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Den här studiens syfte var att fördjupa kunskaper om hur åtta förskollärare 
upplever förskolans jämställdhetsuppdrag samt hur de arbetar med genus och 
jämställdhet i förskolans praktik. Genom kvalitativa intervjuer eftersträvades en 
förståelse för hur arbetet gick till på förskollärarnas olika förskolor. Hirdmans 
genusteori användes för analys och tolkning. Resultatet visade att förskollärarna 
hade olika grader av medvetenhet och att arbetet prioriterades olika i 
verksamheterna vilket gav barnen olika förutsättningar till jämställdhet i 
verksamheten. Studiens slutsats är att förskollärarnas kunskaper gällande 
genus och jämställdhet påverkar huruvida de förstärker traditionella könsroller 
eller arbetar för jämställdhet i förskolans verksamhet. 
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1 Inledning 

I förskolan ska grunden för det livslånga lärandet etableras och ett av förskolans flera 
grundläggande värden i arbetet med barnen är jämställdhet (Skolverket, 2016). Vi 
har under utbildningen till förskollärare saknat explicit och fördjupad undervisning 
gällande genus och jämställdhet inom ramen för förskollärarprogrammet. Detta är 
problematiskt eftersom genuskonstruktioner i allra högsta grad påverkar barnen 
under deras vistelse på förskolan. När vi har besökt våra fältförskolor har vi också 
uppfattat att barnen ofta kategoriserar varandra efter könstillhörighet inom lek och 
andra aktiviteter vilket vi anser kan ge uteslutande effekter genom att sådana 
uppdelningar motverkar delaktighet och inflytande under samma premisser. Vi anser 
framförallt att förskollärare med sin pedagogiska högskoleutbildning har ett ansvar 
för att arbeta på ett sådant sätt att klimatet i barngruppen blir så jämställt som 
möjligt och att därtill influera övriga kollegor i arbetslaget till det samma.  

Pedagogerna Henkel och Tomičić (2009) argumenterar för att det har en betydelse 
huruvida en människa föds i en flickkropp eller pojkkropp och att det i stor 
utsträckning kommer att determinera hur denne bemöts samt vilka möjligheter och 
utmaningar som individen kommer att ställas för under livet. Många barn spenderar 
mycket av tiden som de är vakna i förskolan och där formas barnen och får lära sig att 
bli till flickor och pojkar. Barn får utifrån sin könstillhörighet olika tillgång till bland 
annat känslor, bemötande och kommunikation, kroppsspråk, förmåga att ta plats och 
att hävda sig, ordförråd och talutrymme. De tillskrivs olika egenskaper och får olika 
tillgång till leksaker, lek, kläder och sina kroppar. Vidmakthållande av traditionella 
könsroller ger konsekvenser i form av vilka byggstenar som finns tillgängliga för 
barnet i sitt identitetsbyggande. Barnen behöver förebilder för att göra jämställdhet 
och det ansvaret ligger på oss som vuxna, för det finns fördelar att hämta i form av 
bekräftelse när barnet beter sig i enlighet med det som förväntas efter 
könstillhörighet samt nackdelar i form av negativa sanktioner med att gå emot det 
förväntade.  

Pedagogen Olofsson (2007) poängterar att genusarbetet i förskolan är viktigt då det 
finns fördelar på längre sikt för bägge könen att vinna. Genusarbetet i förskolan kan 
berika alla människors liv i det stora hela då det kan ge ett rättvisare samhälle där 
kvinnor och män ses som lika värda och där individer kan göra val utifrån 
individuella preferenser och inte bli begränsade av traditionella könsroller och 
stereotypa könsuppfattningar. Bing (2011) belyser även att barns hälsa påverkas av 
deras könsuppfattningar och det medför även att folkhälsan påverkas på sikt. Flickor 
och pojkar bemöts först och främst utifrån sin könstillhörighet och inte utifrån vem 
de är som individ. Det gör att kvinnor och män får olika status i samhället. Sociala 
skillnader får konsekvenser för oss människor och dessa ser olika ut i olika kulturer 
och olika tider. Könstillhörighet betyder när det kommer till dödlighet i länder där 
sociala skillnader är stora mer än social klass. Inom medicinsk forskning används 
manskroppen som norm även i frågor som rör kvinnor. Vidare skriver författaren att 
kvinnor lever längre än män men är mer utsatta och sjuka, depression är enligt 
folkhälsorapporter vanligare hos flickor än pojkar, dock begår fler män än kvinnor 
självmord. Kvinnor har sämre lön än män, män tenderar till att dricka mer alkohol än 
kvinnor, män har mer makt än kvinnor, våld i hemmet är något som kvinnor utsätts 
för mer än män och det vanligaste brottet är våld män emellan. I dagens samhälle är 
också skolan bättre anpassad för flickor än för pojkar vilket möjliggör för flickorna att 
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få bättre betyg än pojkarna. Den emotionella kompetensen utvecklas även mer hos 
flickor än hos pojkar då det samtalas mer med flickor och eftersom språket används 
för att hantera känslor blir flickor ofta bättre på känslohantering. Bing menar att män 
har benägenhet för att utsätta både andra människor och sig själva för olika 
hälsorisker. Den traditionella mansrollen är en destruktiv och farlig roll ur ett 
folkhälsoperspektiv. För att mansrollen ska fungera i det moderna samhället behöver 
den justeras i riktning mot det vårdande faderskapet.  

Sandberg och Sandström (2012) påpekar att det finns svårigheter inom arbetet med 
att utmana traditionella könsroller i förskolan. Detta på grund av den hierarki som 
finns i samhället som premierar det som är maskulint och det som har högre status i 
samhället tenderar att inte ifrågasättas. Flickors praktiker blir således enklare att 
ändra på än pojkarnas. Det finns med andra ord flera sätt att kunna vara flicka på än 
att vara pojke på då maskulinitet är begränsat gentemot femininitet. Bing (2011) 
skriver att redan i barndomen börjar skillnader mellan manligt och kvinnligt att 
överföras vilket sker mellan generationer. Små barn upptäcker sin könstillhörighet 
genom att utforska sin kropp. Barn i förskolan och skolan föredrar ofta att leka med 
barn av samma kön, vilket även gör att könsrollerna förstärks. Jämfört med yngre 
barn är äldre barn mer stereotypa gällande könsroller.  

Eftersom många barn i dagens samhälle spenderar en stor del av sin barndom i 
förskolans verksamhet vill vi ta reda på hur förskollärare upplever arbetet med 
genus- och jämställdhet samt hur det kommer till uttryck i praktiken. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med fördjupad kunskap om hur åtta 
förskollärare upplever förskolans jämställdhetsuppdrag och hur de arbetar med 
genus och jämställdhet i förskolans praktik. Forskningsfrågorna som studien utgår 
ifrån är nedanstående: 

1. Hur upplever förskollärarna sitt ansvar för förskolans uppdrag gällande 

arbete med genus och jämställdhet i förskolan?  

2. På vilket sätt förankrar förskollärarna arbete med genus och jämställdhet i 

förskolans dagliga verksamhet?  

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsens disposition strukturerats enligt följande. I kapitlet bakgrund ges en 
introduktion till läroplanens ord om jämställdhetsuppdraget samt en introduktion till 
vad jämställdhet och ett genusperspektiv innebär i förskolans verksamhet. Sedan 
fortsätter kapitlet med en genomgång av litteratursökningen som behandlar 
processen med att hitta vetenskapliga artiklar och avhandlingar till studien. Därefter 
tar kapitlet upp definitioner av olika begrepp som kan vara problematiska i läsningen. 
Efter det behandlas tidigare forskning inom området. Det teoretiska perspektivet är 
nästkommande kapitel och dess innebörd introduceras däri. Det teoretiska 
perspektivet genomsyrar hela studien men är som mest framträdande i tolkning av 
empirin. Nästa kapitel är metodkapitlet och där presenteras metodval, urval, 
genomförande och etiska principer. Därefter följer kapitlet resultat där empirin, 
tolkning och resultatsammanfattning behandlas. Sista kapitlet är diskussionskapitlet 
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där resultatdiskussion, slutsatser, metoddiskussion, studiens betydelse för 
förskollärarprofessionen samt fortsatt forskning presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2 Bakgrund  

En viktig aspekt i läroplanen för förskolan är jämställdhets- och genusarbete som är 
kopplat till förskolans värdegrund. I läroplanen för förskolan står det att:  

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket, 2016 s.5) 

Pedagogerna Svaleryd och Hjertson (2012) belyser i sin bok Likabehandling i förskola 
och skola att kunskap ger möjlighet att medvetandegöra de osynliga könsmönstren 
som finns i samhället och som människor lever efter. Därför blir jämställdhet en 
kunskapsfråga. Könsneutralitet innebär att endast se till individuella skillnader och 
genom detta synsätt riskerar pedagogerna att bli könsblinda. Förskolans 
jämställdhetsarbete innefattar att pedagogerna ska arbeta utifrån ett genusperspektiv 
med diskrimineringsgrunderna i verksamheten. Genom kartläggning av 
verksamheten kan pedagogerna påvisa kvinnors/flickors och mäns/pojkars olika 
villkor, utrymme, attityder samt vem som får tolkningsföreträde med mera. 
Skillnader som uppkommer i kartläggningen behöver analyseras och åtgärdas och då 
är kunskaper om genus betydelsefulla. Ett genusperspektiv belyser värdering av och 
relationen mellan könen när det kommer till det som anses som kvinnligt respektive 
manligt och det syftar till att synliggöra och ombilda normer. Arbete med genusfrågor 
går djupare än att inventera miljön, materialet och vad barnen gör på förskolan. Det 
handlar till största del om en medvetenhet när det kommer till interaktion mellan 
individer samt att kunna analysera och reflektera över maktförhållanden, relationer, 
bedömningsgrunder, hur tiden i verksamheten fördelas och verksamheten i sin 
helhet. Ett verktyg som pedagogerna ska använda sig av i arbetet med jämställdhet 
och genus är likabehandlingsplanen samt planen emot kränkande behandling.  

2.1 Litteratursökning  

Litteratursökningen i studien för att hitta vetenskapliga artiklar och avhandlingar 
genomfördes i databaserna ERIC (ProQuest), Academic Search Elite och SwePub. 
Sökord som användes var till exempel gender and preschool, gender and children, 
gender and preschool and teachers, genderwork and preschool, genderwork and 
preschool and teachers, gender equality and preschool, equality and preschool and 
children, gender equality and preshool and work med flera. Sökningar gjordes även 
på svenska med ungefär samma sökord. Variationer såsom kindergarden användes 
även istället för preschool. Sökningarna resulterade i ett stort urval av litteratur där 
de med mest relevans för studien valdes ut genom läsning av abstract.  

2.2 Definitioner av begrepp 

I studien används vissa begrepp med anknytning till genus och jämställdhet i 
förskolan, här nedan förklaras vår syn på dessa begrepp.  

Genus innebär den sociala roll som uppkommer ur en individs biologiska kön genom 
uppfattningar i samhället om hur kvinnor och män ska vara. Genus bygger på 
skillnaderna mellan kvinnor och män där det egentligen inte finns några skillnader 
(Hirdman, 2001). 
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Genusarbete handlar om att flickor och pojkar ska få samma möjligheter att utveckla 
sin fulla potential. Genusarbete kräver att förskolläraren har kunskaper om 
könstillhörighetens betydelse för lärande och rådande könsmönster (Hedlin, 2004).  

Jämställdhet innebär samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter för både män 
och kvinnor. Individen ska ha rätt att styra över sitt eget liv och kunna ta egna beslut 
utan att påverkas av genusroller (Hedlin, 2004).  

2.3 Tidigare forskning 

Här nedan presenteras fem olika studier kring genus betydelse för pedagoger och 
barn i förskolans kontext. 

2.3.1 Hur kan flickor och pojkar positionera sig i förskolan? 

Eidevald (2009) har gjort en studie där syftet var att studera hur flickor och pojkar 
positionerar sig på olika sätt i relation till förskollärarna och sinsemellan i vanliga 
men specifika situationer. Studien innefattade även på vilket sätt förskollärarna 
faktiskt gör skillnad i sitt förhållningssätt till olika pojkar och flickor i vardagsrutiner 
och leksituationer i förskolans praktik. Genom att kritiskt analysera insamlad data 
ville författaren urskilja barns könsmässiga identitetsskapande. Metoden som 
användes var videoobservationer och fokusgrupper. Eidevald presenterar i sin 
avhandling fyra olika situationer i förskolan och hur kön reproduceras inom dem. 
Dessa var fri lek, samling, påklädning samt måltider. Resultatet visade att 
förskollärarna i studien behandlade pojkar och flickor utifrån stereotypa könsroller. 
Förskollärarna hade även svårt att veta hur de skulle arbeta med jämställdhet i 
praktiken trots att de hade en förståelse för vad jämställdhetsuppdraget innebar. 
Förväntningar som förskollärarna i studien hade om kvinnligt och manligt påverkade 
hur barnen kunde positionera sig i verksamheterna. Till exempel vid samlingarna 
upplevdes det av flickorna i gruppen att en annan flicka som avbröt störde medan 
pojkarna som gjorde likadant inte upplevdes som störande. Pojkarna ansågs av 
pedagogerna inte heller kunna sitta still lika länge som flickorna och fick därför gå 
tidigare från samlingen än flickorna. Således uppfattades de barn som inte betedde 
sig efter den förväntade normen som störande av både barn och vuxna vilket 
påverkade hur barnen kunde positionera sig.  

2.3.2 Hur kan kön konstrueras i verksamhet med yngre barn? 

Odenbring (2010) har skrivit en avhandling om genus med syftet att studera hur kön 
konstrueras mellan barn och barn samt mellan vuxna och barn i förskola, 
förskoleklass och skolans årskurs 1. Genom observationer av både kroppslig och 
verbal interaktion analyserades hur kön konstruerades i olika kontexter inom 
verksamheterna. Resultatet visade att kategoriseringar och placeringar gjorda av 
pedagogerna upprätthöll könsgränser för barnen samt att barnen bemöttes olika 
beroende på könstillhörighet. För att bibehålla ordning men också för att skapa en 
skämtsam atmosfär använde pedagogerna könade kategoriseringar det vill säga 
kategoriseringar som utifrån vad som anses som feminint eller maskulint pekar ut 
kopplingar till könstillhörighet. Dessa kategoriseringar kunde vara tydligt eller 
sekundärt kopplade till kön. Till exempel användes könade termer som flick- och 
pojkbord, princessfisk (att lax sågs som flickig/princessaktig eftersom den är rosa), 
lilla herren, Tarzan och fröken med flera. Kategoriseringarna påverkade således vilka 
möjligheter som fanns att konstruera kön för barnen och traditionella könsroller 
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underbyggdes. Med andra ord spelade kategoriseringarna roll för på vilka sätt det 
gick att vara flicka eller pojke i verksamheterna. Studiens resultat visade även att 
flickorna tilldelades ansvar utifrån den traditionella kvinnliga könsrollen som 
ansvarsfull och mogen, ett ansvar som ibland kunde liknas mer vid ett vuxenansvar. I 
studien framkom det att flickornas handlingsutrymme inskränktes till förmån för 
pojkarnas samt att flickorna i större utsträckning än pojkarna sågs som en grupp 
istället för enskilda individer. Flickorna tilldelades även rollen som stötdämpare (en 
ordningsfunktion som exempelvis kan innebära att sitta mellan stökiga pojkar för att 
de ska bli lugnare). Medan den mer positiva rollen som hjälpfröken (att hjälpa till på 
eget initiativ eller få det som uppgift av läraren) användes av båda könen fast den 
togs av/tilldelades oftare flickorna.  

2.3.3 Hur kan arbete med genuspedagogik se ut? 

Dolk (2013) har skrivit en avhandling utifrån att hon studerat hur en 
genusmedvetenförskola arbetar med genus, jämställdhet och likabehandlingsarbete 
med fokus på makt, normer och barns delaktighet. Tre olika sätt att utföra 
genuspedagogik nämns i avhandlingen. Dessa är könsneutrala strategier vilka 
innebär att pedagogerna ser till skillnader som individuella och neutraliserar 
betydelse av könstillhörighet ett exempel kan vara att säga barn istället för flickor och 
pojkar. Kompenserande pedagogik vilket innebär att kompensera barnen utifrån 
deras könstillhörighet, exempelvis genom att försöka få pojkarna att leka med dockor 
och flickorna att leka med bilar för att träna barnen i egenskaper som tillskrivs det 
motsatta könet. Normkritiskt förhållningssätt vilket innebär att pedagogerna 
medvetet utmanar och synliggör rådande normer utan att annorlunda göra dem i 
arbetet med barnen exempelvis genom att byta ut ”han” mot ”hon” i sånger. I 
förskolan Bamse som Dolk studerade framkom det att pedagogernas försök till att 
motverka traditionella könsroller istället gjorde att barnen blev begränsade i sin 
delaktighet och sina valmöjligheter. När barnen sedan inte gjorde som pedagogerna 
hade tänkt sig ansågs de vara bångstyriga. Pedagogerna på förskolan försökte styra 
barnen till att göra rätt val av aktiviteter genom något som benämndes som 
valstunden. Syftet med valstunden var att barnen skulle prova på andra aktiviteter än 
vad de normalt sätt brukade samt till att uppmuntra pojkar och flickor att leka 
könsöverskidande. Valstunden blev till en maktutövning som pedagogerna använde 
sig av för att styra barnen åt rätt riktning. Barnen gjordes då till objekt och vuxna till 
subjekt när de styrde barnen till vad de ansåg vara den rätta normen. Författaren 
menar att pedagogerna många gånger upplevde en rädsla för att göra fel om samtalet 
skulle leda in på känsliga ämnen som de inte kände sig bekväma att samtala om. 
Många av pedagogerna kände också en oro för att förstärka könsrollerna mellan 
barnen genom att medvetet samtala kring synen på kön, könsroller samt 
diskrimineringsgrunderna. Pedagogerna bör lyssna på vad barnen har att säga och 
sedan fundera kring vad barnets motstånd och reaktioner är uttryck för. På så sätt 
kan de ta vara på barnens uttryck och ge möjlighet till inflytande för barnen.  

2.3.4 Pojken som norm inom förskola 

Hellman (2010) har gjort en etnografisk studie med fokus på hur kön skapas genom 
pojkighet som norm inom sociala kontexter i förskolan. Syftet var att ta reda på hur 
flickor, pojkar och pedagoger skapar och formar normer i förskolans verksamhet. 
Resultatet av studien visade att barn som betedde sig som pedagogerna förväntade 
sig fick mer inflytande i förskolans verksamhet. Barn som ansågs vara ”bråkiga” fick 
inte samma möjlighet till inflytande och hade inte lika stora valmöjligheter som 
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barnen som betedde sig som pedagogerna förväntade sig. I studien framkom det att 
snälla och självgående barn värderades högre än barn som inte följde de normer som 
ansågs vara rätt enligt pedagogerna, dessa barn ansågs som avvikande. Till exempel 
kunde pedagogerna använda kommentarer som ”bete dig som en snäll flicka/pojke.” 
Författaren anser att det är i leken som barnen lär sig innebörden av vad anses vara 
flickigt och pojkigt. I studien framgick det att barnen inte blev uteslutna från leken på 
grund av sitt kön utan istället på grund av sitt utseende bland annat utifrån deras 
kläder eller frisyrer. Hellman poängterar att när barnen är små har inte 
könsnormerna rotat sig ännu och barnen testar olika roller i leken. Pedagogerna har 
då en avgörande roll som vuxna att ta vara på barnens tankar och idéer samt 
synliggöra olikheter. Det framgick i studien att pedagogerna i förskolan utgick utifrån 
pojkarnas behov när det planerade i förskolan då pojkarna ansågs vara påfrestande, 
detta medförde tillexempel att estetiska ämnen inte ingick i planeringen av 
verksamheten. Vid stressade situationer som i tamburen, vid måltider och samlingar 
framkom det att könsstereotyper förstärktes. I en måltidssituation som observerades 
på förskolan utgick pedagogerna från normen om att killar är starka. Vid måltiden sa 
en pedagog ”nu får vi se om ni kan bli lika starka som Karl Alfred när ni äter spenat”. 
Pedagogen i måltidssituation försökte locka barnen till att äta spenat genom att 
använda pojkighet som norm. Hellman poängterar vikten av att pedagogerna är 
självkritiska och granskar sitt eget beteende för att kunna motverka 
könsstereotypiska roller. Det är viktigt menar författaren att se varje barn som 
subjekt med egna tankar och känslor istället för utgå från barnens könstillhörighet.   

2.3.5 Olika genusförhållningssätt i förskola 

I en studie av Sandström, Stier och Sandberg (2013) argumenterar författarna för att 
pedagoger behöver medvetandegöra sitt eget agerande samt sina egna attityder och 
värderingar kring genus för att kunna utmana fördomar och förväntningar baserade 
på genus. Studien genomfördes på 14 förskolor i Sverige med 17 pedagoger (alla 
förutom två var förskollärare) genom critical incident-metoden och syftet var att 
undersöka pedagogernas förståelse för samt förhållningssätt kring genus i förskolans 
aktiviteter. En kvalitativ analys av det insamlade materialet gav upphov till fyra typer 
av genusförhållningssätt.  Instrumentellt förhållningssätt – pedagogen är icke-
reflexiv och neutraliserar eller avleder barnens funderingar kring genus på ett 
förenklat, okritiskt och oreflekterat sätt vilket kan leda till en förstärkning av 
genusroller. Samproducerande förhållningssätt – pedagogen är semireflexiv och 
engagerar sig mer i barnens genusidentifikation samt ingriper även för att motverka 
genusstereotyp lek. Pedagogen är något mer självmedveten och självkritisk när det 
kommer till egna genusuppfattningar. Underlättande förebyggande förhållningssätt – 
pedagogen är reflexiv och hjälper barnen att överkomma genusbegränsningar samt 
att undersöka genusroller utifrån barnets egen motivation. Pedagogen reflekterar 
över egna och kollegors värderingar och uppfattningar kring genus. Provokativt 
förebyggande förhållningssätt – pedagogen är metareflexiv och uppmuntrar aktivt 
och/eller lotsar barnen till genusöverskridande lek. Pedagogen funderar över egna, 
kollegors, barnens och samhällets konstruktioner av genus samt den sociala 
dynamiken genus skapar. Författarna drar slutsatserna att genuspedagogik i 
förskoleverksamhet kan genomföras med olika nivåer av förståelse bland 
pedagogerna samt att det finns skillnader mellan vad som sägs och görs i praktiken. 
De menar att de fyra idealtyperna kan ha uppkommit ur pedagogernas underliggande 
uppfattningar om genus och att dessa olika förhållningssätt kan leda till olika 
påverkan på barnen i deras identitetsskapande. 
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3 Teoretiskt perspektiv 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Hirdmans (2001) genusteori. Teorin innebär 
kortfattat att det finns en hierarki och uppdelning mellan könen som påverkar mäns 
och kvinnors förutsättningar i samhället på alla nivåer. Det handlar inte om att alla 
män förtrycker alla kvinnor utan om osynliga strukturer i samhället. Genussystemet 
åskådliggör hur människor påverkas av och gör genus genom sina allmänna 
uppfattningar om hur kvinnor och män bör vara och bete sig sinsemellan.  
Kvinnounderordningen resulterar i olika orättvisor och den är problematisk i och 
med att den är så normaliserad att de flesta människor inte tänker på den, inte bryr 
sig eller använder den som ett medel för maktutövning. I samhället råder en syn på 
kvinnor och män som statiska. Det innefattar att människor är på ett visst sätt utifrån 
sin könstillhörighet vilket också leder till att de bör vara på ett visst sätt vilket även 
ger olika förutsättningar för män och kvinnor. Författaren har skapat en teoretiskt 
grund att utgå ifrån som berör en historisk påverkan på genus vilket har påverkat 
villkoren för könen genom tiderna. Det stereotypiska idealtypiska genuskontraktet 
består av konventioner som innebär att män tillskrivs de manliga egenskaperna; 
ansvar, beskydd samt försörjning och där kvinnor tillskrivs de kvinnliga 
egenskaperna; födande, uppfödande samt beroende. Kortfattat innebär 
konsekvenserna av denna historiska influens att det finns olika begräsningar för 
kvinnor och män att vara på utifrån hur synen på kvinnor och män har sett ut genom 
historien. Mannen ses som normen i samhället vilket innebär att mannen är den 
måttstock som alla jämförs med. Mannen står för det mänskliga och kvinnan ses som 
en icke-man. Positiva egenskaper anses vara manliga medan motsatsen till 
motsvarande positiva egenskaper anses vara kvinnliga och får en negativ innebörd. 
Isärhållandet av män och kvinnor är det som gör genus; genus bygger på skillnaderna 
mellan män och kvinnor där det egentligen inte finns några skillnader. Fastän tiden 
förändras och kvinnor har fått bättre förutsättningar visar sig isärhållandet ständigt 
på nya sätt. I isärhållnigen finns även ett förakt för det som klassas som kvinnligt 
inbyggt, det tar sig uttryck i att ”kvinnosaker” ses som skamliga och en extrem from 
av föraktet leder till kvinnohat. Det leder också till att män skapar en samhörighet 
och håller varandra om ryggen. Genus är osynligt men genom att tillämpa rekvisita i 
uppdelningen av manligt och kvinnligt blir det mer konkret. Platser, saker, sysslor 
och egenskaper blir till uttryck för vad som anses vara manligt eller kvinnligt i det 
stora hela. Uppdelningen av könen resulterar i en genusordning vilken innebär att 
såhär ska det vara mellan könen.  
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4 Metod  

I kapitlet behandlas avsnitten metodval, urval, genomförande och etiska principer. 

4.1 Metodval 

I studien användes kvalitativ metod då ett kvalitativt tillvägagångsätt ligger i linje 
med syftet med studien. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur 
förskollärare upplever genus- och jämställdhetsarbetet och hur det utförs i praktiken. 
Således lämpade sig kvalitativa intervjuer då de är flexibla till sin form och ger 
informanterna möjlighet att lyfta fram det som är viktigt för dem. Avsikten med att 
använda kvalitativa intervjuer var att generera en förståelse på ett djupare plan för 
förskollärarnas upplevelse av arbetet med genus och jämställdhet i förskolan, men 
också för att lyfta fram den kontextuella förståelsen (Bryman, 2011). 

4.2 Urval  

Ett bekvämlighetsurval tillämpades då det gav möjlighet till att få tag på tillgängliga 
informanter i närheten och för att spara tid då tidsramen för studien var begränsad 
(Bryman, 2011). Att just förskollärare valdes som informanter och inte även 
barnskötare eller outbildad personal beror på att de har det pedagogiska ansvaret för 
verksamheten och således även ansvaret för att styrdokument som läroplanen 
efterföljs. Därför blir det av intresse att ta del av förskollärarnas upplevelser för att 
kunna få svar på forskningsfrågorna. Till en början kontaktades fem stycken 
förskollärare som redan var kända för oss och intervjuer bokades in. Därefter 
kontaktades fem förskolechefer via mejl vilka ombads att fråga förskollärare i sina 
verksamheter om de ville delta i studien, detta för att nå ut till en större andel 
förskollärare som skulle kunna tänkas vara intresserade av att låta sig intervjuas. Av 
de fem förskolechefer som kontaktades svarade tre. Efter mejlkontakt med dessa tre 
bestämdes datum och tid med förskollärarna som blivit tillfrågade och kommit fram 
till att de ville delta. Det slutgiltiga urvalet bestod av åtta förskollärare.  

4.3 Genomförande  

Informanterna kontaktades via mejl då datum och tid för intervjuerna bokades in. De 
informerades då även om etiska regler för studien via vårt missivbrev (bilaga 1). Åtta 
förskollärare intervjuades för att samla in data till studien. I studien användes 
semistrukturerade intervjuer vilka har ett frågeschema med öppna frågor där 
ordningsföljden kan ändras under intervjuns gång. Det ger möjlighet för 
informanterna att svara fritt samt utrymme för att följdfrågor kan ställas (Bryman, 
2011).  

Semistrukturerade intervjuer tillämpades för att skapa en avslappnad atmosfär då 
förhoppningen var att på så sätt skulle informanterna känna sig trygga i att svara 
ärligt och utförligt. Intervjuguiden (bilaga 3) konturerades utifrån våra 
forskningsfrågor genom att tre teman utarbetades som skulle täcka upp de olika 
aspekter som forskningsfrågorna består av. Därefter utformades intervjufrågor efter 
dessa teman vilka var synsätt, arbetssättet i praktiken och bemötande. 
Intervjufrågorna stämdes sedan av mot våra teman återigen så att frågorna skulle 
kunna ge svar på forskningsfrågorna utan att bli för specifika. På bestämt datum och 
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klockslag intervjuades förskollärarna. Förskollärarna fick välja en lämplig och avskild 
plats där intervjuerna kunde genomföras. Under samtliga intervjuer förutom två på 
grund av ombokning av tiden med kort varsel satt båda med. Dock var det endast en 
av oss åt gången som intervjuade. Informanterna informerades återigen om etiska 
aspekter (bilaga 2). Intervjuerna spelades in på mobiltelefon för att insamlad data 
sedan skulle kunna transkriberas och bearbetas på bästa sätt. Efter varje enskild 
intervju transkriberades det inspelade materialet (Bryman, 2011). 

4.3.1 Datasortering  

De transkriberade intervjuerna lästes igenom och diskuterades av oss tillsammans för 
att urskilja likheter och skillnader och för att finna begrepp och teman i insamlad 
data. Pappersutskrifter av intervjutranskriberingarna användes då kodning skedde 
manuellt för hand med hjälp av färgpennor. Kodningen mynnade ut i olika teman 
som sedan resulterade i kategorier (Tjora, 2012). Exempelvis lästes en utsaga lydande 
”man har ju en stor roll i jämställdhetsarbetet man får jobba som förebild, att som jag 
är i mitt arbete så ser ju också barnen och kopplar ihop det med att vara man eller 
kvinna. Jag tror att mitt arbete speglar rätt mycket barnens uppfattningar i det här 
därför ser jag mig själv som ett verktyg”. Den initiala koden för den här utsagan blev 
förebild. Därefter lästes alla utsagor utifrån deras initiala koder för att generera 
kategorier. Denna utsaga mynnande ut i kategorin att lära barn att göra kön. Tre 
kategorier generades utifrån datasorteringen dessa var förskolläraren som 
arbetsverktyg, den sociala kontexten i förskolan och att lära barn att göra kön. 

4.3.2 Tolkning  

Resultatet tolkades genom Hirdmans (2001) genusteori för att få svar på våra 
forskningsfrågor och för att skapa en distans mellan oss och resultatet som möjliggör 
att förhålla sig till resultatet på ett opartiskt sätt. Ett exempel från tolkningen lyder 
som följande; att en avdelning på en av förskolorna hade kvar bilar men inte dockor 
efter att ha plockat bort annat könskodat material tolkar vi som att mannen/pojken 
ses som normen utifrån Hirdmans begrepp mannen som norm. 

4.4 Etiska principer 

Det finns fyra etiska principer för forskning som intervjuaren har att förhålla sig till. 
Dessa är informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). För att förhålla oss till 
forskningsprinciperna informerades informanterna om syftet med studien, om att 
insamlad data endast kommer att användas till studien, att deras deltagande är 
frivilligt samt att de kommer att vara anonyma och att det inte kommer att framgå 
vilka förskolor som de arbetar på. På så sätt kan informanterna känna sig tryggare 
med att det som de talar om under intervjuerna inte kan knytas tillbaka till dem som 
personer. Informanterna delgavs även att studien kommer att publiceras i databasen 
DiVA. Genom missivbrevet som mejlades ut vid intervjuförfrågan och genom att 
informanterna informerades om de forskningsetiska principernas innebörd innan 
intervjuernas start har vi förhållit oss till de etiska principerna som ska ge god 
forskning (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). 
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4.4.1 Reflexivitet och tillförlitlighet 

Reflexivitetsavsnittet behandlas under diskussionskapitlet. Tillförlitlighet behandlas 
under avsnittet validitet och reliabilitet, även det under diskussionskapitlet.   
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5 Resultat 

Genom sortering av insamlad data har tre kategorier genererats som presenteras här 
nedan. Hur vi förstått vårt resultat presenteras i avsnittet tolkning. I avsnittet 
resultatsammanfattning återges en sammanfattning av resultatet.  

5.1.1 Förskolläraren som arbetsverktyg 

Typiskt för denna kategori är olika strategier och metoder som förskollärarna 
använder sig av i genus- och jämställdhetsarbetet.  

Samtliga informanter ansåg att bemötande var en viktig del i genus- och 
jämställdhetsarbetet. Det fanns olika former av bemötande både medvetet och 
omedvetet. Många av informanterna använde sig av en strategi att möta barnet som 
individ och inte utifrån könstillhörighet, utseende eller kläder. En informant 
uttryckte sig:  

Jag tycker att vi har ett jätteviktigt arbete därför det är så lätt att säga att alla barn ska 
behandlas lika men det är inte lika lätt att göra det, så det vi har arbetat mycket med just hos 
oss, det är just att bara, när barn kommer på morgonen - vikten av att inte säga åh vilken fin 
rosa tröja, vad fin du är idag - det har vi slutat med och det tycker jag känns jättebra, utan vi 
nämner bara så här att åh vad glad jag är att se dig här idag och det har vi lyckats klara. 

På de olika förskolorna varierade arbetssätten med genus och jämställdhet. Många av 
informanterna menade även att de använde sig själva som ett verktyg i arbetet. 
Genom att blanda eller ta bort material och göra ändringar i den pedagogiska miljön 
försökte informanterna att motverka identifikation med traditionella könsroller och 
att normalisera könsöverskridande lek. På vissa av förskolorna hade könsstereotypa 
leksaker som bilar och dockor avlägsnats, på en av dessa förskolor hade en avdelning 
kvar bilarna medan dockorna tagits bort. Syftet med att blanda material på vissa 
förskolor var att inte koda rummen som stereotypa flick- eller pojkrum. Men det 
framkom att en del av rummen var stereotypt kodade till sin karaktär exempelvis 
byggrummet, lägenheten eller discorummet vilka hade olika dragningskraft för 
barnen. Tre av informanterna visade en medvetenhet om att miljö och material skulle 
vara representativ för bägge könen och att alla barn skulle kunna identifiera sig med 
olika aspekter i miljön. En av informanterna knöt ihop flickors och pojkarnas olika 
intressen med naturliga skäl. Informanten formulerade sig som följande: 

Sen är det så att rent naturligt blir pojkarna intresserade av bilar och flickorna leker mer med 
dockor. Jag jobbar på en småbarnsavdelning och där försöker vi erbjuda material som alla gillar, 
våra flickor lekar faktiskt med bilar och pojkarna leker kanske inte så mycket med dockor men 
sitter mycket i hemvrån och lagar mat och så, det ska finnas material för båda könen. 

Sagoläsning var förekommande på samtliga förskolor. Två av informanterna lyfte 
fram betydelsen av genus och jämställdhet inom barnböcker och böckernas påverkan 
på barnens socialisering i sin könstillhörighet. Flera informanter menade däremot att 
fokus på ämneskunskaper gjorde att genus och jämställdhet kom i skymundan. En 
informant poängterade dock vikten av att göra en analys av situationen i olika 
aktiviteter för att utröna om aktiviteten var jämställd eller om något av könen var 
över- eller underrepresenterad och vad det skulle kunna finnas för anledning till att 
det var så. En metod som användes av tre av informanterna i studien var att arbeta 
med känslor i barngruppen genom material, samtal och stopphanden. En annan 
metod som två informanter lyfte fram var att filma i verksamheten med fokus på 
bemötande av barnen. Några av informanterna menade även att gruppdynamiken var 
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en viktig beståndsdel i arbetet med genus och jämställdhet och påtalade att de 
använde sig av olika blandningar inom gruppkonstellationer till aktiviteter. 
Majoriteten av informanterna framhöll rollen som den närvarande pedagogen för att 
kunna stötta, vägleda och utmana barnens genusstereotypa uppfattningar. Många av 
informanterna försökte normalisera genusstereotypa normer genom att utmana 
barnens tankar om genus.   

Jag brukar kunna se traditionella könsroller i barnens lek. Barnen pratar till exempel att 
mamma tvättar – då brukar jag försöka utmana barnens sätt att tänka och säga kan pappa tvätta 
dina kläder? Jag tycker att det är viktigt att kunna väcka tankar hos barnen.  

Samtliga informanter förespråkade vikten av att få tid till att få reflektera både enskilt 
och tillsammans i arbetslaget för att få möjlighet att begrunda sin egen praktik men 
också för att få en samsyn i arbetssättet på förskolan. Några av informanterna 
poängterade även nyttan i att påminna varandra när en kollega går i en genusfälla det 
vill säga när en pedagog gör eller säger något som riskerar att förstärka traditionella 
könsroller. Hälften av informanterna drog en parallell mellan genus- och 
jämställdhetsarbetet och likabehandlingsarbetet.   

5.1.2 Den sociala kontexten i förskolan 

Signifikant för den här kategorin är hur förskollärarna prioriterar och upplever 
ansvaret med arbetet samt hur relationer och förutsättningar på förskolorna påverkar 
genus- och jämställdhetsarbetet.  

Några av informanterna argumenterade för betydelsen av goda relationer både till 
vuxna och till andra barn samt till sig själva – att känna sig duglig som individ och att 
känna sig trygg i förskolans verksamhet. En informant menade att lärande inte sker 
under otrygga förutsättningar. Medan en annan informant påpekade vikten av att 
barnen skulle kunna vända sig till pedagoger av bägge könen för att exempelvis bli 
tröstade. Informanten berättade: 

…att jag som man också kan vara den som barnen kan gå till och få tröst, för det signalerar till 
barnen att en man också kan ha den rollen, det här sociala samspelet och att jag kan gå till en 
man för att få tröst lika gärna som jag kan gå till en kvinna för att få tröst. Där tror jag att jag har 
en viktig roll. Bemötande är på ett sätt A och O för att nå fram till barnen. 

Samtliga informanter tyckte att arbetet med genus och jämställdhet var viktigt dock 
skiljde de sig åt i sina åsikter i fall att arbetet prioriterades i verksamheten. Ju 
viktigare informanterna själva verkade anse att arbetet var desto mer tenderade de 
att själva prioritera det i sin egen verksamhet. De flesta var av uppfattningen att 
arbetet alltid fanns med i bakgrunden men att det i perioder prioriterades mer eller 
mindre beroende på vad som ansågs som mest aktuellt enligt chefer och huvudmän. 
Några av informanterna poängterade ansvaret med att förskolan är en stor del i 
grunden för vilka värderingar och normer barnen kommer att ha med sig i framtiden. 
Informanternas föreställningar skilde sig något åt gällande vad genus innebar medan 
de hade mer av en gemensam uppfattning om vad jämställdhet går ut på. För att 
påvisa spridningen i svaren följer här tre olika utsagor från informanterna syn på 
genus.  

En informant sa så här om genus: 

Ja det är ett sätt att tänka universellt och inte tänka pojkar och flickor utan tänka könsneutralt. 

En annan informant utryckte sig som följande: 
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Genus för mig? Hur man behandlar… det är inte könet utan hur man behandlar människor, 
pojkar och flickor utifrån den individen man är. 

Ytterligare en informant uttryckte sig på det här sättet: 

Genus är ju liksom det kön vi skapar i det sociala samspelet. Det finns ett kön som är biologiskt 
och sen så har vi ett kön som vi sätter på varandra eller vi upplever mer varandra och genus är 
just det. När jag hör ordet genus så tänker jag direkt på hur viktigt det är i vår verksamhet för 
det liksom påverkar barnen i alla situationer. 

Två informanter ansåg att de inte arbetade så mycket med genus utan att fokus 
istället låg på jämställdhet. En informant tyckte att pedagogerna som arbetat i 
förskolan under många år var mer insatta i arbetet och att de inte behövde uppdatera 
sina kunskaper på samma sätt som när en ny pedagog började i arbetslaget. Flera av 
informanterna påpekade att de värderingar och normer som de införlivat under 
uppväxten och fått med sig från samhället påverkade om och hur de bemötte barnen i 
enlighet med de traditionella könsrollerna inom verksamheten. Stress var en 
påverkansfaktor i hur arbetet i förskolans verksamhet fortlöpte. Ett par informanter 
menade att de i stressade situationer glömde bort genus- och jämställdhetsarbetet 
och traditionella könsroller då riskerade att förstärkas. En informant berättade 
följande om stress i förskolan: 

Vissa dagar kanske man inte tänker på det för det är stressigt och då kan jag inte tänka på om 
det är en tjej eller kille. Ja vi sa alltid när vi hade EU-projektet att vi skulle ha genusglasögonen 
på oss men ibland tar man av sig dom och glömmer kvar dom på hyllan, man är ju bara 
människa. 

En del av förskolorna i studien var mångkulturella och där upplevde informanterna 
att de traditionella könsrollerna tenderade att vara mer utmärkande. Exempelvis på 
en förskola ville pojkarna inte leka i rummet lägenheten då deras pappor inte tog den 
rollen i hemmet. På en annan förskola pratade många av barnen om att mammorna 
tvättade vilket informanten på den förskolan försökte utmana genom att fråga barnen 
om papporna också kunde tvätta. Ett par informanter pratade även om 
föräldrakontakten och om svårigheter med olika normer och värderingar i olika 
kulturer. En informant tog upp ett exempel med en pojke som inte fick ha klänning 
på sig på förskolan för sin pappa som då blev arg på pojken. Efter pedagogernas 
samtal med pappan som inte ville förstå förskolans jämställdhetsuppdrag blev 
lösningen att pojken samt övriga barn fick avsluta sin utklädningslek i god tid innan 
pappan dök upp för att hämta pojken vilket pappan godkände. En av informanterna 
berättade att de på förskolan hade pedagoger från olika kulturer och länder vilket 
denne ansåg berikade förståelsen för barn från andra länder genom samtal kring 
barnets kultur och hemland. En annan informant nämnde att det med det 
mångkulturella samhället kommer nya utmaningar i arbetet med genus och 
jämställdhet då olika normer och värderingar möts. 

Vi blir ett internationellt samhälle, jag kommer inte heller från Sverige utan från ett annat land 
men när det blandas och det kommer nya sätt att tänka rör det till det samtidigt som det är 
intressant hur till exempel kvinnorna i Iran tänker och så… väldigt intressant.  

5.1.3 Att lära barn att göra kön 

Utmärkande för den här kategorin är hur förskollärarna bemöter barnen och försöker 
vara förebilder för dem inom genus- och jämställdhetsarbete. 
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Informanterna skiljde sig åt i hur medvetna de var kring sin egen och andras roll som 
pedagoger inom genus- och jämställdhetsarbetet i förskolan. Medvetenheten kunde 
hos en del av informanterna även skifta inom olika aspekter i förskolans verksamhet 
och ibland tog det vändningen till en omedvetenhet inom någon specifik aspekt. En 
av informanterna utmärkte sig särskilt i fråga om sin kunskap och medvetenhet inom 
området och informanten beskrev sig själv som brinnande inom frågan. En informant 
menade att det är viktigt att inte tolka olika situationer som uppstår i förskolan ur ett 
vuxenperspektiv utan att anlägga ett undersökande arbetssätt och vara närvarande 
med barnen och samtala. Vidare berättade denne om ett tillfälle då en flicka inte fick 
bygga koja med pojkarna och det visade sig att flickan inte hämtade rätt pinnar. 
Informanten påpekade risken att ur ett vuxenperspektiv dra slutsatsen att flickan inte 
fick vara med på grund av sitt kön. Många av informanterna menade att de var 
förebilder för barnen i sitt sätt att agera i förskolans verksamhet. Därför reflekterade 
de även i olika utsträckning över sitt eget beteende, mimik, tonläge samt hur och vad 
de pratade med barnen om. De belyste också vikten av att bemötandet mot andra 
vuxna påverkar barnen, en informant uttryckte det som att barn gör inte som vi säger 
utan som vi gör. Två av informanterna tyckte att det behövs fler män i förskolan dock 
utgick de ifrån olika synsätt då ena informanten menade att det behövdes fler 
förebilder för pojkar med ensamstående mammor medan den andra informanten 
menade att män i förskolan skulle kunna visa på flera sätt för alla att vara man på än 
just den traditionella mansrollen. 

Jag hoppas på att vi får tillräckligt många män i förskolan så vi kan visa på hela spektra men jag 
vill inte att nån man i förskolan ska låta bli att sparka boll i förskolan fast att dom tycker att det 
är jätteroligt för att det är så typiskt manligt. Men jag har gått i den fällan kanske, för att jag 
brinner väldigt mycket för frågan så att jag har dämpat min egen manlighet för att jag tycker att 
det kanske blir lite för tydligt, jag vill inte vara den som skickar dom här signalerna till barnen. 

Samtliga informanter nämnde något eller flera av följande; kläder, utseende, 
egenskaper och färger ihopkopplat med genus under sina intervjuer. En del av 
informanterna hade slutat med att bekräfta barnet för utseende och istället försökte 
de se barnet som individ. Några av informanterna påtalade att de i sina barngrupper 
haft diskussioner kring färgen rosa som en del barn ansåg vara en tjejfärg. 
Informanterna hade då försökt att utmana och vidga barnens tankar till att alla 
människor kan använda alla färger och att barnen får använda de färger som de 
tycker är fina. En av informanterna som arbetade på en småbarnsavdelning berättade 
att det kunde kännas som ett dilemma ibland när barnen visade upp sina kläder och 
verbalt sökte bekräftelse. Informanten menade att denne inte ville bekräfta utseendet 
utan ordet och själva språkandet men att det blev fokus på kläder i alla fall i sådana 
situationer, vilket de på förskolan försökte undvika. Några av informanterna löste 
sådana situationer genom att benämna egenskaperna på kläderna istället för att flytta 
fokus från utseende. De kunde exempelvis fråga om tröjan var skön eller är varm. 
Flera av informanterna pratade om egenskaper som kunde kopplas till 
könstillhörighet enligt rådande normer i samhället såsom pojkar som tuffa och flickor 
som söta och att de försökte utmana sådana normer genom att till exempel vända på 
egenskaper kopplade till könsrollerna. En informant försökte få flickorna att ta mera 
plats och kunde be en flicka om hjälp med pappersinsamlingen med motiveringen du 
som är så stark kan du hjälpa till att bära. Samma informant ville även utmana 
pojkarna att bli känsligare men gav inget exempel på hur ett sådant arbete skulle gå 
till.  
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Samtliga av informanterna var medvetna i olika utsträckning om att de ofta 
behandlade flickorna och pojkarna olika dock var en minoritet inte medvetna om att 
deras agerande även påverkade barnens syn på sin könstillhörighet.  

Nej jag vet inte om mitt bemötande till barnen påverkar deras syn på könstillhörighet, jag tänker 
att våra barn är så stora och det är klart är de vet om de är en flicka eller pojke. Nej jag vet inte 
om jag påverkar det så. 

En av informanterna påvisade en slags medvetenhet om att även kroppsspråk, gester, 
mimik och tonläge omedvetet påverkar barnen i sin könsidentitet och kom på 
situationer då denne talat till pojkarna med barsk röst och till flickorna med mjuk 
röst. Informanten menade att denne som pedagog behövde vända på det och tala 
barskt med flickorna och mjukt med pojkarna ibland.  

Just bemötande är viktigt att man inte pratar som prinsessor till flickor och barskt mot killar 
man behöver ibland prata mjuk och vara gosig till killarna och lite barskt till flickorna och säga 
att nu får du sluta med det där. Det är inget lätt arbete. 

Flera informanter berättade att beröm kunde skilja sig åt beroende på barnets 
könstillhörighet. Exempelvis gällde det ofta barnens kläder och egenskaper, flickor 
fick beröm för att de var fina och söta medan pojkarna fick beröm för att de var tuffa 
och starka. Vidare tog de upp olika exempel på situationer där flickor och pojkar 
riskerade att särskiljas och särbehandlas. Till exempel kunde pojkarna få gå ut först 
på förskolegården och även få vara ute längst. Pojkarna fick många gånger enligt 
informanternas utsagor mer negativ uppmärksamhet och upplevades som stökiga. 
Små söta flickor kunde få mer positiv uppmärksamhet och ofta bli burna av de vuxna 
på förskolan. Flickor eller lugnare barn kunde även tilldelas rollen som stötdämpare i 
samlingen. Några informanter belyste även problematiken med att klumpa ihop 
pojkar eller flickor i en grupp beroende på deras könstillhörighet i specifika 
situationer (både positiva och negativa) vilket de menade förstärkte könsrollerna och 
vilka egenskaper som tillskrivs respektive kön. En av informanterna berättade om 
konsekvenser som kan ske när arbetet i förskolan sker omedvetet och utefter 
traditionella könsroller. Att pojkar exempelvis lär sig att beröring är något negativt 
som används av pedagoger i syfte att lugna ner dem när de mår dåligt medan flickor 
får lära sig att beröring är positivt och relationsskapande. I förlängningen menade 
informanten att det resulterar i att män kan bli aggressiva av beröring och att kvinnor 
finner sig i att alltid vara tillgängliga för att bli berörda.  

5.2 Tolkning 

Det teoretiska perspektivet som används i tolkningen är Hirdmans (2001) genusteori 
och här nedan presenteras svaren på våra forskningsfrågor under avsnitten 
förskollärarnas upplevelse av ansvar samt förskollärarnas arbete i praktiken.  

5.2.1 Förskollärarnas upplevelse av ansvar 

Olika grader av medvetenhet kring genus- och jämställdhetsuppdraget fanns i 
förskolorna. Empirin visade att förskollärarna hade mer kunskap om 
jämställdhetsarbetet än om arbete med genus. Vi tolkar det som ett uttryck för det 
som Hirdman (2001) kallar genussystemet det vill säga att det finns mer eller mindre 
bestämda sätt att vara man eller kvinna på och att kvinnornas underordning är så 
normaliserad att det krävs en ögonöppnare för att börja reflektera över dessa frågor 
på ett djupare plan. Begreppet genusarbete finns inte heller explicit utskrivet i 
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läroplanen för förskolan medan begreppet jämställdhet faktiskt finns med. Att 
genusbegreppet inte finns formulerat i läroplanen skulle kunna vara en anledning till 
att en del av förskollärarna inte hade koll på det, däremot visar empirin att kunskaper 
om genusarbete är av betydelse för att förskollärarna ska kunna ta sitt ansvar i 
jämställdhetsuppdraget. De av förskollärarna som hade mindre kunskaper om genus 
var även de som särbehandlade barnen efter könstillhörighet i en högre utsträckning 
än de som var mer kunniga. Vi tolkar empirin som att förskollärarna behöver vara 
insatta i betydelsen av arbetet med genus för att kunna komma åt jämställdhet på ett 
djupare plan. Det framkommer även att kunskaper om genus är grundläggande för 
att kunna urskilja särbehandling och särskiljning av könen i förskolans verksamhet 
och därmed för att kunna motverka traditionella könsroller och verka för 
jämställdhet.  

Trots att förskollärarna fann arbetet viktigt gick det att urskilja i empirin att när 
kunskaper inte var tillräckliga eller när kunskaper saknades skedde en 
ansvarsförskjutning. En osäkerhet inför och svårigheter med att veta hur och med 
vad som skulle arbetas med medförde att prioriteringen av uppdraget till stor del 
hamnade i bakgrunden när påtryckningar högre uppifrån saknades. Bristande 
kunskaper ledde till missade tillfällen att arbeta aktivt med genus och jämställdhet. Vi 
tolkar empirin som att en medvetenhet hos förskollärarna istället skulle kunna bidra 
till att även i de fall när andra områden är högprioriterade skulle det kunna gå att 
kombinera genus- och jämställdhetsarbete med dem. Att ha otillräckliga kunskaper 
inom ämnet gav en medvetenhet som inte räckte till. Förskollärna kunde se en 
problematik men valde sedan ett tillvägagångssätt som snarare förstärkte 
problematiken. Empirin visade att förskollärarna i allmänhet behövde ta ett större 
ansvar gällande sitt bemötande av barnen då det framkom att bemötandet inte 
genererade en jämställd praktik utan snarare förstärkte de traditionella könsrollerna. 
De av förskollärarna som hade mer medvetenhet och kunskap insåg allvaret i 
ansvaret med vilka värderingar och normer som de förmedlade till barnen samt 
vikten av att se över sina egna normer och värderingar för att kunna arbeta jämställt. 
De omedvetna förskollärarna fortsätter således att vidmakthålla Hirdmans 
genuskontrakt genom sin omedvetenhet medan de mer medvetna förskollärarna i sitt 
arbete kan börja omförhandla genuskontraktet och på så sätt erbjuda barnen nya 
möjligheter.  

Det framkom i empirin att förskollärarna upplevde det som viktigt att ta ansvar för 
att skapa goda relationer till barnen och varandra just för få barnen trygga och då 
kunna fungera som förebilder för dem i arbetet. Vi förstår utifrån empirin att det är 
av stor vikt att få bra förutsättningar i verksamheterna då stress visade sig vara 
kontraproduktivt i genus- och jämställdhetsarbetet. Empirin visade även på att det 
behövs flera män i förskolan dock ur två olika ståndpunkter där den ena åsyftade fler 
män som förebilder för pojkar med ensamstående mödrar och den andra fler män 
som kan visa på ett bredare spektra av mansrollen. Vi tolkar det som att beroende 
vilka på kunskaper inom genus och jämställdhet som förskollärarna har kommer 
förskolan antingen att kunna få förutsättningar att bli mer jämställd eller mindre 
jämställd. Empirin visade även att arbete med genus- och jämställdhet fick andra 
utmaningar i mångkulturella förskolor än förskolor med mer homogena barngrupper 
vilket vi tolkar beror på att olika kulturer har olika värderingar och normer kring vad 
som anses som manligt och kvinnligt.  
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5.2.2 Förskollärarnas arbete i praktiken 

På de olika förskolorna varierade förskollärarnas arbetssätt mellan könsneutrala, 
kompenserande, normkritiska och omedvetna tillvägagångssätt. I empirin framkom 
att det främsta arbetsverktyget som tillhandahålls i förskolans verksamhet var 
förskollärarna själva och arbetslaget. Olika strategier användes av förskollärarna för 
att arbeta med genus och jämställdhet i förskolans verksamhet och även om 
intentionerna var goda lyckades de inte alltid med sina avsikter. På de olika 
förskolorna organiserades den pedagogiska miljön på olika sätt. Genom medvetna 
strategiska val blandade vissa avdelningar sitt könskodade material medan andra 
blandade materialet på ett omedvetet sätt. Vissa avdelningar gjorde istället medvetna 
val att ta bort könskodat material dock fanns det en avdelning som hade valt att 
behålla bilarna. Bilar anses enligt normen som en pojkleksak och det kopplar vi till 
att mannen ses som norm i samhället enligt Hirdmans teori. Det skulle kunna ses 
som en förklaring till varför bilarna fick vara kvar men inte exempelvis dockorna. 
Medvetna val gjordes i fråga om gruppindelningar med syftet att locka barnen till 
könsöverskridande lek och med intentionen att utmana traditionella könsroller. 
Detta gjordes genom att blanda flickor och pojkar eller ibland använda renodlade 
flick- och pojkgrupper. Trots dessa gruppkonstellationer lyckades inte alltid 
intentionen då barnen på en del av förskolorna ändå gärna valde rum eller aktiviteter 
som var stereotypiskt kodade efter kön. Det tolkar vi kan bero på att förskollärarna 
inte var tillräckligt närvarande, tillräckligt kunniga för att utmana barnen eller 
tillräckligt medvetna om de kodningar som fanns i den pedagogiska miljön och hur 
de kunde arbeta med kodningarna istället för emot dem. Syftet var att göra en 
omförhandling av Hirdmans genuskontrakt men i och med att det saknades 
kunskaper i varierande grad ledde det till att arbetet ofta misslyckades. Det 
genererade en fortsatt uppdelning och isärhållningen av könen vilket i sin tur 
ytterligare cementerade genusordningen.  

Andra metoder som användes av de förskollärarna som hade mer fokus på just 
jämställdhetsarbetet var att arbeta med känslor på olika sätt för att lära barnen att klä 
sina upplevelser i ord. Vi tolkar det som att arbete med likabehandlingsplanen och 
planen mot kränkande behandling var något som dessa förskollärare upplevde som 
mer konkret och därför även begripligare än det mer abstrakta genusarbetet. Empirin 
påvisade att i sin omedvetenhet kunde en del av förskollärarna tycka att de hade 
tillräckligt med kunskaper vilket även ledde till att de inte insåg hur de själva 
påverkade barnen i sin könstillhörighet. Till exempel nämndes att filma som en 
metod men det fanns inte tid för eller behov av det enligt de förskollärarna som 
pratade om det. Förskollärarna som var mer medvetna ansåg att det fanns ett behov 
av mer tid för reflektion för att kritiskt kunna granska verksamheten, eget agerande 
och för att skapa en samsyn i arbetssättet på förskolorna. Vi ställer oss frågan om inte 
denna medvetenhet och omedvetenhet leder till olika förutsättningar för 
måluppfyllelse samt om den inte ger olika utgångspunkter till det systematiska 
kvalitetsarbetet i verksamheterna. Att arbetet prioriterades i olika utsträckning på 
olika förskolor beroende på kunskaper och medvetenhet hos förskollärarna går att se 
som en aspekt av Hirdmans isärhållningsbegrepp. Det leder till att flickor och pojkar 
inte får samma möjligheter i verksamheten vilket står i direkt motsättning till 
jämställdhetsuppdraget.  

En strategi som användes i arbetet var att vara närvarande pedagoger i barngruppen 
för att kunna utmana traditionella könsroller och vidga barnens tankar och 
handlingsalternativ. Dock verkade det som att det var vanligare förekommande att 
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flickorna utmanades oftare än pojkarna till att förändras. Det kopplar vi åter igen 
samman med mannen som normen i samhället vilket innebär att det blir lättare att 
försöka ändra flickorna mot den manliga normen än att ändra på det som redan ses 
som rätt och bra det vill säga det som män/pojkar representerar i samhället. Empirin 
visade även att förskollärarna drog paralleller mellan könstillhörighet och kläder, 
utseende, egenskaper och färger dock i olika utsträckning efter grad av 
medvetenheten de gav uttryck för. Hirdman menar att det är begrepp som synliggör 
genus vilket kan göra att de kan ses som en form genusrekvisita. Vi tolkar det som att 
när förskollärarna endast anlägger ett sådant fokus resulterar det i en låg nivå av 
medvetandehet eftersom genus är mycket mer och påverkar på många olika plan 
samtidigt. Empirin visade att förskollärarna hade behövt fokusera mer på samspel 
och interaktioner för att kunna utmana genuskonstruktioner på ett djupare plan. För 
att komma ifrån fokus på genusrekvistita försökte förskollärarna att se till individen 
istället för barnens könstillhörighet vilket lyckades olika bra i olika situationer. 

5.3 Resultatsammanfattning  

Studiens tolkning visar att det finns varierande kunskaper hos förskollärarna 
gällande genus- och jämställdhetsarbete vilket leder till varierade grader av 
medvetenhet och omedvetenhet. Det ger sedan i sin tur olika förutsättningar att 
arbeta med uppdraget i förskolan och i barngruppen, vilket även ger barnen olika 
förutsättningar till jämställdhet. Medvetenheten hos förskollärarna påverkar allt från 
bemötande av barnen till hur arbetet prioriterades i verksamheten. Även 
förutsättningar i verksamheten påverkar hur arbetet utförs. Samtliga förskollärare 
finner arbetet som viktigt dock hamnar arbetet något i skymundan hos de av 
förskollärarna som upplever en osäkerhet eller svårigheter kring uppdraget. 
Ansvarstagandet för uppdraget varierar även det i samband med grad av 
medvetenhet. Tolkningen av empirin visar att förskollärarna arbetar med genus- och 
jämställdhetsfrågor i olika utsträckning i verksamheterna. De har antingen ett fokus 
på genus och jämställdhet vilket är utmärkande för dem av förskollärarna med en 
högre grad av medvetenhet. Karaktäriserade för en mindre grad av medvetenhet är 
ett övergripande fokus på jämställdhetsarbetet och när uppdraget finns med mer i 
bakgrunden kännetecknades det av mer omedvetna förhållningssätt. Olika metoder 
och förhållningssätt används av förskollärarna i arbetet men genomgående för hur 
arbetet fortskrider är förskollärarnas grad av medvetenhet.  
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6 Diskussion 

I det här kapitlet struktureras avsnitten resultatdiskussion, metoddiskussion, 
arbetets betydelse för förskollärarprofessionen och fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen här nedan kommer studiens resultat att diskuteras med 
kopplingar till relevant litteratur i avsnitten mannen/pojken som norm i förskolans 
vardag och arbete med genus och jämställdhet är komplext. 

6.1.1 Mannen/pojken som norm i förskolans vardag 

Studiens resultat visar att förskollärarna har stort fokus på pojkarna under 
intervjuernas gång. Så som Sandberg och Sandström (2012) belyser fenomenet är det 
lättare att ändra flickorna mot den pojkiga normen. Även Hellman (2010) kastar ljus 
på pojkighet som normen inom förskolan. Förskollärarna gav många exempel på hur 
flickorna kunde utmanas till att eftersträva pojkiga egenskaper. Vi ser det som 
problematiskt då det står i kontrast emot vad förskolans läroplan förespråkar, det vill 
säga att traditionella könsroller ska motverkas. Det går då att fundera på varför 
arbetet med genus och jämställdhet inte verkar ha kommit längre än vad som är fallet 
i denna studie. Hellman (2010) poängterar att när barnen är små har könsrollerna 
ännu inte hunnit bli rigida. Därför menar vi att all personal i förskolan under ledning 
av förskollärarna som har det yttersta pedagogiska ansvaret faktiskt måste arbete på 
medvetet sätt med genus och jämställdhet. Det verkar finnas ett behov av 
kompetensutveckling för att förskollärarna ska få mer kunskap som bidrar till att 
genus- och jämställdhetsarbetet går framåt och utvecklas i förskolornas 
verksamheter. Detta för att barnen ska få de bästa förutsättningarna att inte bli 
begränsade i sina personligheter av traditionella könsroller. Många av förskollärarna 
pratade om stereotypa leksaker och miljöer på förskolorna och deras vara eller icke 
vara. Redan i förståelsen av kategoriseringen som någonting på förskolan som 
könsstereotypt menar vi att det finns en inneboende uppdelning och isärhållning av 
könen vilket är svårt att bortse ifrån då samhället är uppbyggt på dessa normer. 
Många av förskollärarna arbetade emot könskodningar i verksamheten istället för 
med. Vi ser det som problematiskt att ta bort material/leksaker bara för att det skulle 
vara representativt för det ena eller andra könet. Dolk (2013) argumenterar för att 
när de vuxna i förskolan går in barnens lekar och i aktiviteter och bestämmer i 
enlighet med vad de anser vara den rätta normen så positionerar de barnen som 
objekt medan de själva blir subjekt. Vi menar att ett normaliserande arbetssätt där 
kodningar inte blir utpekande som pojkiga eller flickiga utan istället arbetas med kan 
vidga tankar och handlingsalternativ hos barnen. En närvarande pedagog som är 
medveten på en högre nivå kan göra detta exempelvis genom lek och samtal med 
barnen. Att de vuxna i en så liten utsträckning som möjligt objektifierar barnen ligger 
i linje med förskolans demokratiska uppdrag, barnen ska ges möjlighet till inflytande 
och delaktighet i sin vardag på förskolan utan att traditionella könsroller verkar 
hindrande. 

Resultat visar att det finns en önskan om fler män i förskolan. Dock menar vi att det 
inte är självklart att förskolan kommer att bli en mer jämställd arena eller komma 
längre i arbetet med genus och jämställdhet på grund av flera män i verksamheten. 
Männen behöver då engagera sig i dessa frågor och då män dessutom har vissa 
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privilegier i egenskap av att de är just män finns risken att de känner att de har något 
att förlora på detta arbete, eller att de känner att arbetet endast rör kvinnor/flickor 
och därför ser det som oviktigt. Sandberg och Sandström (2012) belyser att den 
traditionella mansrollen är en snäv roll och vi menar att det borde göra det svårt att 
alltid lyckas hålla sig inom ramen för den för att inte utsättas för olika sanktioner av 
omgivningen eller ses som omanlig. Därtill tenderar pojkar att prestera sämre i 
skolan, hantera sina känslor på mer negativa sätt samt vara benägna att ta till mer 
våld än flickor enligt Bing (2011) vilket är en del av de negativa konsekvenser som 
den traditionella mansrollen för med sig. Båda pojkar/män och flickor/kvinnor har 
att vinna på detta arbete enligt pedagogen Olofsson (2007) då ett jämställt samhälle 
tillåter ett klimat där ingen individ behöver känna sig tvingad att ingå i de fack där 
kvinnor och män placeras och därmed bli hämmade i sitt att vara.  

I resultatet gick det att urskilja att förskollärarna har olika grader av omedvetenhet 
och medvetenhet gällande genus och jämställdhet. Sandström, Stier och Sandberg 
(2013) fann fyra olika förhållningsätt till genusarbete i sin studie. I vårt resultat ser vi 
att förskollärarna till viss del pendlar mellan aspekter ur alla fyra förhållningsätten. 
Förskollärarna kunde till exempel börja med att visa på en medvetenhet för att sedan 
fortsätta beskriva en situation på ett omedvetet sätt. Eller så kunde de exempelvis se 
att de behandlade flickor och pojkar olika för att sedan inte vara medvetna om att 
deras bemötande av barnen i förskolan ger dem olika förutsättningar och påverkar 
deras könsidentitet. Pedagogerna Henkel och Tomičić (2009) belyser att vuxnas 
bemötande ger barnen olika förutsättningar till att skapa sig sin identitet då de 
antingen begränsas av traditionella könsroller eller får möjlighet att vara den individ 
som de känner att de vill vara. ”Hjälpfröknar” som Odenbring (2010) beskriver i sin 
studie används i olika situationer i förskolorna för att utmana könsrollerna. 
Författaren kom i sin studie fram till att det mest var flickorna som fick den rollen 
och i vår studie var det endast flickorna. Fokus i sådana situationer tenderade att vara 
genusrekvisita som egenskaper kopplat till kön. Förskollärarna försöker på så sätt att 
på ett positivt vis använda den närvarande pedagogrollen för att medvetet utmana 
könsroller dock är det problematiskt att bara flickorna utmanas på det här sättet. Här 
ser vi återigen hur mannen/pojken är normen då det arbetas mer med att flickorna 
ska ändra på sig än att pojkarna ska göra det och detta underbygger mannen/pojken 
som norm då mansnormen inte utmanas.  

6.1.2 Arbete med genus och jämställdhet är komplext  

Att barn blir bemötta utifrån sin könstillhörighet i förskolan är något som både 
Odenbring (2010) och Eidevald (2009) har funnit i sina studier. Det framkom även i 
vårt resultat att förskollärarna bemötte barnen olika utifrån om det var en flicka eller 
pojke. Förskollärarna lyfte fram det som problematiskt då de inte ville ge barnen 
olika förutsättningar efter könstillhörighet något som skedde omedvetet och även 
ibland oreflekterat. Vi tänker oss att ett aktivt förhållningsätt och att som 
förskollärare inte sluta reflektera över genus- och jämställdhetsarbetet krävs för att 
utvecklas inom arbetet. Vi menar att reflektionstid spelar en mindre roll om 
kunskaper saknas då arbetet bara kommer att skrapa på ytan istället för gå på djupet 
med de underliggande strukturerna. Vi är medvetna om att arbete med genus- och 
jämställdhet inte är ett enkelt arbete och det kräver att förskollärarna förhåller sig till 
egna normer och värderingar från samhället så att de inte oreflekterat överför dessa 
till barnen. Att hela tiden vara medveten i den dagliga verksamheten i alla olika 
situationer som kan uppstå är svårt. Hellman (2010) skriver att stress sätter käppar i 
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hjulen då stressade situationer tenderar att ge en förstärkning av könsrollerna. Vi 
menar att aspekter som för stora barngrupper, för lite personal, dålig tillgång på 
vikarier och att personal inte alltid är utbildad säkerligen bidrar till att arbetet blir 
eftersatt då stress för många barn och vuxna i förskolan hör till vardagen. Här anser 
vi även att det är det viktigt att få bra förutsättningar i verksamheterna då vårt 
resultat visar att stress är kontraproduktivt i genus- och jämställdhetsarbetet.  

Eidevald (2009) fann i sin studie att förskollärarna hade kunskaper om 
jämställdhetsuppdraget men att de tyckte att det var svårt att förankra det i 
verksamheten. Resultatet i vår studie påvisar att en del av förskollärarna anser att de 
arbetar mer med jämställdhet än med genus i verksamheten till vilket vi ställer oss 
frågande. Går det att utveckla en jämställd förskola utan kunskaper om hur genus 
påverkar tankar och handlingsutrymme hos barnen utifrån deras könstillhörighet? Vi 
undrar om det kan det vara så att förskollärarna ser arbete med genus som någonting 
abstrakt och svårbegripligt medan arbete med jämställdhet ses som något mer 
konkret. Som verktyg i arbetet med genus- och jämställdhet används 
likabehandlingsplanen och planen emot kränkande behandling och förskolechefen är 
den som har det yttersta ansvaret för dessa planer (Svaleryd & Hjertson, 2012). Kan 
det vara så att förskolechefen prioriterar upp dessa i verksamheten varav 
förskollärarna får avsatt tid till reflektion vilket i sin tur gör arbetet med jämställdhet 
mer konkret. Vi frågar oss även om det skulle kunna bero på avsaknaden av kunskap 
och utbildning inom ämnet hos både förskollärare och förskolechefer vilket i sin tur 
kan leda till en upplevelse av styrdokumenten som otydligt formulerade. 

Vi funderar dessutom på hur ämnet behandlas under förskollärarutbildningen 
huruvida det är av låg eller hög prioritet. Våra upplevelser under utbildningen till 
förskollärare är att genus och jämställdhet har dykt upp sporadiskt under 
programmets gång och vi hade önskat mer djupgående kunskaper inom detta 
område. Vi menar att om ämnet skulle prioriteras mer skulle det ge bättre 
förutsättningar till arbetet med genus och jämställdhet i förskolans verksamhet. Det 
visade sig i resultatet att när kunskaper saknas eller är otillräckliga är det lätt att en 
ansvarsförskjutning sker. En ansvarsförskjutning som vi anser egentligen inte borde 
få äga rum då det står i förskolans läroplan att förskollärarna har det pedagogiska 
ansvaret för verksamheten. Det åligger således förskollärarna att ta detta ansvar och 
se till att arbetet med genus och jämställdhet på förskolan hålls levande på en daglig 
basis. Det blir dock ett dilemma då det är svårt att inse att mer kunskaper behövs för 
att synliggöra dessa osynliga strukturer i och med att just de kunskaperna som skulle 
kunna synliggöra dem saknas. Det blir även problematiskt i de fall då olika 
förutsättningar på förskolan skapar en kontinuerlig stress i verksamheten och där 
förskollärarna mer eller mindre bara försöker att få verksamheten att gå runt. I 
enlighet med vad Dolk (2013) kom fram till i sin studie menar vi att 
ansvarsförskjutningen även kan bero på att förskollärarna är rädda för att göra fel 
och råka förstärka könsroller och då tänker att det är bättre att låta bli att prioritera 
arbetet. Detta skulle också kunna bero på att genus och jämställdhet betraktas som 
ett känsligt ämne som många känner att de bör agera politikiskt korrekt inom. Det 
yttersta ansvaret för att förskollärarna och även arbetslaget får rätt förutsättningar 
för arbetet ligger dock på förskolechefen, vilket även det är problematiskt i fall att 
denne saknar tillräckliga kunskaper eller inte prioriterar genus- och 
jämställdhetsfrågor.  

Erfarenhet inom förskolläraryrket kan vara av en mindre betydelse när det kommer 
till medvetenhet och kunskaper inom genus- och jämställdhetsarbete. Det var snarare 
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så att ett intresse och kunskaper var essentiellt för kunna belysa problematiken. 
Genus- och jämställdhetsarbete får inte bli ett specialintresse för att det ska 
implementeras och prioriteras i verksamheten. Däri ligger en problematik som rör 
samhället i det stora hela då upprätthållande av traditionella könsroller får negativa 
konsekvenser. Vi menar efter tolkning av Bing (2011) att det i förskolans verksamhet 
är viktigt att inte endast arbeta med flickornas relationella och emotionella 
kompetens utan att även arbeta med pojkarna på samma sätt för att alla barn ska 
kunna utvecklas till vuxna som kan hantera sina känslor. Då oförmågan att kunna 
hantera sina känslor leder till olika destruktiva beteenden, som i värsta fall kan bidra 
till psykisk ohälsa, vilket kan få konsekvenser på många olika plan om inte 
individerna får hjälp i tid. I sitt mörkaste led kan konsekvenserna bli i form av våld, 
sexuellt våld, kriminalitet, maktmissbruk, missbruk, splittrade familjer, mord och 
självmord. Vi anser att om flera människor inser vilka konsekvenserna som 
traditionella könsroller i sin mest destruktiva form kan få skulle fler kliva fram och ta 
ett större ansvar för att motverka dem. Eftersom förskolan tillsammans med hemmet 
ska fostra de framtida samhällsmedborgarna är det extra viktigt att förskolan kan 
vara en motvikt till de rådande normerna om maskulinitet och femininitet i 
samhället. Det går även att tänka att det har skett en kollektiv ansvarsförskjutning i 
samhället då många människor säkerligen tänker att dessa frågor inte rör dem 
eftersom de saknar kunskaper för att se vad som pågår i deras närhet och vad som 
även inverkar i deras liv. Dessutom är dessa osynliga strukturer så normaliserade att 
många inte tänker på dem. Detta kan vara en orsakerna till att vi har saknat 
fördjupande kunskaper i förskollärarutbildningen och även en anledning till att 
många människor verkar tycka att arbete med jämställdhet är viktigt men att det 
ändå inte prioriteras av dem.  

I ljuset av vårt resultat kan vi inte hjälpa att känna oss något nedslagna, vi hade 
förhoppningen om att jämställdhetsarbete hade kommit längre år 2017 i förskolans 
verksamhet. Visserligen är vi medvetna om att det inte går att generalisera vårt 
resultat och att det kan se annorlunda ut på andra förskolor vilket vi hoppas. Dock är 
genus och jämställdhetsarbetet svårt eftersom det går emot normer som härskar i 
samhället vilket gör att det går att spekulera i om det faktiskt hade sett ut på ett annat 
sätt på andra förskolor. Arbetet med genus och jämställdhet är ett svårt arbete men 
det är också det som gör det viktigt. Hirdman (2001) menar att alla människor bär 
med sig olika värderingar och normer om hur män och kvinnor bör vara och i arbete 
med genus och jämställdhet har vi funnit att dessa tenderar att styra förskollärarens 
agerande på ett omedvetet sätt. Vår uppfattning är att de traditionella könsrollerna är 
rotade i samhället och att utvecklingen går så långsamt framåt att den som utmanar 
rådande strukturer kommer att stöta på motstånd. Det gör det ännu viktigare att inte 
ge upp och att fortsätta utmana de rådande könsrollerna för att på sikt verka för ett 
jämställt samhälle och en jämställd förskola. Vi förväntade oss att den pedagogiska 
utbildning som förskollärarprogrammet ger borde leda till mer kunskaper hos 
förskollärarna i hur jämställdhetsuppdraget ska utveckla en mer jämställd förskola 
som på sikt kan generera ett mer jämställt samhälle. Att upptäcka hur kunskaper 
inom ämnet tenderade att saknas inom dessa förskolors verksamhet och hur normer 
inom samhället får mer eller mindre fritt spelrum att vidmakthålla ett 
upprätthållande av traditionella könsroller gjorde oss lite nedslagna. 
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6.1.3 Slutsatser 

Studiens slutsats är att förskollärarna har olika nivåer av medvetenhet beroende på 
deras kunskaper om genus och jämställdhet. När det finns tillräckliga kunskaper kan 
förskollärarna arbeta i enlighet med jämställdhetsuppdraget och utmana traditionella 
könsroller. När kunskaperna saknas eller är otillräckliga förstärker de istället de 
traditionella könsrollerna, tvärtemot vad läroplanen för förskolan förespråkar. 

6.2 Metoddiskussion  

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes i studien för att få en 
djupare förståelse för förskollärarnas upplevelser. Metoden gjorde det möjligt att 
samla in data och få fram svar på forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Genom 
observationer skulle data kunnat generas som påvisat om intervjusvar stämde 
överens med praktiken. Observationer skulle även ha kunnat komplettera insamling 
av data men i och med en begränsad tidsram för studien och att data då endast skulle 
ha kunnat samlas in till en av forskningsfrågorna gjorde det att vi valde att inte 
komplettera med observationer. Åtta förskollärare från fem olika förskolor 
intervjuades. Det var svårt att få tag på åtta förskollärare från åtta olika förskolor 
vilket var intentionen från början för att få ett bredare urval. När det inom tidsramen 
för studien visade sig vara lämpligare att få tag på de informanter som var tillgängliga 
inom en snar framtid valde vi att utgå från tillgänglighet snarare än representativitet. 
Resultatet hade möjligen kunnat se annorlunda ut om inte vissa av informanterna 
varit knutna till samma förskolor. Eftersom en del av urvalet uppkom ur kontakt med 
förskolechefer finns en risk att dessa valde informanter som kunde ge bra svar och på 
så sätt påvisa att de på förskolan har en bra kvalité i genus- och jämställdhetsarbetet. 
Dock kan en sådan aspekt motverkas av att följebrevet informerade förskolecheferna 
om att förskolan skulle vara anonym i studien. Genomförandet av intervjuerna 
skedde på en plats vald av förskollärarna, oftast valde de platser som var lugna och 
åtskilda men i vissa fall gick inte detta då det inte fungerade i verksamheten och 
platsen blev således inte lugn. Det kan ha påverkat vad förskollärarna kände att de 
kunde säga samt att stress kan ha inverkat i vad de kom på att tala om. Intervjuerna 
spelades in vilket även det kan ha påverkat förskollärarnas bekvämlighet med att tala 
fritt. Ett försök att motverka sådana hämmande aspekter gjordes genom att småprata 
lite med förskollärarna för att skapa en komfortabel stämning för att de skulle känna 
sig så fria som möjligt att tala fritt om sina upplevelser. Förskollärarna informerades 
även lite kortfattat om etiska principer och studien syfte för att förhoppningsvis få 
dem lite bekvämare med upplägget. Valet av metod och genomförandet av studien 
resulterade i svar på forskningsfrågorna.  

6.2.1 Validitet och reliabilitet 

Studien har förhållit sig till kriterierna validitet som inom kvalitativ forskning brukar 
kallas för trovärdighet och reliabilitet som brukar kallas för pålitlighet, detta för att få 
en så tillförlitlig studie som möjligt. För att få en tillförlitlighet i studien har vi 
beskrivit genomförandet av studien så noggrant som möjligt. Vi har tillsammans 
diskuterat begreppen och intervjuguiden som används i studien för att få en samsyn 
kring dem och för att undvika missförstånd. Under skrivprocessens samtliga moment 
samt under intervjuerna (alla förutom två) har vi båda deltagit för att kunna 
diskutera kring materialet och för att båda ska vara lika insatta. Genomförandet av 
semisstrukturerade intervjuer gav oss möjligheten att ställa följdfrågor samt att be 
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informanterna att utveckla sina svar när det behövdes. Genom att innan intervjuns 
början påtala innebörden av de etiska principerna var förhoppningen att 
informanterna skulle känna att de kunde tala fritt vilket skulle kunna ge mer ofärgade 
data. Urvalet av informanter blev inte som önskvärt det vill säga åtta förskollärare på 
åtta olika förskolor utan några fanns på samma förskola och totalt blev det fem olika 
förskolor. Detta kan ha påverkat vårt resultat dock skickades inte intervjuguiden ut i 
förväg för att undvika att informanterna skulle kunna prata ihop sig med sina 
kollegor för att kunna ge de ”rätta” svaren. Ytterligare en aspekt till varför 
intervjuguiden inte skickade ut i förväg är att genus och jämställdhet kan ses som 
något av ett känsligt ämne där informanterna kan tänkas vilja ge korrekta svar. 
Intervjuerna spelades in för att insamlad data skulle kunna transkriberas vilket 
medför att risken för att misstolka eller missa något informanterna berättat om 
minskar samt gör det möjligt att kunna gå tillbaka till informanternas utsagor i den 
utsträckning som krävs. En pilotstudie genomfördes även för att undersöka hur 
intervjuguiden fungerade samt för att testa vald metod och det teoretiska 
perspektivet. På så sätt kunde några formuleringar ändras i intervjuguiden som kan 
ha stört tankeprocessen hos informanterna. Vi är medvetna om att det inte går att 
generalisera resultatet utanför studiens ramar i och med att studiens urval endast 
består av åtta förskollärare och för att andra informanter skulle kunna ha gett helt 
andra svar samt för att resultatet endast beskriver den sociala verkligheten i vilken 
studiens data samlades in (Bryman, 2011). 

6.2.2 Reflexivet     

Genuskonstruktioner finns överallt runtomkring och det är svårt att förhålla sig 
neutral till ämnet när en medveten om vilken påverkan det har på så många olika 
plan i samhället för både för små och stora människor börjat ta form. Med en 
medvetenhet blir mer av vad som pågår synligt och det ger potential för att utmana 
och bryta stereotypa förväntningar och begräsningar. Samhället har visserligen 
förändrats och jämställdhet är numera på tapeten. Dock är vi fortfarande långt ifrån 
jämställda och det gör att det är lätt att bli engagerad i ämnet, framförallt som 
kvinna. Därför är det av yttersta vikt att kunna hålla en distans till egna känslor som 
kan vakna till liv under skrivprocessen. Vald teori var innan pilotstudien okänd för 
oss men i takt med att vi blev mer insatta i teorin började vi tänka och reflektera mer 
över vardagliga incidenter både i våra liv och i rollen som förskollärare och över hur 
det går att utmana dessa genusstrukturer. Ju mer medvetna vi blev desto mer insåg vi 
hur omedvetna många människor är något vi också upptäckte ju mer insatta vi blev i 
ämnet. Men det finns också risk för en överanvändning av genus som 
förklaringsmodell. I och med medvetenheten det är essentiellt att vara medveten om 
att det även kan finnas andra förklaringar. Det gäller även att inte bli för självsäker i 
att kunskaperna inom ämnet är tillräckliga för att motverka traditionella könsroller 
och arbeta för ett jämställt samhälle, utan en oavbruten självreflektion krävs hos var 
och en. Vi har även diskuterat hur vi själva ser på genus och jämställdhet i allmänhet 
och i förskoleverksamhet i synnerhet och vad vi lägger in i begreppen för att klargöra 
våra uppfattningar. Från start hade vi trott att förskollärarna skulle vara mer 
medvetna i sitt arbetssätt med genus och jämställdhet något som gjorde oss 
förvånade när så inte var fallet.  
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6.3 Studiens betydelse för förskollärarprofessionen 

Studien belyser vikten av kunskap för att medvetet kunna arbeta mot jämställdhet i 
förskolan. För att kunna arbeta med jämställdhetsuppdraget på ett tillfredställande 
sätt bör förskollärarna ha kunskaper om genus och dess innebörder för jämställdhet. 
Studien har gett oss insikt i att det verkar finnas ett stort behov av 
kompetensutveckling bland personal på förskolorna. Det räcker inte att endast ha ett 
förhållningssätt som innebär att kritiskt granska förskolans som verksamhet genom 
att inventera material och miljöer eller genom att fokusera på genusrekvisita. Det är 
endast en del i arbetet som behöver gå djupare och fokusera på samspel och 
relationer för att kunna motverka traditionella könsroller. En grundförutsättning i 
arbetet är att som förskollärare skapa goda relationer främst med barnen, men även 
till kollegor och vårdnadshavare. För att kunna skapa goda relationer krävs det att det 
finns förutsättningar för förskollärarna att kunna frigöra tid från andra sysslor till att 
umgås med barnen och vara en närvarande pedagog. Att förskolechefen inser 
betydelsen av arbetet och att ser till det prioriteras i verksamheten är viktigt för att all 
personal i förskolan ska få förutsättningar att arbeta på ett medvetet sätt med genus 
och jämställdhet. Ett jämställdhetsarbete av god kvalité krävs även för att kunna 
lyckas med demokratiuppdraget och ge barnen samma möjligheter till inflytande och 
delaktighet i verksamheten. Arbete med genus och jämställdhet till hör värdegrunden 
i läroplanen för förskolan och borde därför finnas med som en röd tråd i hela 
verksamheten. Dock visade det sig att arbetet mer eller mindre kunde hamna i 
bakgrunden till förmån för lärande i ämneskunskaper. Vi vill poängtera att vi inte 
tycker att det finns någon motsättning mellan att arbeta samtidigt med 
ämneskunskaper och värdegrunden. Vi menar helt enkelt att det går alldeles utmärkt 
att kombinera dessa i olika aktiviteter och situationer bara det finns en tillräcklig 
kunskap hos arbetslaget och ett aktivt reflekterande förhållningssätt. Omedvetenhet 
hos förskollärarna påverkar inte bara barnen och i förlängningen klimatet i 
samhället, utan det påverkar också kvaliteten på förskolan i och med att 
förskollärarna får olika förutsättningar att genomföra det systematiska 
kvalitetsarbetet. Kvalitén på förskolan påverkar sedan i sin tur vilka förutsättningar 
barnen får till lärande i förskolans verksamhet. Dessutom menar vi att den som får 
vara sig själv utan att bli begränsad i sin personlighet blir tryggare och får bättre 
förutsättningar för att lära. Det finns många svårigheter i arbetet med genus och 
jämställdhet vilket vi är medvetna om. Det är lätt att ha åsikter och tankar om hur 
arbetet ska gå till men det är inte lika lätt att omsätta dessa i praktiken. Förskolan 
fostrar framtidens samhällsmedborgare och till syvende och sist handlar det om 
vilket klimat vi vill ha i samhället. Vi ser det som en utmanande men ett väldigt 
viktigt uppdrag att arbeta med genus och jämställdhet i förskolan då vi vill vara med 
och bidra till ett samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter.   

6.4 Fortsatt forskning  

Nyare litteratur inom genus- och jämställdhetsområdet saknas och det behövs mer 
forskning. Dagens samhälle har blivit ett mångkulturellt samhälle det vore därför 
intressant med fortsatt forskning på hur genuskontraktet inom olika kulturer 
påverkar arbete med genus- och jämställdhet i förskolor i Sverige. Hur sker arbetet 
med genus- och jämställdhet när det finns motsättningar mellan normer och 
värderingar i barnens hemkulturer och den svenska kulturen? Detta vore intressant 
att forska vidare på.  
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Bilaga 1                              

Missivbrev 

Information om undersökning av förskollärares arbete gällande genus- och 
jämställdhetsarbete i förskolans verksamhet. Du tillfrågas härmed om deltagande i 
denna undersökning. 
 
Vi är två förskollärarstudenter som heter Josefine Sundström och Annika Heller. Vi 
går sista terminen på förskollärarprogrammet och ska skriva vårt självständiga 
arbete. Syftet med undersökningen är att skapa en fördjupad förståelse för hur genus- 
och jämställdhetsarbete kan gå till inom förskolans verksamhet samt för hur 
förskollärare upplever genus- och jämställdhetsarbete i förskolan. Vi kommer att 
genomföra enskilda intervjuer som beräknas ta ca 30 min. Intervjun kommer att 
spelas in för att vi ska kunna bearbeta materialet på bästa sätt. Informationen som du 
delger oss kommer endast att användas till det självständiga arbetet. Vi är de enda 
som kommer att lyssna på det inspelade materialet och det kommer att raderas vid 
färdig användning. Du kommer att vara anonym i det självständiga arbetet och vi 
kommer inte heller att nämna namnet på förskolan. Intervjun består av 12 frågor 
med eventuella följdfrågor. Det är frivilligt med deltagande i intervjun och om du inte 
vill fortsätta har du rätt att avbryta när som helst. Det självständiga arbetet kommer 
att läggas ut på databasen Diva där du kan ta del av den färdiga uppsatsen.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar  

Josefine Sundström  

Jsm14002@student.mdh.se  

 Annika Heller 

Ahr12006@student.mdh.se  

 

 

Handledare:  

Olle Tivenius   

Olle.Tivenius@mdh.se  

 

 

 

 

mailto:Jsm14002@student.mdh.se
mailto:Ahr12006@student.mdh.se
mailto:Olle.Tivenius@mdh.se


 2 

Bilaga 2 

Information till informanterna 

Syftet med den här intervjun är att skapa en fördjupad förståelse för hur genus- och 
jämställdhetsarbete kan gå till inom förskolans verksamhet samt för hur förskollärare 
upplever genus- och jämställdhetsarbete i förskolan. Intervjun kommer att spelas in 
för att vi ska kunna använda materialet på bästa sätt. Informationen som du delger 
oss kommer endast att användas till uppsatsen inom det självständiga arbetet. Vi är 
de enda som kommer att lyssna på det inspelade materialet och det kommer att 
raderas vid färdig användning. Du kommer att vara anonym i rapporten och vi 
kommer inte heller att nämna namnet på förskolan. Intervjun består av 12 frågor 
med eventuella följdfrågor. Det är frivilligt med deltagande i intervjun och om du inte 
vill fortsätta har du rätt att avbryta när som helst. Har du någon fråga innan vi 
börjar? 
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 Bilaga 3 

Intervjuguide  

 Vad är genus för dig? 

 Vad innebär jämställdhet i förskolan för dig? 

 Hur ser du på din roll som förskollärare gällande genus- och 
jämställdhetsarbetet? 

 Tycker du att genus- och jämställdhetsarbete är viktigt i förskolans verksamhet 
och på vilket sätt? 

 Hur arbetar ni på förskolan med genus och jämställdhet? 

 Hur anser du att genusarbetet påverkar barnen i förskolans verksamhet? 

 När ni planerar verksamheten har ni genus och jämställdhet i åtanke? T.ex. 
material, böcker och aktiviteter.   

 Tycker du att genusarbetet prioriteras i förskolans verksamhet och på vilket 
sätt?  

 Tror du att du bemöter flickor och pojkar olika i förskolans verksamhet. På 
vilket sätt?  

 Upplever du att det finns situationer då flickor eller pojkar får extra 
uppmärksamhet? T.ex. beröm, vem som får göra vad, bemötande osv. 

 Hur tänker du att du som förskollärare kan motverka traditionella könsroller i 
verksamheten? 

 Tänker du att ditt bemötande av barnen påverkar deras syn på sin 
könstillhörighet och på vilket sätt? 
 

 

 
 

 

 

 


