Tallberg Broman (2013) redogjorde för att 
arbetslaget behövde ha en öppen dialog och vara enade i åsikter. Detta för att någons 
personliga värderingar inte skulle representera förskolan samt att ingen anställd 
skulle behöva stå ensam i situationerna som kunde uppstå. En förälder som 
intervjuades beskrev den dagliga dialogen vid hämtning och lämning. Föräldern 
ansåg att samtalet mest kretsade kring om barnet hade ätit och efterfrågade ett större 
utbud kring samtalet. Det skulle enligt hen kunna vara mer om vad barnet har gjort 
och hur barnet hade bemött sina kompisar. En annan förälder sa istället att hen 
upplevde att hen redan fick den sortens samtal med förskollärarna. Föräldern trodde 
själv att detta kunde bero på sin egen förskollärarutbildning och att barnets 
förskollärare tog hänsyn till detta för att verka professionella. Sandberg och Vuorinen 
(2007) beskrev förskollärare som efterfrågade samtal som innehöll andra 
dimensioner än vardagsrutiner. Utifrån de två föräldrarna som redogjorde sina 
tankar om samtalet kunde det tolkas som att förskollärare inte trodde att föräldrar 
efterfrågade samtal om verksamheten men att de tog chansen när föräldern var insatt 
i ett verksamhetsperspektiv. Det finns möjlighet att förskollärarperspektivet som 
presenterades i litteraturen kunde ha förändrats eftersom förskolan ständigt 
utvecklas. 

En förskollärare redogjorde för att föräldrars oro kring könsneutralitet var grundat i 
okunskap kring vad det innebar. Förskolläraren beskrev själv könsneutralitet som ett 
jämställdhetsperspektiv där individen skulle få möjlighet att utvecklas som den var. 
Sandberg och Vuorinen (2007) lyfte att föräldrar och förskollärares skilda normer 
kunde skapa problem och det förskollärarna beskrev ovan visade på hur olika normer 
kunde upplevas problematiskt. Eftersom att förskollärarna som berörde 
könsneutralitet poängterade att tanken inte var att alla individer skulle vara ett och 
samma neutrala kön. Förskollärarna menade att varje individ skulle bli sedd efter 
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personlighet, egenskap och förmågor. Förskollärarna ville med en könsneutral 
verksamhet skapa en jämställd verksamhet.   

Deras olika syn kan tolkas som en brist i kommunikationen och att förskollärare 
behövde introducera föräldrarna i vad könsneutralitet egentligen innebär och vad det 
leder till i verksamheten. Två föräldrar berörde jämställdhet hellre än könsneutralitet 
när intervjuerna berörde ämnet. De la vikt vid att jämställdhet var bra och viktigt i 
förskolan. Föräldrarna ansåg att de berörda förskolornas arbetssätt kring 
jämställdhet var vad de efterfrågade. Sandberg och Vuorinen (2007) redogjorde för 
att förskolans jämställdhetsarbete inte kunde bli fulländat förrän föräldrar fått 
förståelse för hur förskollärarna formade verksamheten.  

5.2 Slutsats 

Slutsatserna som denna studie visade på var att språket hade stor betydelse för 
subjekten. Språket bidrog till att kunna samverka och möjliggjorde ett samtal om 
strukturer och diskurser föräldrar och förskollärare emellan. Denna studie visade på 
att föräldrar och förskollärares samverkan kring genus och könsidentitet i 
verksamheten uteblev i vissa situationer. Därför har förskollärare goda 
förutsättningar att bjuda in föräldrar i samtal om vad genus innebär i förskolan och 
hur det möjliggör för deras barn att bli trygga i sin könsidentitet. Eftersom genus är 
en pågående process som ständigt utvecklas behöver föräldrarna vara delaktiga i den 
processen.  

5.3 Kritisk reflektion 

Vi funderade under denna studies gång om resultatet hade kunnat bli annorlunda. 
Denna studie utgår från nio informanter och om dessa nio hade varit andra personer, 
hur hade resultatet blivit då? Denna studie hade kunnat förändras om studien bara 
haft kvinnor respektive bara män eller om samtliga förskollärare kom från samma 
förskola. Resultatet hade även kunnat se annorlunda ut om föräldrarna i intervjuerna 
tillhörde samma förskola eller om alla föräldrar var av samma åsikt angående 
könsöverskridande och könsneutralitet.  

En kritisk reflektion har pågåtts om hur det teoretiska perspektivet har påverkat 
denna studie. Om ett annat perspektiv än ett genusperspektiv ur en feministisk 
poststrukturalism hade används vid denna studie, hade den kunnat nyanseras 
annorlunda då? Kategoriseringen av empirin hade antagligen fått ett annat 
utformande och det hade lett till en annan sorts diskussion.  

Inledningsvis av denna studie formades intervjufrågor som i dagsläget har styrt 
empirin. Andra frågor hade antagligen lett till andra svar, ett annat resultat och 
denna studie i sig hade också fått ett annat resultat.  

5.4 Metoddiskussion 

Reflektioner har uppstått kring metodvalet och hur detta påverkade resultatet. Att 
denna studie var kvalitativ istället för en kvantitativ är för att en kvantitativ studie 
utgår ifrån naturvetenskapen, samt att en kvantitativ studie söker säkra svar. En 
kvalitativ studie, som valdes, sökte också säkra svar men utgick mer ifrån 
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informantens uppfattningar och hur informanten uppfattar sin omvärld (Stukát, 
2005).  

Sedan gjordes valet kring en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju 
möjliggjorde för informanterna att göra sidospår och för oss som intervjuade kunde 
det ställas oförberedda följdfrågor. Följdfrågorna som uppstod bidrog till mer 
utvecklade svar och frågorna kunde konkretiseras för informanterna. Om det istället 
hade varit ett strukturerat intervjuschema hade intervjun behövt komma tillbaka till 
utgångsfrågorna och detta hade förändrat empirin. En strukturerad intervju hade 
inte varit lika avslappnad för informanten då svaren hade kunnat bli forcerade. Ett 
strukturerat frågeschema hade kunnat leda till ett mer stängt samtal.  

Inledningsvis i planerande av metodvalet till denna studie diskuterades det om denna 
studie skulle baserats på en enkät för att få in ett bredare föräldraperspektiv. Detta 
hade lett till fler informanter men också ett större bortfall och mindre innehållsrika 
svar. Enkäten hade även skapat för oss en osäkrare situation eftersom svarsgraden 
för enkät ofta är osäkert. Med detta i åtanke var vi nöjda över det slutgiltiga valet som 
gjordes, att ha semistrukturerade intervjuer. Valet att kontakta fler informanter än 
nödvändigt gjorde att bortfallet inte heller påverkade den insamlade datamängden. 

Alla informanter fick bestämma platsen intervjun skulle ske på, detta för att anpassa 
situationen efter deras möjligheter. Platserna har varit varierande och att 
intervjuerna som skedde enskilt och avskilt var det bästa. Informanterna verkade inte 
påverkas av valet av plats, även om det var folk runt omkring. Däremot påverkade 
ljud och människor oss som intervjuade mer. Resultatet var tillförlitligt, men 
förmågan att ställa rätt följdfrågorna hade kunnat vara bättre om intervjuerna skett 
helt enskilt och avskilt. Detta hade lett till att resultatet blivit ännu mer tillförlitligt. 

Resultatet kategoriserades efter fyra kategorier som hörde till det teoretiska 
perspektivet som var ett genusperspektiv ur en feministisk poststrukturalism. Det 
teoretiska perspektivet erbjöd möjligheter för kategoriseringen. Andra kategorier 
hade kunnat påverka diskussionen men resultatet hade varit detsamma men utifrån 
andra infallsvinklar.  

5.4.1 Bortfall 

Inledningsvis kontaktades tolv informanter, sex förskollärare och sex föräldrar varav 
tio var kvinnor och två var män. Förskollärarna kom från fyra olika förskolor. 
Samtliga besök var bokade och alla informanter hade tilldelats intervjufrågorna. 
Först blev det ett bortfall på två förskollärare och två föräldrar men en ny kontakt 
togs med en till förskollärare. Totalt blev det nio intervjuer istället för tolv. En av 
föräldrarna som fick förhinder var en man, därför kan studien inte generaliseras av 
manliga föräldrars perspektiv. 

5.5 Relevans för förskolläraryrket 

Genom denna studie har det synliggjorts delar i förskolläraryrket som är av stor vikt, 
bland annat samtalets betydelse för samverkan. Denna studie kan hjälpa till att visa 
på hur förskollärare och föräldrars uppfattningar är lika med ändå olika. 
Föräldraperspektivet möjliggör förståelse för hur de tänker och vad de efterfrågar, 
vilket alltid är viktigt för yrkesrollen. Genom denna studie har det belysts vilken sorts 
samverkan föräldrar efterfrågar. Föräldrarna har önskat ett mer konkret samtal om 
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barn och verksamhet. Denna studie har även synliggjort hur synen på könsidentitet 
skiljer sig mellan förskollärare och föräldrar och hur behovet av att förmedla samma 
budskap är viktigt. Denna studie belyser också föräldrars och förskollärares syn på 
det dagliga mötet i förskolan och vad de får ut av det. Därför kan studien finnas som 
ett stöd för att utveckla en förståelse för hur meningsskiljaktigheter uppstår och 
bearbetas. Denna studie belyser även hur föräldrar tänker kring genusarbetet och 
vilken uppfattning de har kring att trygga barn i deras könsidentitet. Den har också 
relevans för att belysa vikten av ett fungerande samverkansarbete.  

Denna studie visar på ett behov av att förskollärare introducerar föräldrar till 
könsneutralitet och vad det innebär för barn i verksamheten. Den har också berört 
hur viktig föräldrarnas inverkan på verksamheten är. Enligt denna studie har det 
framgått att föräldrars normer påverkar förskolans arbete och detta leder till att 
dialogen behöver vara mer öppen. I intervjuerna har det framgått att förskollärare 
berör könsneutralitet likställt med jämställdhet medan föräldrar väljer att skilja på 
dessa två. Denna studie är ett första steg i att förskollärares och föräldrars perspektiv 
öppnas för varandra. Den visar på att föräldrar behöver bli mer införstådda med vad 
könsneutralitet innebär. Genomgående för arbetet och en gemensam nämnare för 
informanterna är att alla barn ska vara trygga och vara sig själva oavsett hur det tar 
uttryck. 

Denna studie har belyst att förskollärare behöver vara mer medvetna om diskurser 
och hur dessa påverkar barn i verksamheten. Ett hopp med denna studie är att läsare 
får hjälp att förstå diskurser och identifiera dem i praktiken. Behovet av att 
förskollärare utvecklar sin förståelse kring diskurser är för att kunna beredda barns 
perspektiv mer. I intervjuerna har det uppmärksammats förskollärare som 
synliggjorde en vilja att bredda barns perspektiv och föräldrar som ville introducera 
barn till nya saker. Denna studie kommer kunna skapa en bredare förståelse för hur 
miljön och diskurser påverkar verksamheten och hur förståelsen behöver finnas för 
att uppnå nya perspektiv. 

I intervjuerna med föräldrar efterfrågade de mer delaktighet. Många förskollärare 
verkar veta att föräldrar efterfrågar mer förståelse och delaktighet. Även att detta 
framgår i verksamheten redan på olika sätt. Förståelsen har kommit att bli att 
könsidentitet är ett ämne som inte berörs särskilt mycket. Det finns en efterfrågan att 
förskollärare och föräldrar förenas i hur och varför verksamhetens utformning är som 
den är vad gällande könsneutralitet och könsöverskridande.  

5.6 Fortsatt forskning 

Om möjlighet fanns att utveckla denna studie hade den kunnat belysa barns 
perspektiv. Det hade varit intressant att fokusera på en förskola för att ta reda på hur 
föräldrar, förskollärare samt barn upplever samverkan och hur de tryggar barns 
könsidentitet på plats genom att vi också hade kunnat observera. Vi skulle vilja 
använda oss av barnintervjuer för att ta reda på vad barn har för tankar kring 
könsidentitet och könstillhörighet. Vad generar vuxnas förhållningssätt för barn? Hur 
medvetna är barn? Är barn för små? 
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6 Slutord 

I inledningen synliggjordes det att läroplan för förskolan (2016) kan skapa 
tolkningsmöjligheter. Det redogjordes för två skilda citat där det ena visade på att 
förskolan ska motverka könsstereotyper och det andra lyfte att förskollärarna ska ta 
till vara på olikheterna som individerna bär med sig. Eidevald (2011) skrev att 
läroplan för förskolan (2016) inte formulerar hur förskollärarna ska arbeta med att 
motverka könsstereotyper. Intervjuerna med förskollärarna i denna studie har visat 
på relevans för det Eidevald (2011) skriver om. Vissa påstod att barn är för små för att 
diskutera könsidentitet medan andra ansåg att barn ska från början tryggas i sitt kön. 
Förskolan som kollegial enhet skulle behöva gemensam utbildning i genusarbetet för 
att kunna arbeta på samma sätt, detta för att minska förvirring kring könsidentitet 
från föräldrarnas håll. Detta skulle kunna förslagsvis kunna lösas genom att läroplan 
för förskolan förmedlar ett ”hur” förskollärare ska arbete med genus i förskolan.  

Som en förskollärare beskrev behöver det finnas ödmjukhet inom professionen inför 
mötet med barns föräldrar. Föräldrar lämnar bort det käraste de har och det måste 
förskollärarna ha i åtanke. Samverkan och samtalet blir möjligheten till en ömsesidig 
relation som gynnar deras barn på bästa sätt.  

Denna studie har bidragit till insyn i hur samverkansarbetet ser ut för nio aktuella 
informanter. Intervjuerna utgick från hur de samverkar för att främja barns trygghet 
i sin könsidentitet och detta har fått många skilda svar. Gemensamt för 
förskollärarna är att de alla vill skapa en trygg tillvaro för barn och detta ger uttryck 
på olika sätt i allas verksamhet. Vissa förskollärare väljer att undvika samtalet 
eftersom de anser att barn är för små medan andra synliggjorde att individens 
trygghet leder till att könsidentiteten tryggas.  

Denna studie visar på ett behov att förskollärare skulle behöva gemensam utbildning 
i hur de ska förhålla sig till genus och barns könsidentitet. Intervjuerna 
uppmärksammade att könsneutralitet och genus ibland skrämmer både föräldrar och 
förskollärare för vad det ska leda till. Det framgick i denna studie att berörda 
förskollärare ser till individen och barns trygghet. Alla föräldrar i denna studie visar 
på att de är intresserade av verksamhetens innehåll och vad barn får med sig. Detta 
synliggjordes genom att vissa föräldrar verkade veta hur förskolorna arbetade med 
genus och jämställdhet. Föräldrarna framförde en efterfrågan kring samtal om deras 
barn. Utvecklingsmöjligheter finns för samverkanssituationerna som uppstår på 
förskolan vid lämning och hämtning. Att dessa möten i mån av tid skulle kunna bidra 
till att föräldrarna förstår verksamheten mer och hur barn tryggas med hjälp av den. 
Alla förskolor har en uttalad likabehandlingsplan och inom ramen av dessa finns 
medvetenheten kring genus, att flickor och pojkar ska mötas på samma villkor. Att 
introducera likabehandlingsplanen vid inskolning räcker inte utan förskolan har 
stora möjligheter att kontinuerligt bjuda in föräldrarna kring samtal om denna. 
Behovet att föräldrar introduceras mer kring hur genusmedvetenhet hör till 
likabehandlingsplanen har uppmärksammats.  

Studien har gått under namnet ’’Finns det någon tanke kvar?”. Titeln speglar för oss 
att förskollärare och föräldrar behöver lyssna in varandra och redogöra om det finns 
fler tankar och funderingar kring samverkan i förskolan. Det har uppmärksammats 
att både föräldrar och förskollärare efterfrågar öppenhet i samverkan för att kunna 
lyssna in varandras uppfattningar. Denna studie visar även på en vikt av att vara 
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ödmjuk som förskollärare. Förskollärarna som intervjuats har nämnt ödmjukheten i 
relationen till föräldrarna för att de ska kunna känna trygghet i verksamheten.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

	

Till förskollärarna: 

Tycker du att du har ett bra samarbete med föräldrar? 

Hur märker du att föräldrarna är ärliga emot dig kring sina normer om kön och genus?  

Hur jobbar ni på förskolan med jämställdhet och genus? 

Hur har du hanterat situationer när föräldrarnas åsikter kring kön och genus har skilt sig 
från förskolans? Ge exempel. 

Hur arbetar ni med barnen med deras identitetsutveckling?  

Hur samarbetar ni med föräldrarna när barnen får olika budskap kring jämställdhet, kön 
och genus?  

 

Till föräldrarna:  

Tycker du att du har ett bra samarbete med förskolan? 

Vad har er familj för värderingar kring könsstereotyper? 

Hur har du blivit bemött av förskolan angående din uppfattning om kön och genus? 

Har du hamnat i diskussion med förskolan vad gällande genus? Om ja, utveckla hur. 

Vad gör du som förälder för att ditt barn ska bli trygg i sig själv? 

Vad upplever du att du får för stöd av förskole personalen?  

Tycker du att ditt barns förskola har ett relevant arbetssätt vad gällande genus och 
jämställdhet?  
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Bilaga 2 Missivbrev 

	

INFORMATION	TILL	BERÖRDA	FÖRÄLDRAR	OCH	FÖRSKOLLÄRARE		
SOM	ÄR	INFORMANTER	VID	INTERVJUER	OM	KÖNSIDENTITET	

Hej! 

Vi är två studenter som går termin 7 på Förskollärarprogrammet på Mälardalens 
Högskola, i Västerås. Denna termin avslutas med att vi ska skriva ett självständigt 
arbete. Vårt arbete utgår från 9 intervjuer med två berörda urvalsgrupper. Du läser 
detta brev för att du har blivit tillfrågad och valt att ställa upp som informant. Vi 
följer alla etiska riktlinjer och inga namn nämns i arbetet på vare sig föräldrar, 
förskollärare eller förskolor. Vi kommer presentera vårt arbete på ett 
opponeringsseminarium i januari och därefter kommer godkänt arbete att publiceras 
på en databas för Mälardalens högskolas alla examensarbeten.  

Vår forskningsstudie grundar sig i att vi vill undersöka vilka förutsättningar förskolan 
idag ger barn till att känna sig trygga i sin könsidentitet. Arbetet kommer att ta in 
föräldrarnas åsikter om huruvida det sker ett samarbete kring att barn känner sig 
trygga i sin könsidentitet, samt ta del av förskollärarnas uppfattning. Vårt intresse 
ligger endast vid samarbetet mellan förskollärarna och föräldrarna, inget enskilt barn 
kommer att urskiljas.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har möjlighet att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmre motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig.  

Om du har funderingar eller vill veta mer om resultatet är du mer än välkommen att 
höra av dig.  

 

Thea Lord:   Josephin Bergström: 

tld13003@student.mdh.se jbm13003@student.mdh.se 
073**                070** 
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