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Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare definierar, värderar och prioriterar 
genusarbetet i förskolan. Vi ämnade synliggöra synsätt, metoder och strategier för 
genusarbetet. Studien utgick vi från en kvalitativ ansats varigenom vi genomförde 
kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med åtta verksamma förskollärare. Som 
teoretisk utgångspunkt valde vi Hirdmans (2003) teori om genussystemet och 
genuskontraktet. Studiens mest framträdande resultat var att det finns stora 
variationer i hur förskollärare definierade, värderade och prioriterade genusarbetet i 
förskolan, liksom i hur förskollärare arbetade med genus i praktiken. Studiens 
slutsats var att vi kunde se samband mellan förskollärares intresse, kunskap och 
medvetenhet kring genus och hur förskollärare omsatte genusarbetet i praktiken. 
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1 Inledning 

Att sätta ord på de erfarenheter och upplevelser som föranleder denna studie skulle bli 
alltför omfattande för dig som läsare att ta del av, det kan tyckas låta högtravande, men om 
du själv har erfarenhet av förskolans värld har du med största sannolikhet alldeles egna 
erfarenheter att tillgå. Erfarenheter av vad, kanske du undrar? Jo, erfarenheter av 
könsstereotypa föreställningar, könsroller, könsmönster och andra liknande begrepp som 
ofta används i syfte att beskriva studiens huvudsakliga utgångspunkt, vilken är genus.  

Denna studie kommer att handla om genus i förskolan, mer konkret om hur förskollärare 
ser på och arbetar med genus i förskolans verksamhet. Studie efter studie har påvisat det 
biologiska könets inverkan för vilka erbjudanden, bemötanden och begränsningar barn 
möter i livet (Eidevald, 2009; Hedlin, 2006; Månsson, 2000; SOU 2006:75). De barn som 
har snippa och de barn som har snopp får nämligen inte samma möjligheter, vi vuxna gör 
skillnad mellan barn utifrån kön redan från dagen de föds (Wiberg, 1990). Under åren i 
förskolan är snippan och snoppen så viktig att barn med största sannolikhet kommer att 
kategoriseras efter kön i olika sammanhang och de kommer förmodligen att erbjudas olika 
leksaker och material (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). De som har 
snopp kommer antagligen få tillgång till större ytor, mer uppmärksamhet och mer 
talutrymme än de som har snippa. Vidare kommer de som har snippa antagligen oftare 
anses som smarta och lättare att diskutera med än de som har snopp (Månsson, 2000). 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhåller att barn påverkas och tillägnar sig etiska 
värden och normer i förskolans verksamhet, i läroplanen står följande: 

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle 
vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 
förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (Skolverket, 2016 s. 4). 

I förskolan ska alla barn få möjlighet att utveckla sina förmågor och sina intressen utan att 
hindras av traditionella könsmönster och könsroller (Skolinspektionen, 2017). Forskning 
visar dock att förskolan inte klarar att nå jämställdhetsmålen och istället för att motverka 
stereotypa könsroller och könsmönster förstärker förskolan dessa (Eidevald, 2009). 
Studier visar även att var och en av oss är med och formar könsstereotypa normer och 
mönster i förskolan (SOU 2006:75). 

Intresset för genus har funnits hos oss båda sedan länge och genusperspektivet har kommit 
utgöra en ständig utgångspunkt för gemensamma diskussioner, problematiseringar och 
analyser av såväl våra teoretiska som våra praktiska erfarenheter av förskolans 
verksamhet. En gemensam upplevelse av att förskolan till stora delar inte är en jämställd 
verksamhet leder oss fram till vår studie, vi ställer oss frågande till varför det biologiska 
könet tycks vara avgörande för vilka möjligheter till utveckling och lärande som barn möter 
i förskolan? Vi utgår från förskollärarens uppdrag att arbeta med jämställdhet i förskolan. 
Hur ser synen på genus ut hos verksamma förskollärare? Är genusarbetet aktuellt i 
förskolan och hur ser utvecklingen av genusarbetet ut? Vågar vi hoppas på att förskolan en 
dag i framtiden kan nå jämställdhetsmålen? 

Vi ser på förskolans uppdrag att motverka traditionella könsroller och könsmönster som 
ett oerhört viktigt arbete i strävan efter ett jämställt samhälle och som en gemensam 
angelägenhet för alla de barn som växer upp i vårt samhälle. Förskolan ska vara en plats 
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där kön är irrelevant för vilka möjligheter och förutsättningar barn erbjuds, en plats som 
erbjuder alla barn samma möjligheter till utveckling och lärande och det är vår uppgift som 
blivande förskollärare att axla rollen och arbeta för en jämställd förskola som i 
förlängningen kan bidra till ett mer jämställt samhälle. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärare definierar, värderar och prioriterar 
genusarbetet i förskolans verksamhet. Vi vill synliggöra hur förskollärare själva anser att 
genusarbetet kommer till uttryck i förskolans praktik och hur förskollärare arbetar med att 
utvärdera och utveckla genusarbetet i förskolans verksamhet. I vår studie utgår vi från 
följande frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärare genus i relation till förskolans verksamhet? 
 

• På vilka sätt anser förskollärare att genusarbetet kommer till uttryck i den 
vardagliga verksamheten? 
 

•  Vilka metoder, strategier och arbetssätt tillämpas för att utvärdera och utveckla 
genusarbetet i förskolans verksamhet? 

1.2 Disposition 

Som vi redan har nämnt kommer denna studie behandla hur verksamma förskollärare 
förhåller sig till och arbetar med genus i förskolans verksamhet. Följande avsnitt inleds 
med rubriken Bakgrund varigenom vi redogör för våra avgränsningar i litteratursökningen 
och definierar studiens centrala begrepp. Vidare kopplar vi vår studie till förskolans 
styrdokument och presenterar tidigare genusforskning. I avsnittet Teoretiskt perspektiv 
beskriver vi Hirdmans (2003) teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. Under 
avsnittet Metod beskriver vi vår metod, forskningsdesign, urval, procedur, analysmetod, 
studiens tillförlitlighet samt forskningsetik. Resultatet av studien presenteras i avsnittet 
Resultat varigenom vi även redogör för en analys av respektive resultat. Slutligen 
presenterar vi vår resultatdiskussion, metoddiskussion, studiens relevans för 
förskolläraryrket samt förslag på fortsatt forskning under avsnittet Diskussion. 

2 Bakgrund 

I enlighet med ovan nämnda disposition inleds detta avsnitt med en redogörelse av 
de överväganden vi haft och de avgränsningar vi gjort i litteratursökningen inför vår 
studie. Vår studie utgår i huvudsak från avhandlingar och vetenskapliga artiklar, 
samt annan relevant studentlitteratur. I detta avsnitt definierar vi även studiens 
centrala begrepp i syfte att öka förståelsen hos läsaren och minska 
tolkningsutrymmet. Vidare redogör vi för förskolans styrdokument och vad dessa 
lyfter fram avseende förskolans uppdrag med genus, vi utgår från Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2016), Skollagen (SFS 2010:800) samt Diskrimineringslagen 
(2008:567). Under avsnittet Forskningsbakgrund beskriver vi genusforskning, dels 
utifrån ett samhälleligt perspektiv och dels i relation till förskolans verksamhet 
specifikt. Vi lyfter såväl nationell som internationell forskning, samt forskning ur ett 
historiskt och ett samtida perspektiv. Eftersom studien utgår från förskollärares 
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förhållningssätt och arbetssätt beskriver vi även förskollärarprofessionen utifrån ett 
genusperspektiv. 

2.1 Avgränsningar i litteratursökning 

I litteratursökningen har vi använt oss av databaserna ERIC, DiVA, ULRICHSWEB, 
SwePub och LIBRIS. I databaserna avgränsade vi sökningarna genom att endast söka efter 
artiklar som var ”peer-reviewed” eller ”referee-granskade”. De svenska sökorden har varit 
”genus i förskolan”, ”könsroller i förskolan”, ”förskollärare genus” och ”genusarbete 
förskolan”. Vidare har de engelska sökorden varit ”gender preschool”, ”gender nursery”, 
”gender work preschool” och ”preschool teacher gender”. I databasen ERIC resulterade 
vissa sökord i tusentals sökträffar varpå vi avgränsade sökningarna ytterligare, antingen 
genom att lägga till sökord eller genom att endast söka på de specifika orden, en sökning 
kunde då se ut enligt följande: ”gender perspectives in preschool” eller ”preschool teachers 
gender work*”. Utifrån sökträffarna har vi sedan systematiskt valt ut de artiklar och 
avhandlingar vars rubriker återspeglar vårt innehåll och därefter läst igenom och valt ut de 
avhandlingar och vetenskapliga artiklar som ingår i vår studie. Vi har valt att inkludera 
relevant studentlitteratur inom det valda området, däribland studentlitteratur som vi 
använt i vår pilotstudie om genus i förskolans fysiska miljö. 

2.2 Begreppsdefinitioner 

I vår studie förekommer ett antal återkommande och centrala begrepp vars betydelse vi 
har för avsikt att definiera och avgränsa. Vi anser att det är av stor betydelse att du som 
läsare är införstådd med vad vi menar när vi använder dessa begrepp eftersom det är 
avgörande för hur innehållet kan tolkas och förstås. 

2.2.1 Kön 

Med kön avser vi i det biologiska könet. I vår studie utgår vi från att det finns två kön, det 
kvinnliga och det manliga könet, vi har gjort avgränsningen dels med hänsyn till att det 
idag enligt svensk lag finns två juridiska kön (Motion 2017/18:750) och dels med hänsyn 
till att såväl den genusforskning som de teorier vi utgår ifrån i huvudsak undersöker hur 
kön konstrueras utifrån det kvinnliga och det manliga könet (Thurén, 2003). 

2.2.2 Könsroller 

Begreppet könsroller används i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och står för de olika 
egenskaper som är knutna till det kvinnliga respektive det manliga könet 
(Skolinspektionen, 2017). Könsroller beskrivs som ett uttryck för att flickor och pojkar, 
utifrån sina biologiska kön, fostras olika och därmed utvecklar olika roller och beteenden 
(SOU 2004:115). Hirdman (2003) förklarar att könsrollsbegreppet har ersatts av begreppet 
genus och kritiserar samtidigt könsrollsbegreppet utifrån att det upprätthåller och 
förstärker det faktum att det biologiska könet bestämmer vår sociala och kulturella roll. 

2.2.3 Könsmönster 

Även könsmönster används som begrepp i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och ofta i 
samband med könsroller. Skolinspektionen beskriver att könsmönster står för de 
skillnader mellan hur kvinnor respektive män, samt flickor respektive pojkar förväntas 
agera utifrån sin könstillhörighet (Skolinspektionen, 2017). 
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2.2.4 Genus och genusperspektiv 

I vår studie utgår vi från definitionen att genus beskriver det sociala och kulturella kön som 
människan formas till (Hedlin, 2006). Vi utgår från att genus är föränderligt i relation till 
olika kontexter (Thurén, 2003). Ett genusperspektiv innefattar idéer och föreställningar 
om kvinnligt och manligt som i sin tur skapar olika möjligheter och begränsningar i 
samhället (Hedlin, 2006). 

2.2.5 Jämställdhet 

I vår beskrivning av jämställdhet syftar vi på förhållandet mellan kvinnor och män, 
jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter samt 
möjligheter inom livets mest väsentliga områden (Nationalencyklopedin, 2018). Dessa 
områden anses vara ekonomi och arbetsliv, hem och familj samt fritid och politik (Hedlin, 
2006). 

2.2.6 Könsblindhet 

Könsblindhet är ett begrepp som används inom genusvetenskapen och beskrivs som 
blindhet för kön och könets betydelse, det vill säga att individen blir viktigare än könet och 
att könet är underordnat (Hedlin, 2006).  

2.3 Förskolans styrdokument 

Fortsättningsvis redogör vi för förskolans styrdokument utifrån de delar som beskriver 
genus och är relevanta för vår studie. Vi utgår från förskolans läroplan (Skolverket, 2016), 
diskrimineringslagen (2008:567) samt skollagen (2010:800). 

2.3.1 Läroplan för förskolan 

Förskolans läroplan beskriver de grundläggande värden som ska prägla verksamheten i 
förskolan och framhäver förståelse och medmänsklighet som viktiga områden, i läroplanen 
står att förskolan “...ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på.” (Skolverket, 2016, s. 4). Vidare betonas de sju diskrimineringsgrunderna i 
förskolan med formuleringen ”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos 
någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” 
(Skolverket, 2016, s. 4). Förskolans läroplan genomsyras genomgående av etiska 
formuleringar som betonar alla människors lika värde och hänsyn till andra människor 
(Skolverket, 2016). 

Fortsättningsvis formuleras mål för förskolans arbete med genus och jämställdhet, i 
förskolans läroplan kan vi läsa följande: 

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). 

Förskolan ska således tillämpa ett jämställt och genusmedvetet arbetssätt, däremot 
framkommer inte hur genusarbete ska gå till och det är således upp till varje förskola, varje 
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arbetslag och varje förskollärare att själva definiera och utveckla genusarbetet. Eidevald 
(2009) lyfter aspekten att synen jämställdhet inte är entydig och skriver att debatten både 
kan handla om frågan huruvida alla, oavsett kön, ska behandlas lika eller om vi kan vara 
jämställda trots våra olikheter. Eidevald (2009) skriver att frågan kommer att tolkas och 
besvaras olika på olika förskolor och jämställdhetsarbetet kommer således att se olika ut. 

2.3.2 Diskrimineringslagen och Skollagen 

Diskrimineringslagen (2008:567) utgår som vi tidigare nämnt från sju 
diskrimineringsgrunder, vilka är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder. För förskolans verksamhet innebär diskrimineringslagen att en 
likabehandlingsplan årligen utformas, vilken ska ligga till grund för att förskolans 
värdegrundsarbete. Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker att utbildningen i förskolan ska 
utgå från grundläggande demokratiska värderingar, de mänskliga rättigheterna såsom 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet och solidaritet mellan människor. Allas lika värde är något som ska lyftas och 
arbetas aktivt med både bland vuxna och med barnen och ska genomsyra såväl 
organisation som val av innehåll eller arbetssätt (SFS 2010:800). Med allas lika värde 
menas att alla ska känna sig trygga i skolan men innefattar också synliggörandet av normer 
och hur normer påverkar individer och grupper (SFS 2010:800). 

2.4 Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt redogör vi för relevanta studier och forskning om genus. 
Forskningsbakgrunden presenteras utifrån rubrikerna: Tidigare forskning om genus, Det 
biologiska könets betydelse, Genus som mål och genuspedagogik samt 
Professionsperspektivet. Under respektive rubrik struktureras forskningsbakgrunden 
ytterligare genom underrubriker. 

2.4.1 Tidigare forskning om genus 

Det samhälleliga intresset för genus har internationellt växt fram ur olika feministiska 
rörelser och politisk aktivism (Lykke, 2009). I Skandinavien har jämställdhetsperspektivet 
kommit att ge upphov till en stor del av forskningen om genus. Under de senaste 30–40 
åren har genusforskningen utvecklats och etablerat sig som ett eget kunskapsfält och idag 
bedrivs forskning kring kön i nästan hela världen (Lykke, 2009). Eidevald och Lenz 
Taguchi (2011) beskriver att den svenska förskolan har ett större fokus på genus och 
jämställdhet än andra länder, vilket till stor del beror på att förskolan i Sverige ses som en 
rättighet där 98 % av alla fyra-femåringar är inskrivna. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) 
uttrycker att det internationellt är vanligare att förskolors kapacitet inte täcker behovet för 
antalet arbetande föräldrar. Den svenska förskolans samhälleliga ställning anses således 
vara en bidragande faktor till att genusforskningen fått större genomslag i Sverige än 
internationellt (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011; Hellman, 2010). 

Olika perspektiv inom genusforskningen 

Genusforskningen har som vi nämner ovan en feministisk grund och Eidevald (2009) 
beskriver genusforskningen utifrån tre olika perspektiv, vilka är: första vågens, andra 
vågens och tredje vågens feminism. Utifrån en förenklad och sammanfattande beskrivning 
utgår den första vågens feminism från en strävan efter att synliggöra skillnader mellan 
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kvinnors och mäns villkor i samhället, målet är att skapa samma förutsättningar för båda 
könen i enlighet med synsättet att människor bör ha samma rättigheter (Eidevald, 2009).  

Den andra vågens feminism innefattar i sin tur flera olika inriktningar, vilket också gör den 
mer komplex, i korta drag anses kvinnor och män socialiseras olika utifrån sina biologiska 
kön redan från födseln (Eidevald, 2009). Olikheterna mellan könen inom den andra 
vågens feminism tolkas dock olika beroende på inriktning och jämställdhetsarbetet 
fokuserar till stor del på att beskriva och lyfta kvinnors situationer och kompetenser 
(Eidevald, 2009). Den andra vågens feminism är således mer inriktad på att 
samhällsstrukturen behöver förändras, så att det kvinnliga ska värderas minst lika högt 
som det manliga (Eidevald, 2009). 

Slutligen redogör Eidevald (2009) för den tredje vågens feminism som i sin tur utgår från 
att könsindelningen är socialt konstruerad, det kvinnliga och det manliga anses inte 
nödvändigtvis vara varandras motsatser. Ett större individperspektiv lyfts fram och istället 
problematiseras dominansförhållanden och hierarkiska förhållanden inom och mellan 
könskategorierna (Eidevald, 2009). Vågorna inom genusforskningen kan sammanfattas 
utifrån att den första vågens feminism till stor del handlar om en strävan efter lika 
rättigheter mellan könen, att den andra vågens feminism främst handlar om att det 
kvinnliga ska stärkas och värderas högre, medan den tredje vågens feminism innefattar en 
mer komplex analys om hur kön görs (Eidevald, 2009). 

Det biologiska könet och genus  

För att verkligen förstå genus redogör vi i detta avsnitt för forskning om det biologiska 
könet och dess betydelse för genus. Vi vill synliggöra några av de sociala föreställningar, 
uppfattningar och förväntningar om och på barn som det biologiska könet för med sig. Vi 
presenterar fyra olika studier, två svenska studier, en amerikansk studie och en spansk 
studie som på olika sätt har undersökt hur vuxna bemöter, agerar och tänker om barn 
utifrån barns biologiska kön. Studierna presenteras under rubrikerna Vuxnas bemötande 
av spädbarn samt Förskollärares förväntningar på flickor och pojkar. 

Vuxnas bemötande av spädbarn  

Wiberg (1990) har i en svensk studie undersökt hur nyblivna föräldrar interagerar med 
sina nyfödda spädbarn, sammanlagt 12 familjer filmades i samband med barnens födelse i 
syfte att undersöka den första kontakten mellan det nyfödda barnet och dess föräldrar 
under den tid som barnet låg på sin mammas bröst och mage efter födseln. Wiberg (1990) 
observerade kontakten mellan det nyfödda barnet och dess föräldrar och lyssnade till hur 
föräldrarna verbaliserade födelseprocessen och kommunikationen till och om barnet.  

Resultatet av studien påvisade tydliga skillnader i bemötandet av flickor respektive pojkar, 
bland annat att föräldrarna till flickorna var mer passiva i kontakten med sina döttrar och 
inväntade signaler om kontaktsökande, medan föräldrarna till pojkarna i större 
utsträckning aktiverade sina söner (Wiberg, 1990). Wiberg skriver “The parents of boys 
activated their sons, while parents of girls left their daughters in calm and waited until the 
girls would give signals of contact.” (Wiberg, 1990, s. 64). Resultatet påvisade även 
skillnader i hur föräldrarna kommunicerade med och om barnen, föräldrarna till flickorna 
kommenterade oftare flickornas temperament medan föräldrarna till pojkarna istället 
kommenterade pojkarnas handlingar (Wiberg, 1990). 

Fortsättningsvis presenterar vi en amerikansk studie med ett liknande resultat där Seavey, 
Katz och Rosenberg Zalk (1975) undersökte vuxnas interaktioner med ett tre månader 
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gammalt spädbarn. Sammanlagt 42 försökspersoner tillfrågades att delta i en studie som 
sades handla om hur spädbarn reagerar mot främlingar, medan studien i själva verket 
syftade till att undersöka hur vuxna interagerar med spädbarn utifrån vilken information 
de får om barnets biologiska kön (Seavey et al., 1975). Deltagarna fick instruktionen att 
leka naturligt med barnet och därpå introducerades samma barn i några fall som en flicka, 
i några fall som en pojke och i några fall utan introduktion av kön (Seavey et al., 1975).  

Resultatet av studien visade att de vuxna som introducerades för barnets kön också 
interagerade med barnet utifrån stereotypa föreställningar om kön. Vidare visade 
resultatet att de vuxna som inte introducerades för barnets kön istället försökte gissa 
barnets kön och motiverade sina gissningar utifrån stereotypa beteendemässiga eller 
fysiska signaler från barnet såsom styrka eller mjukhet (Seavey et al., 1975). Av resultatet 
framkom även en starkare tendens för såväl de manliga som de kvinnliga vuxna att erbjuda 
och använda könsstereotypa leksaker när barnet introduceras som flicka (Seavey et al., 
1975). 

Förskollärares förväntningar på pojkar och flickor 

I en svensk studie påvisar Månsson (2000) att förskollärare tenderar att kategorisera barn 
utifrån könsstereotypa föreställningar och antaganden, bland annat genom att tilldela 
flickor rollen som “hjälpfröknar” med ansvar att lugna ned de mer aktiva och stökiga 
pojkarna. Liknande resultat framkom i en spansk studie där förskollärare beskriver flickor 
och pojkar som varandras motsatser (Rodriguez, Peña, Fernández och Viñuela, 2006). 
Förskollärarna i den spanska studien ansåg att omvårdande egenskaper vara medfödda hos 
flickor och att flickor visade detta genom att de oftare hjälpte andra barn, gärna ställde upp 
som “hjälpfröknar” samt pysslade om och tog hand om dockorna på förskolan (Rodríguez 
et al. 2006). I motsats till de förväntningar som fanns på flickor hade förskollärarna inga 
förväntningar alls på att pojkar skulle vara varken hjälpsamma eller besitta omvårdande 
egenskaper, förskollärarna reagerade snarare med förvåning och oro när så skedde skriver 
Rodríguez et al. (2006).  

Heikkilä (2015) är kritisk mot att personal i förskolan delar upp barn i grupper utifrån 
könstillhörighet, eller benämner barn utifrån könskategorierna flickor och pojkar. Vidare 
påpekar Davies (2003) att femininitet och maskulinitet inte är några medfödda egenskaper 
hos människor, utan snarare inbyggda normer i vår samhällsstruktur. Heikkilä (2015) 
lyfter även aspekten att det finns såväl flickor som pojkar som inte känner tillhörighet i 
någon av dessa könade grupper och vill vara någonting annat. Uppdelningen mellan könen 
försvårar således för dessa barn som vill vidga normerna (Heikkilä, 2015). 

2.4.2 Genus som mål och genuspedagogik 

I detta avsnitt redogör vi för studier avseende genusarbetet i förskolan, dels utifrån 
politiska mål och dels utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Vi utgår från rubrikerna Politiska 
mål och granskningar samt Genuspedagogik varigenom vi beskriver genuspedagogiska 
metoder och synsätt i förskolan. 

Politiska mål och genusgranskningar 

År 2003 tillsatte regeringen, med biträdande utbildnings- och ungdomsminister Lena 
Hallengren (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011), en delegation för jämställdhet i förskolan 
med uppdraget att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet och rikta sig mot 
de allra yngsta barnen för att bryta förlegade könsroller och könsmönster (SOU 2006:75). I 
jämställdhetsdelegationens delbetänkande framkommer att förskolan inte når upp till de 
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jämställdhetsmål som anges i läroplanen, i delbetänkandet står bland annat “Förskolan 
har, precis som skolan, svårt att uppnå de jämställdhetsmål som anges i respektive 
läroplan. Forskning på området visar att förskolan istället för att motverka traditionella 
könsroller och könsmönster snarare förstärker dessa.” (SOU 2004:115, s. 7). 

Vidare släppte Skolinspektionen år 2017 en ny granskning av jämställdhetsarbetet i 
förskolan där liknande resultat framförs, det vill säga att många förskolor inte klarar av att 
leva upp till jämställdhetsuppdraget. Granskningen visar bland annat brister som att 
personalen i förskolan inte arbetar systematiskt utifrån ett genusperspektiv vid 
genomförande av aktiviteter, planering av miljö och material eller i samtal om 
förhållningssätt (Skolinspektionen, 2017). Vidare framkommer att personalen själva inte 
anser sig ha tillräcklig kompetens för att kunna utföra jämställdhetsuppdraget 
(Skolinspektionen, 2017). Granskningen visar även att tre fjärdedelar av förskolans 
huvudmän och förskolechefer inte ger tillräckliga förutsättningar för arbetet med att 
motverka traditionella könsmönster och könsroller (Skolinspektionen, 2017). Även 
Heikkilä (2015) framför att förskolans ledning brister i arbetet med ett aktivt och 
långsiktigt jämställdhetsarbete. Heikkilä (2015) skriver att förskolans ledning behöver 
förstärka sitt stöd, ge mandat samt tilldela resurser för att jämställdhetsarbetet ska kunna 
utvecklas och inte endast drivas framåt av enstaka eldsjälar inom förskolan.  

Genuspedagogik 

Vidare framförs i delegationens delbetänkande (SOU 2004:115) att de flesta pedagogiska 
modeller som finns i förskolan idag utgår från individen och det enskilda barnets 
utveckling. Individperspektivet kritiseras dock och beskrivs mer som en idealisk vision för 
det pedagogiska arbetet, i delegationens delbetänkande står det att läsa följande: 

…så länge som kön verkar så starkt på ett omedvetet plan krävs ett aktivt synliggörande av 
skillnader i hur vi behandlar flickor och pojkar. Först när vi verkligen klarar av att bemöta 
flickor och pojkar lika, kan vi tala om att behandla alla barn lika. För att nå dit krävs ett aktivt 
synliggörande av för givet tagna medvetna och omedvetna föreställningar, förväntningar och 
handlingsmönster hos pedagogen. (SOU 2004:115, s. 32). 

Även Heikkilä (2015) framhåller att genusarbetet handlar om att synliggöra skillnader 
mellan könen och skriver att vi måste våga se att flickor och pojkar behandlas olika och att 
vi faktiskt har olika förväntningar på flickor och pojkar. 

I vår studie har vi valt att redogöra för två olika pedagogiska modeller som ofta används 
inom genuspedagogiken, vilka är en könsneutral pedagogik (Eidevald & Lenz Taguchi, 
2011) och en kompensatorisk pedagogik (Hedlin, 2006). Bodén (2011) skriver att en 
könsneutral förskola ur ett jämställdhetsperspektiv är en plats där det unika hos varje barn 
får utrymme och det finns neutrala miljöer för flickor och pojkar att mötas på. Vidare 
framhåller Eidevald och Lenz Taguchi (2011) att en könsneutral pedagogik syftar till att 
alla, oavsett kön, ska behandlas lika och ges samma förutsättningar i samhället. En 
grundläggande tanke för synsättet i den könsneutrala pedagogiken är att det som anses 
vara könsneutralt saknar kön eller genus och därför inte kan kategoriseras utifrån detta 
(Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Vanliga metoder för att arbeta med en könsneutral 
pedagogik är att skapa könsneutrala miljöer eller köpa in könsneutrala leksaker eller 
material som saknar en tydlig könskodning (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Språket och 
förhållningssättet har också betydelse i den könsneutrala pedagogiken genom att man 
tilltalar och bemöter flickor och pojkar lika (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). 
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Vidare innebär en kompensatorisk pedagogik att alla barn, oberoende av könstillhörighet 
får träna sig i både självständighet och samhörighet (Hedlin, 2006). Huvudsakligen har det 
varit så att flickor ska träna för att utveckla sin självständighet medan pojkar anses behöva 
träna sig för att utveckla sin kompetens när det gäller samhörighet (Hedlin, 2006). Den 
kompensatoriska pedagogiken utgår från att könet är socialt konstruerat och därmed går 
att förändra (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Kritiken mot den kompensatoriska 
pedagogiken handlar främst om att pojkar och flickor generaliseras och anses vara 
varandras motpoler utifrån de egenskaper som de förväntas ha genom sin könstillhörighet 
och att de därigenom begränsas (Eidevald, 2009). 

Tittmyran och Björntomten är namnen på de uppmärksammade förskolor där Wahlström 
(2003) tillika projektledare och förskolechef startade ett jämställdhetsprojekt utifrån en 
kompensatorisk pedagogik. På förskolorna observerades stora skillnader i hur flickor och 
pojkar bemöttes, hur stort utrymme pojkar fick ta i förhållande till flickor samt vilka 
förväntningar som fanns på barnen utifrån könstillhörighet (Wahlström, 2003). 
Observationerna föranledde ett kompensatoriskt arbetssätt varigenom personalen på ett 
medvetet sätt strävande efter att stärka flickor och träna pojkar till att lyssna på andra och 
vänta på sin tur (Wahlström, 2003). Resultatet av projektet blev särskilt tydligt när de barn 
som deltog i projektet började i skolan, lärarna som mötte barnen i skolan slogs av att 
flickorna utstrålade en större trygghet och vågade stå för sina åsikter och tog större plats än 
vad som var vanligt (Wahlström, 2003). Pojkarna var som grupp lugnare, mer sociala och 
hänsynsfulla (Wahlström, 2003). Skolan var dessvärre inte förberedda på att ta vid 
förskolans jämställdhetsarbete varför såväl flickorna som pojkarna efter en kort tid 
återgick till gamla mönster för att överleva skolans förväntningar (Wahlström, 2003).  

2.4.3 Professionsperspektivet 

I detta avsnitt ämnar vi lyfta professionsperspektivet i syfte att belysa förskollärarens roll i 
relation till genusarbetet i förskolan. Vi presenterar avsnittet genom rubrikerna Det etiska 
uppdraget och Kunskap om genus. 

Det etiska uppdraget 

I förskollärarprofessionen ingår ett stort etiskt ansvar gentemot de människor du 
möter och arbetar med, i förskolans läroplan står följande “Alla som verkar i 
förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna 
läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden.” (Skolverket, 
2016, s. 5). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) understryker den etiska aspekten 
av förskollärarprofessionen och menar att den genomsyrar alla delar i förskolans 
verksamhet. Den etiska aspekten av professionen gäller således inte bara i relation till 
barn, vårdnadshavare, kollegor och ledning, utan även i frågor som rör prioriteringar 
av verksamheten, såsom: innehållet i undervisningen, utformningen av förskolans 
miljö samt utvecklingen av förskolans verksamhet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 
2015).  
 
Förskollärare förväntas kunna handla enligt de etiska riktlinjer som präglar förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016), varigenom vi kan läsa att “Vuxnas förhållningssätt påverkar 
barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 
demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” (Skolverket, 2016, s. 4). 
Enligt Davies (2003) formas och socialiseras barnets sociala kön i förskoleåldern. 
Förskollärares förhållningssätt, agerande och bemötande är därmed av stor betydelse för 
hur barn tillägnar sig förståelse för den värdegrund som förskolan står för, vilket även 
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läroplanen framhåller genom formuleringen “Barn tillägnar sig etiska värden och normer 
främst genom konkreta upplevelser.” (Skolverket, 2016, s. 4). Barn som känner sig trygga i 
miljön tycks ha lättare att utmana könsroller, bryta normer och agera könsöverskridande 
varför en viktig uppgift som förskollärare är att hjälpa barn att skapa sociala relationer och 
att känna sig inkluderade (Eidevald, 2009; Hellman, 2010). 

Vidare formulerar delegationen för jämställdhet i förskolan (2016) följande om 
förskollärarprofessionen: 

Av skollagens och läroplanens uppdrag samt av det professionella åtagandet följer en skyldighet 
att ge varje flicka och varje pojke möjligheter att utveckla sina färdigheter utan att hindras av 
traditionella könsroller. Vi menar att professionella pedagoger ska kunna utföra ett pedagogiskt 
arbete med jämställdhet i förhållningssättet till och mellan barn som ledstjärna, i enlighet med 
värdegrunden. Vi tror att detta görs bäst med ett genusmedvetet arbetssätt, men vad de 
anställda inom förskolan privat tänker om till exempel orsakerna till könsskillnader eller hur 
samhället ser ut i förhållande till kön är deras ensak. (SOU 2006:75 s. 12). 

Förskollärare anses således kunna skilja mellan de privata tankarna om könsskillnader och 
genus och det professionella åtagandet med skyldigheter att följa förskolans värdegrund 
(SOU 2006:75). Sandquist (1998) konstaterar dock att ett sådant förhållningssätt inte är 
möjligt, utifrån motiveringen att vi alla bär på könsstereotypa föreställningar om hur 
kvinnor och män är och ska vara.  

Kunskap om genus 

Delegationen för jämställdhet i förskolan uttrycker i sitt delbetänkande (SOU 2004:115) att 
behovet av mer kunskap om genus och en medvetenhet hos personalen i förskolan är 
betydande för verksamhetens måluppfyllelse: 

Kunskap om genus och ett medvetet jämställdhetsperspektiv har betydelse för personalens 
handlande och för verksamhetens utformning. Att utveckla en jämställd pedagogik utifrån ett 
medvetet och kunskapsbaserat könsperspektiv är därför av vikt för verksamhetens 
måluppfyllelse. (SOU 2004:115 s. 93). 

Hedlin (2006) understryker det faktum att jämställdhet är en fråga om kunskap och att en 
medvetenhet om genus är en förutsättning för att kunna arbeta med genusfrågor i 
förskolan. Hedlin (2006) anser att ju större medvetenhet vi har om genuskontraktet 
(Hirdman, 2003) desto lättare kan vi att bemöta andra människor utan att vara 
könsdiskriminerande. Hirdman (1990) anger att det är nödvändigt att synliggöra att det 
faktiskt finns ett kategoriskt tankesätt kring kön, där flickor och pojkar hålls isär och 
beskrivs som varandras motsatser för att kunna förändra genuskontraktet. Om 
förskollärare inte är medvetna om att de bemöter flickor och pojkar olika kan de enligt 
Eidevald (2009) inte heller se att de aktivt är delaktiga och riskerar då att vidhålla normen 
om den maskulina överordningen. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Studien grundar sig i Yvonne Hirdmans (2003) teori om genussystemet och 
genuskontraktet. Hirdman (1943-) är professor i historia, och tidigare professor i 
kvinnohistoria vid Göteborgs universitet samt därefter i genushistoria vid Stockholms 
universitet. Hirdman (2003) är även den person som introducerade genus som begrepp i 
det svenska språket (Lykke, 2009). 
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2.5.1 Genussystemet och genuskontraktet 

Med begreppet genus ämnar Hirdman (2003) sätta namn på de uppfattningar som finns 
om kvinnligt respektive manligt. I sin teori utgår Hirdman (2003) främst från två begrepp, 
vilka är genussystemet och genuskontraktet. Utifrån begreppet genussystemet beskriver 
Hirdman (2003) könsmaktsordningen i samhället. Genussystemet bygger dels på att det 
kvinnliga och det manliga könet hålls isär och dels på att det manliga könet är överordnat 
det kvinnliga könet (Hirdman, 2003). Hirdman (2003) beskriver isärhållandet av könen 
utifrån att det manliga könet betraktas som normen och det kvinnliga könet som en 
ofullkomlig eller defekt man, vilket skapar hierarkier i samhället. 

Vidare beskriver Hirdman (2003) genuskontraktet som en social modell för de normer, 
värderingar och egenskaper som präglar definitionen av manligt respektive kvinnligt. 
Genuskontraktet skapar förutsättningar för- och regler om- vilka samhälleliga rättigheter, 
skyldigheter, ansvar och egenskaper som tillskrivs det manliga respektive det kvinnliga 
könet (Hirdman, 2003). Kritik mot Hirdmans (2003) teori framförs av bland annat 
Månsson (2000) som uttrycker att genussystemet som förutsättning för alla sociala 
ordningar i samhället kan ge intrycket av en universell och generell beskrivning av 
samhällsmönster. Hirdman (2003) anser dock inte att genus är statiskt, utan att genus kan 
förändras över tid och kan se olika ut i relation till olika kontexter.  

Vidare skriver Hirdman (2003) att genus som begrepp öppnar upp och skapar möjlighet 
för att lyfta fram aspekter som tidigare inte kunnat synliggöras. I relation till förskolans 
kontext kan Hirdmans (2003) teori tillämpas i syfte att synliggöra könstereotypa normer, 
föreställningar och förväntningar hos förskollärare. Utifrån Hirdmans (2003) teori ämnar 
vi synliggöra hur förskollärare förhåller sig i relation till genuskontraktet, samt tolka och 
analysera huruvida förskollärare medverkar till att upprätthålla eller motverka 
genussystemet och den manliga överordningen.  

3 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för olika delar av studiens metod utifrån rubrikerna 
Forskningsdesign, Urval, Procedur, Analysmetod, Studiens tillförlitlighet, samt 
Forskningsetik. Vi motiverar och beskriver genomgående våra överväganden och val samt 
strävar efter att erbjuda läsaren en transparant inblick i vår studie och dess genomförande. 

3.1 Forskningsdesign 

Som metod för vår datainsamling har vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod 
(Bryman, 2011). I en studie som utgår från en kvalitativ forskningsmetod blir 
informanternas uppfattningar centrala för studien (Bryman, 2011). Vår avsikt med 
metodvalet är att få en inblick i informanternas synsätt, förhållningssätt och arbetssätt om 
och med genus i relation till förskolans verksamhet. Datainsamlingen består av 
sammanlagt åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer av yrkesverksamma förskollärare 
inom förskolan (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer ger en större frihet för oss 
som intervjuare att följa informanternas svar på ett flexibelt sätt och skapar möjlighet för 
oss intervjuare att ställa följdfrågor kring de detaljer vi anser vara av betydelse och relevans 
i relation till studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011).  
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Intervjuerna utgör således grunden till vår datainsamling som tillsammans med reflektion, 
analys och diskussion ska generera en nyanserad och fördjupad inblick av vårt valda 
forskningsområde.  

3.2 Urval 

På grund av studiens begränsade tidsaspekt har vi valt att utföra större andelen av 
intervjuerna på våra respektive hemorter och våra respektive övningsförskolor, vi har 
således valt att utgå från ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Intervjuerna har 
genomförts i Sverige, i tre olika kommuner och på fyra olika förskolor. Vidare är 
förskolorna belägna i såväl storstad som i mindre städer och tätorter. Utifrån 
bekvämlighetsurvalet har vi sedan gjort ett mer målinriktat urval där vi ämnade nå en god 
spridning bland informanterna (Bryman, 2011). Informanterna i vår studie representerar 
såväl kommunala som privata förskolor och arbetar med både de äldre och de yngre 
barnen. Vidare har vi intervjuat både manliga och kvinnliga förskollärare i varierande 
åldrar och med varierat antal yrkesverksamma år inom förskolan. 

3.3 Procedur 

Som ett första steg i processen formulerade vi ett missivbrev (Bilaga 1) med information 
om vår studie som bland annat innehöll information om studiens syfte samt hur 
datainsamlingen var tänkt att gå till. Vi kontaktade därefter de tilltänkta informanterna 
och bokade tid för intervjuer samt delgav missivbrevet. Vi genomförde därefter 
semistrukturerade intervjuer utifrån vår intervjumall (Bilaga 2). Vi har tillsammans 
formulerat intervjufrågor som ska ringa in svaren på vårt syfte och våra frågeställningar. 
För att få ett så bra frågeunderlag som möjligt har vi dels formulerat frågor tillsammans 
och dels letat bland bilagor till tidigare uppsatser och studier inom samma område som 
vårt. För att kvalitetssäkra våra intervjufrågor genomförde vi en pilotintervju (Bryman, 
2011) med en förskollärare och därefter gjorde vi ett antal förändringar såsom att ändra 
frågornas ordningsföljd, omformulera vissa frågor, ta bort eller lägga till kompletterande 
frågor.  

I början av processen ämnade vi intervjua såväl förskollärare som barnskötare, eftersom 
båda yrkeskategorierna kunde tänkas bidra med erfarenhetsmässig information till vår 
studie. Efter en stunds eftertanke och i samråd med vår handledare valde vi dock att endast 
utgå från intervjuer med förskollärare, utifrån aspekten att förskollärare utgår från 
liknande teoretiska och utbildningsmässiga bakgrund samt bär det pedagogiska ansvaret 
för verksamheten.   

Vidare har vi beaktat de råd som Bryman (2011) anger vad gäller att strukturera frågor 
utifrån teman i syfte att få en bra ordningsföljd för frågorna, vi har undvikit ledande frågor 
och även formulerat frågor i syfte att undersöka informanternas bakgrund utifrån bland 
annat: ålder, kön och antal verksamma år i förskolan. Vi genomförde sammanlagt åtta 
olika semistrukturerade kvalitativa intervjuer, fyra vardera. Tidsomfånget varierade mellan 
30–50 minuter per intervju. Samtliga intervjuer har skett i ostörd miljö och spelats in i 
form av ljudupptagningar (Bryman, 2011). Syftet med ljudupptagningarna var att vi som 
intervjuare istället för att anteckna svaren kunde vara mer närvarande och följa upp 
informanternas svar med följdfrågor (Bryman, 2011). Ljudupptagningar gör det även 
möjligt att i efterhand citera informanterna på ett korrekt sätt (Bryman, 2011). Vidare har 
vi informerat informanterna om studiens syfte, lyssnat uppmärksamt, låtit informanterna 
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ta sin tid för eftertanke och tala till punkt samt att inneha en etisk medvetenhet (Bryman, 
2011). 

3.4 Analysmetod 

Datainsamlingen består som vi tidigare har nämnt av åtta semistrukturerade intervjuer 
som sedan transkriberats, vilket resulterade i sammanlagt 42 sidor text. På grund av 
datainsamlingens omfattning har vi medvetet valt ut relevant data i förhållande till 
studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Vidare har vi valt att inte presentera 
resultatet fråga för fråga, dels på grund av att de flesta svar går in i varandra och dels 
eftersom det skulle blir alltför omfattande data för läsaren att ta del av. Däremot 
presenteras intervjumallen som bilaga (Bilaga 2). Bryman (2011) beskriver att kvalitativa 
data från intervjuer ofta resulterar i ett omfattande och ostrukturerat textmaterial och 
skriver att en tematisk analys underlättar strukturen och analysen av arbetet. Därmed har 
vi jämfört förskollärarnas svar och sökt efter likheter och skillnader samt identifierat 
teman varigenom vi presenterar datainsamlingen (Bryman, 2011). Bryman (2011) skriver 
att en undersökning av likheter och skillnader handlar om att utröna hur 
intervjupersonerna diskuterar ett tema på olika sätt eller att intervjupersonerna skiljer sig 
från varandra på bestämda sätt. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

I syfte att säkerställa studiens tillförlitlighet utgår vi från fyra specifika delkriterier för 
kvalitativa undersökningar, vilka är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
konfirmering (Bryman, 2011). Studiens trovärdighet beaktas genom att vi båda såväl har 
formulerat som diskuterat samtliga intervjufrågor tillsammans och därmed kunnat 
säkerställa att båda parter varit väl införstådda med vad vi avser mäta med vår studie. För 
att ytterligare säkerställa trovärdigheten i resultaten får informanterna inte ta del av 
intervjufrågorna innan intervjutillfället. Detta för att informanternas svar i största möjliga 
mån ska spegla deras faktiska kunskap och arbetssätt och inte ge informanterna möjlighet 
till att “läsa på” för att svara korrekt.  

Tillförlitligheten för studiens resultat beaktas i relation till att vi inte kan garantera 
resultatets överförbarhet, vilket innebär att studiens resultat kan överföras till en annan 
kontext eller annan miljö utifrån den aspekten att studien genomförs i en mindre skala och 
endast representerar ett fåtal förskollärare (Bryman, 2011). I syfte att säkerställa studiens 
pålitlighet ämnar vi återge en fullständig redogörelse för studiens alla faser och på så vis 
skapa en transparens i beskrivningarna av studiens tillvägagångssätt (Bryman,2011). För 
att säkerställa konfirmeringen av vår studie har vi strävat efter att bearbeta och analysera 
datainsamlingen utifrån ett objektivt förhållningssätt, vi är dock medvetna om vi inte kan 
säkerställa en fullständig objektivitet då våra personliga värderingar omedvetet kan 
komma att påverka resultatet (Bryman, 2011). 

3.6 Forskningsetik 

Utifrån ett etiskt perspektiv har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) 
forskningsetiska riktlinjer, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Genom missivbrevet (Bilaga 1) informerades 
samtliga deltagare om studiens syfte, innehåll samt villkor för eventuellt deltagande. 
Deltagarna har också informerats om sin rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i 
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undersökningen, samt att all datainsamling endast kommer att användas för 
undersökningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2017). Vidare har informanterna genom 
missivbrevet (Bilaga 1) informerats om att undersökningen kommer att presenteras i form 
av en uppsats vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion kommer att läggas ut i 
databasen DiVA. I missivbrevet (Bilaga 1) framkom även information om hur 
datainsamlingen skulle gå till och hur det insamlade materialet skulle behandlas, såväl det 
inspelade materialet och transkriberingarna kommer att raderas efter att uppsatsen har 
publicerats (Vetenskapsrådet, 2017). Samtliga deltagare är anonyma och datainsamlingen 
förvaras utan åtkomst för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). 

4 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenterar, tolkar och analyserar vi datainsamlingen i vår studie. 
Resultatet är som vi tidigare nämnt baserat på data utifrån kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med åtta yrkesverksamma förskollärare. I vår studie vill vi få en samlad 
uppfattning om hur förskollärare ser på och arbetar med genus och utifrån den aspekten 
har vi valt att benämna samtliga informanter som förskollärare. Vi anser att det dels skulle 
bli alltför rörigt att beskriva varje förskollärares respektive utsagor och att det dels skulle 
bli svårt att strukturera arbetet på ett överskådligt vis. För att belysa likheter och skillnader 
i svaren har vi istället valt att betona hur många förskollärare som ger respektive svar.  

Resultatet presenteras utifrån de teman vi kunde utröna i vår första analys av 
datainsamlingen. Varje tema presenteras under en egen rubrik och resultatet utgår från 
fyra teman, rubrikerna är: Förskollärares kunskap och medvetenhet om genus, Hur 
förskollärare omsätter genus i praktiken, Hur förskollärare värderar och prioriterar 
genus i verksamheten samt Utvärdering och utveckling av genus i förskolan. Under varje 
rubrik följer även en analys varigenom vi tolkar det presenterade resultatet. 

4.1 Förskollärares kunskap och medvetenhet om genus 

Hälften av förskollärarna uppger att genus som område inte ingick i deras utbildning, 
vidare uppger dessa förskollärare att deras utbildning inte gett tillräckligt med kunskap för 
att arbeta med genus i förskolan. Tre av de intervjuade förskollärarna uttrycker däremot 
att genus både ingick i deras utbildning och att utbildningen har gett en bra grund utifrån 
ett genusperspektiv. En annan förskollärare uttrycker i sin tur att genus ingick i 
utbildningen till viss del, men att det inte resulterat i tillräckliga kunskaper för att kunna 
arbeta med genus i förskolan. I resultatet framkommer även att förskollärarna har skilda 
definitioner av begreppet genus. Hälften av förskollärarna uttrycker även att de är osäkra 
på hur genus definieras, en av dessa förskollärare säger: 

Jag är inte helt hundra på exakta definitionen, men jag tänker att det handlar om den 
könstillhörighet man har eller väljer att tillhöra och de förväntningar som samhället och 
omgivningen har på en utifrån det kön man har. 

En annan förskollärare säger följande: 

Nu måste jag tänka, många går ju mer och mer mot att säga normkritiskt arbete och att det inte 
bara är genus utan att alla ska vara i samma. 

Fortsättningsvis framkommer skillnader utifrån vilket perspektiv förskollärarna beskriver 
genus, fem förskollärare beskriver genus i relation till ett samhälleligt perspektiv och tre 
förskollärare beskriver genus i relation till förskolans verksamhet. De förskollärare som 
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relaterar genus till förskolans verksamhet beskriver också genus i relation till sin egen roll 
som förskollärare, en av dessa förskollärare säger:   

Genus innebär för mig att man försöker titta normkritiskt på verksamheten som sådan och att 
försöka undvika benämningar som “kom här nu flickor” eller “kom här nu pojkar”, eller att man 
tänker på att inte bara sätta upp bilder på pojkar på någon bild som har med bilar att göra eller 
vice versa, att det inte bara är flickor eller mammor som är på bilder med barnvagnar. I 
verksamheten betyder sådana saker mycket för mig eftersom det är det dom ser. På samma sätt 
så tänker jag på vad jag själv har på mig, till exempel att jag inte har specifikt feminina kläder 
faktiskt. 

Flera av förskollärarna beskriver normkritik och ett normkritiskt perspektiv i relation till 
genus. Vidare återkommer begrepp som stereotypa föreställningar om kön, könsroller och 
könsmönster, en förskollärare säger: 

Vi ska försöka jobba med att inte hamna i de här kategorierna vad som är typiskt stereotypa 
roller för vad som är pojkigt och flickigt. 

Flickor och pojkar särskiljs kontinuerligt i förskollärarnas beskrivningar av genus och 
majoriteten av förskollärarna uttrycker att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter 
varav en förskollärare säger: 

Genus är ju att alla kan göra allt, pojkar och flickor ska ha samma möjligheter och rättigheter att 
göra som de själv känner för att växa som människor. 

Sammanlagt sex av åtta förskollärare relaterar genus till kön, varav hälften av dessa 
förskollärare beskriver det kvinnliga respektive det manliga könet. Vidare anser sex av åtta 
förskollärare att de är genusmedvetna. Tre av förskollärarna uppger att deras 
genusmedvetenhet kommer till uttryck genom deras förhållningssätt, varigenom två 
förskollärare beskriver att deras värderingar inte ska begränsa barnen och en förskollärare 
beskriver att ett medvetet förhållningssätt också medför medvetna handlingar. Vidare 
berättar en av de förskollärare som inte anser sig vara genusmedveten följande: 

Jag skulle vilja kunna säga ja men jag kan nog säga nej. Jag skulle vilja vara. Min ambition är att 
vara det och jag strävar mycket för att ha den ambitionen, men man glömmer och jag tror att 
det vi har med oss från vår uppväxt, det sitter i. 

Fortsättningsvis visar resultatet att förskollärare definierar och tolkar sitt uppdrag i 
relation de delar i läroplanen (Skolverket, 2016) som beskriver genus på skilda sätt. En av 
förskollärarna säger: 

Oj, jag vet faktiskt inte riktigt vad som står i läroplanen om genus, men jag tänker att man ska 
fundera över hur och varför man gör saker, att man har ett syfte med saker, till exempel då att 
motverka stereotypa könsroller. 

En annan förskollärare säger: 

Det var en svår fråga, men jag tänker att det är en del av värdegrunden, och att det är ett stort 
ansvar som ligger på oss förskollärare att verkligen se till att läroplanen efterlevs och att på “ett 
icke-konstgjort sätt lyckas få med det in i verksamheten på ett sätt som gör att det ska liksom 
bara vara där, det ska inte vara något specifikt, att nu gör vi det här eller nu motverkar vi det 
här. 

Samtliga förskollärare utgår från att de har ett ansvar för arbetet med genus i förskolan och 
majoriteten av förskollärarna uttrycker att ansvaret främst innefattar att erbjuda flickor 
och pojkar samma möjligheter i förskolans verksamhet. Hälften av förskollärarna anser att 
arbetet även innefattar att motverka stereotypa könsroller och könsmönster. En 



 

 

16  

 

 

förskollärare anser dock att det är svårt att aktivt motverka stereotypa lekar och 
könsnormer och säger: 

Visst finns det könsstereotypa lekar men samtidigt måste det utgå från individen för det kanske 
inte är könsstereotypt just för den individen. 

Vidare framkom att hälften av förskollärarna tvivlar i frågan huruvida det finns biologiska 
skillnader mellan könen som påverkar barns beteenden och det råder en viss tvetydighet i 
några av förskollärarnas resonemang. En förskollärare säger: 

Jag vet inte, på ett sätt så vill jag inte tro det, men på ett sätt ser jag så många exempel på pojkar 
som bara springer runt och är vilda, men jag vet inte, jag funderar över det ganska ofta. Jag vet 
inte om det är våra förväntningar på könen som formar barnen redan från så ung ålder, men 
ibland ser jag så många exempel på pojkar som bara springer runt och är vilda. 

En annan förskollärare säger i sin tur: 

Jag tror att det kan ligga på en viss gennivå sedan en väldigt lång tid tillbaka, att vissa saker 
sitter mer djup rotade än så, jag tror inte att det är enkelt. Jag tror inte att man bara kan 
bestämma att alla är nollade från start, jag tror inte att det är så, vi vet ju också att vissa saker 
finns ju, reflexer för överlevnadssaker till exempel. 

Fem av förskollärarna anser att barn från början är lika och att de sedan påverkas och 
formas av samhället normer och förväntningar, en av dessa förskollärare säger: 

Nej, det vill jag inte tro. Jag tror att alla barn föds till barn och sedan gör vi dem till två kön, det 
är skapat, konstruerat. 

Majoriteten av förskollärarna anser att de själva bär på könsstereotypa föreställningar och i 
hälften av förskollärarnas svar framkommer olika könsstereotypa beskrivningar av barn 
och barns lekar utifrån förskollärarnas egna observationer och erfarenheter, bland annat 
att pojkar är mer vilda och springer omkring mer än flickor och att flickor leker i dockvrån 
med dockor mer än vad pojkar gör medan pojkar leker med bygg- och 
konstruktionsmaterial mer än vad flickor gör. 

4.1.1 Analys av förskollärares kunskap och medvetenhet om genus 

Kunskapen och medvetenheten om genus skiljer sig mellan förskollärarna, såväl i deras 
teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter. Vår tolkning grundar sig i det faktum att 
förskollärare inte bara definierar genus på olika sätt, utan även återger beskrivningar som 
inte överensstämmer med den faktiska definitionen enligt vår studie, endast tre 
förskollärare definierar genus som det sociala och kulturella kön som människan formas 
till (Hedlin, 2006). De övriga förskollärarna definierar snarare begrepp som jämställdhet 
och normkritik. Hedlin (2006) uttrycker att kunskap och medvetenhet om genus är en 
förutsättning för att kunna arbeta utifrån ett genusperspektiv i förskolans verksamhet.  

I våra resultat kan vi se tydliga samband mellan hur förskollärarna ser på sina teoretiska 
kunskaper om genus och hur förskollärarna arbetar med genus i praktiken. De tre 
förskollärarna som definierar genus i enlighet med studiens definition var också de 
förskollärare som anser sig ha tillägnat sig tillräckliga kunskaper om genus genom sin 
utbildning, dessa förskollärare kunde även i större utsträckning beskriva genusarbetet i 
praktiken med konkreta exempel.  

Vidare tolkar förskollärarna även genus i relation till förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) på olika sätt, en förskollärare är inte medveten om vad läroplanen uttrycker om 
genus och hälften av förskollärarna beskriver istället begrepp som jämställdhet, könsroller 
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och könsmönster när vi efterfrågar genus, vilka också är de begrepp som används i 
förskolans läroplan: “…alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen…” 
(Skolverket, 2016, s.4) och “Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller” (Skolverket, 2016, s. 5). En annan aspekt som tydliggörs i resultatet är att 
majoriteten av förskollärarna relaterar genus till kön och främst utgår från 
tvåkönsnormen. Hedlin (2006) skriver att genus är ett begrepp som ofta misstolkas och 
blandas ihop och att det inte är ovanligt att förväxla kön med genus utan att ha 
sammanhanget klart för sig.  

Vidare är majoriteten av förskollärarna osäkra huruvida det biologiska könet i sig påverkar 
barns beteenden, trots att ingen av förskollärare uttryckligen svarar ja på frågan är många 
av förskollärarnas svar tvetydiga. Att det skulle finnas biologiska skillnader tycks dock 
motsägelsefullt i relation till den tidigare forskning som påvisar att vi behandlar flickor och 
pojkar olika redan som spädbarn (Seavey et al., 1975; Wiberg, 1990). Rodriguez et al. 
(2006) påvisar i sin studie att barn i förskolan handlar och beter sig på ett sådant sätt som 
de förväntas av vuxna. Eftersom majoriteten av förskollärarna inte tycks vara helt 
övertygade om det biologiska könets inverkan kan det finnas risk för att dessa förskollärare 
också bemöter barn utifrån stereotypa föreställningar om kön, särskilt i relation till att 
hälften av förskollärarna själva anser att de bär på stereotypa föreställningar om kön 
(Hirdman, 2003; Sandquist, 1998). Två förskollärare påstår dock motsatsen och säger att 
de har ett könsneutralt förhållningssätt. I relation till Hirdmans teori (2003) blir ett 
könsneutralt synsätt problematiskt, förskollärare behöver istället synliggöra det 
kategoriska tankesätt, där pojkar och flickor hålls isär och beskrivs utifrån 
motsatsförhållande, för att kunna förändra genuskontraktet (Hirdman, 1990). 

4.2 Hur förskollärare omsätter genus i praktiken 

Resultatet visar att förskollärarna har liknande uppfattningar om hur genusarbetet bör gå 
till i praktiken. Majoriteten av förskollärarna uppger att genusarbetet ska genomsyra hela 
verksamheten. Samtliga förskollärare relaterar även genusarbetet till förskolans fysiska 
miljö, däremot skiljer sig såväl metoderna som arbetssätten. Fyra av de intervjuade 
förskollärarna lyfter aspekter som utformning av förskolans fysiska miljö samt inköp av 
leksaker och material, en förskollärare berättar: 

Vi har dels försökt bygga upp miljöerna så att det är attraktivt för alla barn alla leka med alla 
saker, vi har försökt låta bli att namnge de olika platserna, jag vet inte om det hjälper eller inte. 

Vidare säger en annan förskollärare följande: 

Vad det gäller material försöker vi tänka en gång extra när vi beställer, vi tänker att det ska vara 
lässtimulerande, inte utifrån att det här tycker pojkar eller flickor om. 

Ytterligare en förskollärare relaterar genusarbetet till förskolans fysiska miljö och säger:   

Jag tror att det är genom miljön och att vi har arbetat mycket för att få en tillåtande miljö. Jag 
tänker att vi blandar och att vi jobbar med blandade grupper och att vi jobbar med barnen utan 
att dela upp efter kön. Vi gör grupper utifrån andra kriterier än kön utan det handlar oftast om 
vad man har för intressen, mognad, kunskaper och att vi försöker iordningställa miljöer som 
alla barn vill vara i. 

Vidare berättar tre av förskollärarna att de också använder sig själva som redskap för att 
synliggöra genus i förskolan, en av dem säger: 

Jag jobbar mycket med mig själv och med dramatiseringar och vad jag har för roll. Jag är 
jättetacksam för att jag har en man som arbetskollega så vi kan visa andra sätt att vara. Till 
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exempel så kan vi köra med att jag tar kommandot och är chefen här och att min kollega hjälper 
till lite för att visa en sådan sak eller när vi dramatiserar så är vi på olika sätt det kan vara som 
när jag var en figur för att driva ett tema, med flit klädde jag mig som en tant med gullig 
utstyrsel men hon var inte tantig eller kvinnlig utan var ganska burdus och väldigt gubbig. Hon 
tog plats och var ganska otrevlig ibland. Inte som en vanlig tant och att det visar att det kan vara 
vanligt. Vi försöker att dela på arbetsuppgifterna så att jag skruvar upp en hylla på väggen och 
han har den mysiga sagostunden när man sitter nära och gosar. 

Samtliga förskollärare lyfter även att en stor del av genusarbetet sker i samtal med barn 
genom reflektioner och diskussioner om bland annat könsstereotypa normer, en 
förskollärare förklarar: 

Genom att till exempel tala med barnen om normer, att lyfta stereotyper och diskutera olikheter 
tillsammans med barnen, särskilt i samband med barns lek där det ofta finns möjligheter att 
lyfta olika sätt att vara. 

Bemötande och förhållningssätt gentemot barn är ett annat tema som lyfts av de flesta 
förskollärarna, sex av åtta förskollärare beskriver att de på ett eller annat sätt reflekterar 
kring sitt bemötande utifrån ett genusperspektiv. Fem av åtta förskollärare framhäver 
individperspektivet i relation till genusarbetet, samtliga beskriver att såväl utformningen 
av den fysiska miljön, som bemötandet av barn och den pedagogiska verksamheten utgår 
från individens behov, en förskollärare säger: 

Mitt arbetssätt är utifrån individen, att inte ha tänket att det är flicka och pojke, vad behöver 
denna person eller denna grupp, utifrån det vi behöver jobba med, till exempel motorik.  

En av förskollärarna beskriver att de medvetet vistas mycket utomhus, vilket förskolläraren 
säger suddar ut gränserna för vad som är könsstereotypt och leder till att barnen leker 
annorlunda lekar och tillsammans med andra kompisar än vad de gör inomhus, 
förskolläraren säger: 

Vi upplever att barnen leker mer könsuppdelat inomhus, av någon anledning, jag vet inte varför. 
Visst finns det könsstereotypa lekar men samtidigt måste det utgå från individen för det kanske 
inte är könsstereotypt just för den individen. 

Vidare redogör en av förskollärarna för ett kompensatoriskt arbetssätt i relation till genus, 
där förskollärarens egna observationer visade att barn i stor utsträckning lekte 
könsstereotypa lekar. Förskolläraren observerade bland annat att flickor lekte 
hushållsrelaterade lekar i förskolans dockvrå och endast ägnade sig åt att mata, trösta och 
ta hand om dockorna. Förskolläraren valde då att tillverka och tillföra ytterligare artefakter 
till dockvrån, bland annat en dator, mobiltelefon och bil i syfte att vidga perspektivet för 
vad man kan ägna sig åt i ett hushåll. Vidare observerade förskolläraren att endast pojkar 
spelade fotboll, men att några flickor återkommande tycktes vara intresserade, dock utan 
att delta. Förskolläraren valde då att “dra med sig några av flickorna för att spela lite 
fotboll” vilket resulterade i att flickorna tyckte att det var kul och ville spela fotboll fler 
gånger. Förskolläraren upptäckte dock att flickorna aldrig tog initiativ till att spela fotboll 
när pojkarna spelade, utan endast i sällskap med förskolläraren eller andra vuxna. 

4.2.1 Analys av hur förskollärare omsätter genus i praktiken 

Återigen kunde vi se likheter och skillnader mellan de förskollärare som ansåg sig ha en 
god uppfattning om genus utifrån sin utbildning och de förskollärare som uttryckte det 
motsatta. De tre förskollärare som var nöjda med sin utbildning utifrån ett 
genusperspektiv beskrev att de kontinuerligt arbetade med sitt bemötande och 
förhållningssätt gentemot barnen utifrån ett genusperspektiv. Dessa tre förskollärare gav 
också konkreta exempel för hur de medvetet förhöll sig till varandra genom att inte inta 
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stereotypa könsroller. Att aktivt motverka stereotypa könsroller visar på en medvetenhet 
om genus vilket också skapar förutsättningar för att kunna förändra genuskontraktet 
(Hirdman, 2003). Vidare lyfts den fysiska miljön fram som en viktig del i genusarbetet, 
samtliga förskollärare beskriver att miljön ska vara tillåtande och tillgänglig för alla barn 
oavsett kön. Att välja att skapa lekmiljöer oberoende av kön kan dock vara ett sätt att 
undvika miljöer som kan tolkas som beroende av kön (Bodén, 2011).  

Vidare framhöll majoriteten av förskollärarna ett individperspektiv, vilket de flesta ansåg 
skapade positiva effekter även ur ett genusperspektiv. Liksom vi tidigare nämnt uttrycks i 
delegationens delbetänkande (SOU 2004:115) kritik mot individperspektivet i förskolan 
utifrån beskrivningen att den anses vara ett ideal snarare än ett medvetet arbetssätt. Vidare 
anser Hedlin (2006) att en medvetenhet om Hirdmans (2003) teori om genuskontraktet är 
en förutsättning för genusarbetet.  

Utan att förskollärarna själva benämnde sina arbetssätt och metoder kunde vi se ett 
exempel vardera på hur förskollärare tillämpade såväl ett kompensatoriskt arbetssätt som 
en könsneutral pedagogik (Bodén, 2011). Eidevald (2011) anger att en sådan omedvetenhet 
om det egna arbetssättet är problematiskt och uttrycker att förskollärare bör arbeta 
målinriktat för att kunna driva genusarbetet framåt.  

En förskollärare uttrycker att det är svårt att motverka könsstereotypa lekar utifrån ett 
etiskt perspektiv eftersom det kräver är förskolläraren utgår från att leken också är 
könsstereotypisk för den specifika individen. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) anser 
dock att allt lärande också innefattar värderingar och etiska ställningstaganden som 
förskollärare ständigt tvingas till, vilket gäller för verksamhetens alla delar, däribland 
frågor om hur innehållet i undervisningen ska prioriteras och i förhållande till såväl barn 
som deras vårdnadshavare, kollegor och skolledning (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

4.3 Hur förskollärare värderar och prioriterar genus i 
verksamheten 

När det kommer till frågan om hur genus prioriteras i förskolans verksamhet visar 
resultatet att samtliga förskollärare är överens om att genus är ett område som bör 
prioriteras i förskolans verksamhet, en av förskollärarna säger: 

Det är viktigt att man från början får de värderingarna helt enkelt. Att ingen är viktigare än 
någon annan och att alla är lika viktiga och kan göra alla saker. Man behöver börja från början. 
Det går inte att välja bort något men genus måste finnas med i allt vi gör. 

Flera förskollärare beskriver genusarbetet som särskilt viktigt utifrån en 
värdegrundsaspekt och belyser vikten av att börja jämställdhetsarbetet redan i förskolan 
för att också samhället ska bli jämställt. På frågan huruvida genus prioriteras i realiteten 
svarar två av förskollärarna uttryckligen att genus inte prioriteras i förskolans verksamhet, 
en av dessa förskollärare svarar: 

Det som värderas högst i verksamheten är det som kan mätas men också det som efterfrågas i 
förskoleklassen, till exempel språk och matematik. 

Den andra av dessa två förskollärare berättar: 

Vi har inte valt att arbeta med genus specifikt, det vet jag inte varför vi inte har gjort, vi har 
prioriterat andra saker högre. 
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Resultatet visar att endast två av de åtta förskollärarna anser att genusarbetet prioriteras 
även i realiteten, en av dessa förskollärare förklarar: 

Jag tycker att det är en av de saker som går att prioritera. För då kan man ju säkerställa att 
genus ingår i allt annat som tex matematik och språk och då har alla fått ta del av det på samma 
sätt. Om man inte prioriterar det och sen har matematik då kanske man sen hamnar med en 
massa barn i skolan och då sitter man i det här, att som det var när jag gick i skolan, att tjejer 
har sämre självförtroende i matematik och att pojkar och flickor presterar olika i olika ämnen. 
Jag tänker att om genus prioriteras så får alla ta del av allt på lika villkor. 

Vidare anger förskollärarna olika förklaringar på hur det kommer sig att genusarbetet inte 
prioriteras i förskolans verksamhet. Två förskollärare belyser aspekten att de områden som 
prioriteras i förskolans verksamhet ofta utgår från de mål som formuleras för förskolans 
verksamhet av ledning och politiker. En annan förskollärare berättar att genus får ta plats 
när genus aktualiseras, men att genusarbetet sker så pass sporadiskt att det aldrig 
implementeras i verksamheten. Vidare belyser en annan förskollärare att förskollärarens 
syn på genus är avgörande för hur genusarbetet prioriteras eller inte. 

4.3.1 Analys av hur förskollärare värderar och prioriterar genus i 
verksamheten 

Vår studie visar att förskollärare värderar genusarbetet högt, med högt menar vi att 
samtliga förskollärare genomgående under intervjuerna uttrycker aspekter som att 
grundläggande värderingar utifrån ett genusperspektiv är viktiga för ett jämställt samhälle. 
Det framkommer dock en motsättning mellan hur förskollärare anser att genus bör 
prioriteras och hur det faktiskt prioriteras i realiteten, resultatet visar nämligen att 
förskollärarna prioriterar genus i olika utsträckning och att endast två av förskollärarna 
omsätter genusarbetet i praktiken. Att omsätta genusarbetet i praktiken innebär att 
integrera arbetet i alla delar av förskolan, ett arbete som bör göras av alla som arbetar i 
förskolan och inte enbart av specifika genuspedagoger (Heikkilä, 2015).  

Av de förskollärare som inte prioriterar genusarbetet i förskolans verksamhet, hänvisar 
samtliga till yttre faktorer som hinder för genusarbetet, däribland att politiker och ledning 
är de som utformar verksamhetens mål. I Skolinspektionens rapport framgår att en stor 
del av ansvaret ligger hos huvudmän och förskolechefer som bör förtydliga och inkludera 
förskolans jämställdhetsuppdrag i det systematiska kvalitetsarbetet (Skolinspektionen, 
2017). Förskolechefer bör erbjuda kompetensutveckling och reflektion för att kunna 
utveckla ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 2016), 
däremot behöver förskolans personal också bredda perspektiven för flickor och pojkar 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv (Skolinspektionen, 2017).  

En av de förskollärare som prioriterar genusarbetet i praktiken lyfter istället förskollärares 
syn på genus som ett hinder. Resultatet skulle således kunna tyda på att förskollärare 
själva värderar genusarbetet i hög omfattning, men väljer att prioritera andra områden 
före genus eftersom politiker, ledning och skola inte värderar genus lika högt. Å andra 
sidan skulle resultatet även kunna tolkas som att förskollärare inte har det intresse eller 
den kunskap som krävs för att omsätta genusarbetet i praktiken.  

4.3.2 Utvärdering och utveckling av genus i förskolan 

Avslutningsvis presenteras resultat utifrån hur förskollärare arbetar med att utvärdera och 
utveckla genusarbetet i förskolans verksamhet. I resultaten hänvisar samtliga förskollärare 
till arbetet med förskolans likabehandlingsplan när det kommer till frågan om hur genus 
utvärderas i förskolans verksamhet. Arbetet med likabehandlingsplanen uppges ske 1–2 
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gånger per år. Vidare uppger tre av förskollärarna att de utöver arbetet med 
likabehandlingsplanen utvärderar genus regelbundet genom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Fem av förskollärarna uppger i sin tur att de aldrig utvärderar genus som 
ett enskilt mål, en av dessa fem anser dock att det skulle vara positivt om genus skulle 
finnas med som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och att det skulle bidra till att 
genus utvärderas mer regelbundet. 

Fortsättningsvis uppger hälften av förskollärarna att reflektioner och diskussioner i 
arbetslaget kan ses som en form av utvärdering. Samtidigt anser majoriteten av 
förskollärarna att det sällan eller aldrig uppkommer reflektioner eller diskussioner om 
genus specifikt, på frågan hur ofta framkommer svar som “inte särskilt mycket alls”, 
“väldigt sällan” samt ”inte tillräckligt”. Bland de förskollärare som anger att de ofta 
reflekterar eller diskuterar genusfrågor med sina kollegor framkommer att detta sker så 
ofta som “ibland” samt ”varje vecka”.  

Vidare uppger samtliga förskollärare att genus aldrig står som enskilt mål i en målstyrd 
lärprocess, tre av förskollärarna uttrycker att de faktiskt inte ens tänkt tanken på att ha 
genus som mål i en aktivitet. Ett fåtal förskollärare uppger att genus skulle kunna stå som 
ett enskilt mål om det skulle behövas, men att det hittills inte gjort det. På frågan huruvida 
genusarbetet kan utvecklas om det inte utvärderas svarar en av förskollärarna: 

Det vet man ju inte, det blir väl mer en känsla man får gå på. 

I resultatet framkommer även att de flesta förskollärarna har konkreta exempel och förslag 
på hur genusarbetet skulle kunna utvecklas i förskolans verksamhet. Samtliga förskollärare 
belyser aspekter som mer kunskap och en större medvetenhet om genus som nödvändiga 
för att kunna utveckla genusarbetet på sina respektive förskolor. Vidare framförs förslag 
som att observera varandra för att synliggöra förhållningssätt och ett kollegialt lärande där 
utbyte av kunskaper och erfarenheter sker. Hälften av förskollärarna uttrycker även att 
utbildning i form av fortbildningar, föreläsningar och kurser inom genus är något de 
önskar att få ta del av i större utsträckning. 

4.3.3 Analys av utvärdering och utveckling av genus i förskolan 

Av resultatet framkommer att den huvudsakliga utvärderingen av förskollärarnas 
genusarbete utgörs av den likabehandlingsplan som personalen tillsammans skriver och 
arbetar med 1–2 gånger per år. Ingen av förskollärarna arbetar med genus i målstyrda 
lärprocesser i förskolans verksamhet och endast en av förskollärarna uppger att de 
utvärderar genus som en del av den pedagogiska verksamheten. Att några av förskollärarna 
anser att detta är fullt tillräckligt kan tolkas som problematiskt, Heikkilä (2015) skriver att 
tydligt uppsatta mål samt en långsiktighet är viktiga komponenter för jämställdhetsarbetet. 

De förskollärare som enbart utvärderar genus utifrån likabehandlingsplanen anger 
motiveringen att likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument som genomsyrar 
hela verksamheten. Vår studie tyder dock på att likabehandlingsplanen i många fall inte 
alls är ett levande dokument i relation till genusarbetet, då diskussioner kring genus 
uppkommer sällan eller aldrig enligt fem av förskollärarna. Det krävs ett aktivt arbete kring 
genusfrågor för att ämnet ska hållas levande och aktuellt, dels för att flickor och pojkar 
faktiskt ska ges samma möjligheter till utveckling och lärande i förskolan (Skolverket, 
2016) och dels för att inte riskera att cementera och stärka den maskulina normen som 
överordnad (Eidevald, 2009; Hirdman, 2003). 
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I sina beskrivningar om hur förskollärarna kan utveckla genusarbetet i verksamheten 
framkommer inga konkreta förslag, däremot lyfts förslag som rör hur förskollärarna skulle 
kunna utveckla sina egna kunskaper om genus, däribland ett större kollegialt lärande samt 
en ökad kunskap om hur man kan arbeta med genus. Just kunskap och medvetenhet kring 
jämställdhet och genusfrågor är en förutsättning för att kunna arbeta med genus i 
förskolan (Hedlin, 2006; SOU 2004:115). 

5 Diskussion 

Avslutningsvis leder studiens resultat och analysdel oss vidare till diskussionsdelen 
varigenom vi presenterar innehåller efter rubrikerna: Metoddiskussion, 
Resultatdiskussion, Slutsats, Studiens relevans för förskolläraryrket samt Förslag till 
fortsatt forskning. Under rubriken Resultatdiskussion diskuterar vi studiens resultat i 
förhållande till studiens syfte och frågeställningar utifrån underrubriker som vi valt att 
lyfta fram som särskilt intressanta för vår studie. Slutligen presenterar vi vår slutsats, och 
liksom vi nämnt ovan studiens relevans för förskolläraryrket samt förslag till fortsatt 
forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Vår studie utgår från en kvalitativ ansats och syftet med studien är som vi tidigare nämnt 
att ta reda på hur förskollärare definierar, värderar och prioriterar genusarbetet i 
förskolans verksamhet. Metodvalet möjliggjorde att vi kunde ta del av åtta förskollärares 
perspektiv om genusarbetet i förskolan på en mer fördjupad nivå, genom att följa upp 
förskollärarnas svar med följdfrågor eller be om konkreta förslag och förtydliganden 
(Bryman, 2011). Vi har svårt att se hur ett annat metodval än kvalitativa intervjuer hade 
kunnat ge oss det resultat vi efterfrågade i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar. Däremot hade kompletteringar, endera med det ena eller med både 
observationer och enkätstudier, tillfört vår studie ytterligare perspektiv. Genom 
observationer hade vi kunnat synliggöra hur förskollärare praktiserar genusarbetet i 
realiteten och genom enkätstudier hade vi kunnat öka datainsamlingens kvantitet och 
därmed kunnat öka studiens reliabilitet (Bryman, 2011). Vår metod har dock resulterat i 
relevant data i enlighet med studiens syfte och besvarat studiens frågeställningar.  

Vidare genomförde vi fyra intervjuer vardera i närheten av våra respektive hemorter 
utifrån bekvämlighetsskäl (Bryman, 2011). I relation till studiens tidsram på 10 veckor var 
tillvägagångssättet lämpligt på så vis att vi hann genomföra samtliga intervjuer på ett 
kvalitativt sätt, särskilt i relation till att två av intervjuerna bokades om med anledning av 
sjukdom. Analysen av datainsamlingen hade sannolikt främjats av att vi båda varit 
närvarande under samtliga intervjuer, eftersom aspekter som kroppsspråk också bidrar till 
hur vi tolkar resultatet (Bryman, 2011). Istället har vi fokuserat på att återge intervjuerna 
på ett objektivt sätt, vilket har skett såväl muntligt som skriftligt genom transkriberingar 
(Bryman, 2011). Studiens tidsram har således utgjort en kritisk aspekt som kommit att 
påverka såväl omfattningen av intervjuerna som det faktum att vi valde att genomföra 
intervjuerna var för sig, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat.  

För att säkerställa studiens kvalitet har vi genomgående utgått från de begrepp vi tidigare 
presenterat under rubriken Studiens tillförlitlighet, vilka är: trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt konfirmering (Bryman, 2011). Liksom vi tidigare har nämnt är vi medvetna 
om att intervjufrågorna påverkar resultaten, därmed har vi i förhand formulerat samtliga 
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intervjufrågor tillsammans och i efterhand bearbetat resultatet på ett objektiv sätt. För att 
säkerställa studiens trovärdighet ytterligare valde vi att inte delge förskollärarna 
intervjufrågorna innan intervjutillfället, förskollärarna fick således återge spontana svar 
utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter samt i relation till sin praktik. 

Överförbarheten i vår studie återspeglar en stor variation av svar i resultatdelen varför 
resultaten skulle kunna vara representativa även i andra miljöer (Bryman, 2011). Dock 
skulle ett större antal intervjuer högst troligt ge, förutom ett djup även ett bredare underlag 
att analysera och därmed ge fler exempel på hur arbetet med genus kan se ut. Studiens 
pålitlighet har vi säkerställt genom att tillämpa transparenta beskrivningar av vårt 
tillvägagångssätt genom hela skrivprocessen där vi kontinuerligt motiverar våra val och 
avgränsningar (Bryman, 2011). Angående studiens konfirmering är vi väl medvetna om att 
våra egna värderingar och vår egen förförståelse kan ha påverkat studiens resultat men att 
vi tagit detta i beaktande och antagit ett neutralt förhållningssätt för att resultaten ska vara 
pålitliga och spegla informanternas svar och inget annat (Bryman, 2011). 

5.2 Resultatdiskussion 

För att uppfylla studiens syfte har vi utifrån våra frågeställningar undersökt hur 
förskollärare beskriver genus i relation till förskolans verksamhet, på vilka sätt 
förskollärare anser att genusarbetet kommer till uttryck i den vardagliga verksamheten och 
vilka metoder och arbetssätt som tillämpas för att utvärdera och utveckla genusarbetet i 
förskolan. Genom våra gemensamma tolkningar och analyser i relation till tidigare 
forskning, samt till Hirdmans (2003) teori har vi kunnat urskilja och se mönster i hur 
förskollärare definierar, värderar och prioriterar genusarbetet i förskolans verksamhet.  

I relation till Hirdmans (2003) teori framkom resultat som tyder på att förskollärare såväl 
reproducerar genuskontraktet som upprätthåller genussystemet, dels utifrån tolkningen att 
majoriteten av förskollärarna inte definierar genus i enlighet med studiens definition och 
dels utifrån resultatet att förskollärare inte arbetar utifrån ett genusperspektiv utan 
snarare tillämpar ett individperspektiv där könets betydelse blir underordnat (Hirdman, 
2003). 

Innan vi påbörjade denna studie var vi införstådda med att det fanns problematik rörande 
genusarbetet i förskolan, dels utifrån vår pilotstudie där vi undersökte förskolans fysiska 
miljöer utifrån ett genusperspektiv och dels utifrån den vetenskapliga forskning som vi 
genom vår utbildning tagit del av (Eidevald, 2009; Hedlin, 2006; SOU 2006:75). I vår 
pilotstudie utgick vi från observationer varför vi i denna studie i denna studie istället ville 
söka svaren hos förskollärarna själva. Vad är det då vi har kommit fram till? Nedan 
presenterar vi således vår resultatdiskussion i relation till studiens frågeställningar, vi 
ämnar diskutera respektive frågeställning mer utförligt i förhållande till studiens resultat, 
forskningsbakgrund och teori, därefter presenterar vi en slutsats för vår studie.  

5.2.1 Förskollärares beskrivningar av genus  

Utifrån vår tematiska analys har vi som vi tidigare nämnt kunnat urskilja en stor variation i 
hur förskollärare definierar genus. Denna variation av beskrivningar tycks kunna härledas 
förskolans läroplan och det faktum att genus som begrepp inte förekommer i den 
överhuvudtaget (Skolverket, 2016). Läroplanens något diffusa uttryck kring genus utgår 
från begrepp som traditionella könsmönster och stereotypa könsroller, vilket föranleder att 
förskollärare gör olika tolkningar, vilket i sin tur leder till att förskollärare beskriver 
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genusarbetet i förskolan inte bara på olika sätt utan även i olika omfattning (Edievald, 
2009).  

Vidare framkom av resultatet att de förskollärare som inte själva ansåg sig vara 
genusmedvetna ofta återgav klarare definitioner för genus, samt fler exempel och konkreta 
förslag på metoder och arbetssätt utifrån ett genusperspektiv, vilket skulle kunna tolkas 
som en slags medvetenhet i sammanhanget. Liksom vi tidigare nämnt är just kunskap och 
medvetenhet om genus avgörande för genusarbetet i förskolan (Eidevald, 2009; Hedlin, 
2006; SOU 2006:75). Flera av de förskollärare som däremot ansåg sig vara genusmedvetna 
visade sig återge beskrivningar av genus som låg längre ifrån den verkliga definitionen av 
genus. Enligt Hirdman (2003) är det nödvändigt att definiera genus och bli medveten om 
genus för att kunna synliggöra hur genus reproduceras, varför förskollärarnas 
omedvetenhet om hur genus definieras skulle kunna innebära att majoriteten av 
förskollärarna reproducerar genuskontraktet. 

Vidare framkommer av våra resultat att samtliga förskollärare utgår från tvåkönsnormen, 
då samtliga förskollärare beskriver barn utifrån könskategorierna flickor och pojkar, vilket 
bekräftar att förskollärarna också upprätthåller genussystemet och isärhållandet av könen 
(Hirdman, 2003). Vidare framkommer att majoriteten av förskollärarna själva anger att de 
bär på könsstereotypa föreställningar om flickor respektive pojkar, vilket i sin tur bekräftar 
Hirdmans (2003) teori om genuskontraktet.  

5.2.2 Genusmedvetenhet, en omedvetenhet? 

I delegationens delbetänkande (SOU 2004:115) framkommer att kunskap om genus och ett 
medvetet jämställdhetsperspektiv påverkar förskollärares handlande och verksamhetens 
utformning. Vidare framhävs att en jämställd pedagogik bör utgå från ett medvetet och 
kunskapsbaserat könsperspektiv (SOU 2004:115). Förskollärare behöver således 
medvetandegöra det faktum att de bemöter pojkar och flickor olika, annars riskerar 
förskollärare att vidhålla normen om den maskulina överordningen i samhället (Hirdman, 
2003). 

Vidare vill vi problematisera det faktum att två av åtta förskollärare ansåg sig vara 
genusmedvetna med motiveringen att de hade ett könsneutralt synsätt. Båda 
förskollärarna ansåg att synsättet föll sig naturligt för dem, utan djupare reflektioner. 
Synsättet är problematiskt ur flera aspekter, dels i relation till Hirdmans (2003) teori som 
vi tidigare nämnt och som till stor del utgår från att synliggöra skillnader mellan könen i 
syfte att kunna förändra genusordningen, men också i relation till det faktum att en 
ansenlig mängd forskning visar att förskollärare bär på könsstereotypa föreställningar 
(Eidevald, 2009; Hedlin, 2006; SOU 2006:75). I likhet med Hirdmans (2003) teori 
kommer dessa att fortsätta reproduceras om inte förskollärare definierar och aktivt 
motverkar dessa, i förskolans läroplan kan vi läsa “Förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller.” (Skolverket, 2016, s. 5). Det faktum att majoriteten av 
förskollärarna inte aktivt synliggör skillnader mellan könen visar även på en könsblindhet 
då könet och dess betydelse blir underordnat (Hedlin, 2006).  

Vidare vill återkoppla till individperspektivet som så starkt genomsyrar förskollärarnas 
synsätt i vår studie. Det framkommer av resultaten att förskollärare dels kopplar 
individperspektivet till genus och dels beskriver att individperspektivet skapar positiva 
effekter ur ett genusperspektiv. På ett sätt kan individperspektivet sättas i relation till ett 
genusperspektiv utifrån tredje vågens feminism, där könsindelningen anses var socialt 
konstruerad och det manliga och kvinnliga inte nödvändigtvis ses som motsatser 
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(Eidevald, 2009). Genusperspektivet fokuserar dock som vi tidigare nämner på dominans- 
och hierarkiska förhållanden mellan könskategorierna, vilket helt saknas i förskollärarnas 
beskrivningar (Eidevald, 2009). Därmed tycks det mer troligt att förskollärarnas 
beskrivningar av individperspektivet och dess positiva effekter ur ett genusperspektiv 
snarare är en fråga om könsblindhet och en idealistisk uppfattning om genusarbetet (SOU 
2004:115). Förskollärare behöver inbegripa aspekten att kön är en kategorisering som 
ligger till grund för barns aktiviteter (SOU 2004:115), annars riskerar förskollärare att 
upprätthålla den manliga överordningen (Eidevald, 2009; Hirdman, 2003). 

5.2.3 Genusarbete i praktiken 

Återigen blir avsaknaden av beskrivningar om genus i förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) samt för hur genusarbetet genus ska utformas, problematiskt i sammanhanget då 
det åläggs förskollärarna själva att tolka och finna arbetssätt och metoder (Eidevald, 
2009). Få förskollärare anger konkreta exempel på hur genusarbetet kommer till uttryck i 
förskolans verksamhet, bland annat framhålls sporadiska reflektioner tillsammans med 
barn om könsnormer eller stereotypa föreställningar men främst framhålls den fysiska 
miljön som exempel på hur genusarbetet kommer till uttryck. Trots att vi kunde identifiera 
metoder som liknande såväl ett könsneutralt som ett kompensatoriskt arbetssätt, var dessa 
metoder inte medvetna val utifrån ett genusperspektiv, en möjlig tolkning av resultatet är 
att förskollärarna snarare arbetade medvetet utifrån andra aspekter, till exempel med 
utomhuspedagogik, och efterkonstruerade positiva effekter ur ett genusperspektiv.  

Vidare hänvisar samtliga förskollärare till att de framförallt arbetar med förskolans miljöer 
ur ett genusperspektiv och då främst på ett sätt som ska tilltala alla barn oavsett kön. 
Förskollärare som säger sig välja hur de organiserar sin miljö utifrån ett genusperspektiv 
beskriver samtidigt hur de inte vill arbeta (Bodén, 2011). I relation till resultaten från den 
pilotstudie som vi som skrivpar, i en tidigare kurs under utbildningen genomfört, där vi 
undersökte förskolans fysiska miljö ur ett genusperspektiv, kunde vi se att förskollärarnas 
föreställningar om en genusmedveten förskolemiljö inte alltid levde upp till detta i 
praktiken. I vår pilotstudie framkom att de undersökta förskolorna i stor utsträckning hade 
fler maskulint kodade leksaker och material och att dessa var mer centrerade samt fick ta 
större plats i anspråk i förskolans miljöer än de feminint kodade leksakerna och 
materialen, vilket styrker Hirdmans (2003) teori om att det manliga är överordnat det 
kvinnliga.  

Fortsättningsvis framkom en stark motsättningen mellan hur genus värderas och 
prioriteras i förskolans verksamhet då samtliga förskollärare värderade genus högt medan 
endast två förskollärare prioriterade genusarbetet i realiteten. Resultaten visade dessutom 
att två av förskollärarna var medvetna om att de prioriterade andra områden framför 
genus, däremot inte varför. I regel angavs förklaringar där ansvaret för genusarbete åläggs 
andra, däribland politiker, ledningen eller de mål som anges i den lokala 
verksamhetsplanen. Studien visar, i likhet med den forskning vi genomgående har 
redogjort för, att förskollärares medvetenhet och kunskap om genus också är avgörande för 
genusarbetet i förskolan praktik och kunskap om genus också är avgörande för 
genusarbetet i förskolan praktik (Eidevald, 2009; Hedlin, 2006; SOU 2006:75). Bristande 
kunskaper om och ett svagt intresse för genusfrågor kan, som vi tidigare konstaterat, ses 
som aspekter som försvårar arbetet med genus bland förskollärarna. Avsaknad av kollegor 
som är öppna för reflektioner och diskussioner kring genusfrågor är en annan förklaring 
till vad som försvårar genusarbetet. 
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5.2.4 Utvärdering av genus i förskolan 

Samma problematik som gäller för definitionen av genus och för hur arbetet med genus 
ska gå till i relation till i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) gäller även för hur 
genusarbetet ska utvecklas och drivas framåt, vilket förutsätter att förskollärarna själva har 
ett eget intresse och anser att genus är en viktig del i förskolans arbete (Eidevald, 2009). 
Att det inte finns några tydliga direktiv kring hur arbetet med genus ska utformas varken i 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) eller i den utvärdering som delegationen för 
jämställdhet gjort (SOU 2006:75) är problematisk och tyder på att det råder stor osäkerhet 
och eventuellt en oenighet även bland de som granskar och anger mål för förskolans genus- 
och jämställdhetsarbete kring vilka formuleringar, hur arbetet med genusfrågor ska 
utvecklas samt vilka begrepp som ska tillämpas för det så viktiga arbetet mot ett mer 
jämställt samhälle. Vi kan se en tydlig koppling mellan otydligheter och vaga förväntningar 
på genusarbetet i förskolans styrdokument med det varierade resultat vi sett i vår 
undersökning.  

Det faktum att ingen av förskollärarna arbetar med genus i målstyrda lärprocesser, eller att 
flera förskollärare aldrig ens tänkt tanken och att genus i regel inte är ett område som 
utvärderas stärker resonemanget att genus är ett område som inte prioriteras i förskolans 
verksamhet. När genus aldrig får stå som enskilt mål eller ett enskilt område kan 
genusarbetet heller inte utvärderas, Hirdman (2003) belyser betydelsen av att synliggöra 
genus specifikt. Det faktum att så många som sex av åtta förskollärare endast utvärderar 
arbetet med genusfrågor i samband med att de skriver likabehandlingsplanen, alltså endast 
en till två gånger per år är oroväckande. Studiens omfattning kan naturligtvis ifrågasättas 
men frågan kvarstår ändå om motsvarande resultat skulle framkomma även om 
undersökningen gjorts i större skala. 

5.2.5 Utveckling av genusarbetet 

I vår studie fann vi knappt några konkreta metoder eller strategier för hur genusarbetet i 
förskolan kan utvecklas och drivas framåt. Förskollärarna var dock eniga om att ökad 
kunskap om genus är en förutsättning för att utveckla genusarbetet. Nilsson (2017) 
uttrycker att det verkar svårt, trots politiska mål för jämställdhetsarbete, att starta upp 
liknande projekt som det på Tittmyran och Björntomten. Bristande resurser, allt större 
barngrupper och ett ökat fokus inom andra områden är några orsaker som ökar risken för 
att jämställdhetsmålen för förskolan får stå tillbaka (Nilsson, 2017). Vidare anser Heikkilä 
(2015) att genusarbetet i förskolan saknar saknas en långsiktighet. För att skapa en 
förändring krävs att ledningen sätter upp tydliga mål, ger ett uttalat stöd och tilldelar 
resurser. Resurser i form av kompetensutveckling och reflektionstid för hela arbetsgruppen 
(Heikkilä, 2015). 

Trots att resultatet av vår studie visar att majoriteten av förskollärarna har bristande 
kunskaper om genus och inte arbetar med genus aktivt eller långsiktigt, vill vi ändå belysa 
att svenska förskolor trots allt har fokuserat på genus och jämställdhet i större utsträckning 
än förskolor internationellt (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011; Hellman, 2010). Resultatet av 
vår studie visar dessutom att förskollärare värderar genus högt i förskolans verksamhet, 
vilket i kombination med läroplanens (Skolverket, 2016) demokratiska barnsyn kan anses 
vara en god förutsättning för utveckling förskolans genus- och jämställdhetsarbete.  

Vi vill även framföra aspekten att genus är ett begrepp som också bör betraktas i relation 
till att andra aspekter såsom kön, makt, etnicitet, klass (Lykke, 2009). Förutsättningarna 
för genusarbetet kan således se olika ut på olika förskolor beroende på till exempel i vilket 
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socioekonomiskt område förskolan är belägen, om förskolan är mångkulturell eller 
homogen, men också beroende på hur maktförhållanden i förskolan ser ut (Hedlin, 2006). 
Eftersom vi genom vår studie ämnar belysa genusarbetet utifrån hur verksamma 
förskollärare ser på och arbetar med genus har vi valt att inte belysa ytterligare aspekter, 
även om de på olika sätt kan tänkas prägla förskollärarnas upplevelser och erfarenheter.  

Vidare vill vi belysa ytterligare aspekter som framkommit under skrivprocessen, framför 
allt har vi kunnat identifiera en stor geografisk skillnad där förskolor belägna i storstad 
värderar och prioriterar genusarbetet markant högre och i större utsträckning än förskolor 
belägna i mindre orter. Vidare framkommer liknande geografiska skillnader i frågan 
huruvida genus efterfrågas eller lyfts av föräldrar, där vi också kan se att de förskolor som 
har föräldrar som efterfrågar genus också arbetar med genus i större utsträckning.  

Förutsättningarna för hur genusarbetet kan utvecklas i förskolan är således beroende av 
många olika samverkansfaktorer, och därmed också oerhört komplext, likt inom många 
andra områden i förskollärarprofessionen. Möjligen är det så att vi ännu inte har skördat 
frukten från den jämställdhetssatsning som ägde rum i början av 2000-talet (SOU 
2006:75). De barn som gick i förskolan då börjar så smått komma ut i arbetslivet och själva 
få barn. Kanske har dessa idag unga vuxna påverkats av förskolans jämställdhetsarbete och 
att deras barn i sin tur uppfostras och möter en förskolepedagogik som är mer 
genusinriktad än tidigare och kanske hade Lena Hallengren rätt i att jämställdhetsarbetet 
skulle börja redan i förskolan och rikta sig till de allra yngsta (Eidevald & Lenz Taguchi, 
2011) för att på sikt få genomslagskraft och att vi i framtiden kommer att se större 
förändringar än de vi hittills har sett och att vi i framtiden kommer att ge flickor och pojkar 
samma möjligheter och förutsättningar i livet.  

5.3 Slutsats 

Studiens resultat påvisar en stor variation i hur förskollärare definierar, värderar och 
prioriterar genus i förskolans verksamhet. Förskollärarna beskriver på flera olika sätt hur 
genusarbetet kommer till uttryck i respektive verksamhet, några förskollärare på ett mer 
medvetet sätt och några förskollärare på ett mindre medvetet sätt. Vi har utifrån resultatet 
identifierat såväl kompensatoriska som könsneutrala strategier och inte minst arbetssätt 
där förskollärare arbetar med sig själva, eller med miljön, som ett verktyg i genusarbetet.  

De metoder, strategier och arbetssätt som tillämpas för att utvärdera och utveckla 
genusarbetet i förskolans verksamhet har varit svårare att peka ut. Det har visat sig att 
endast ett fåtal förskollärarna utvärderar genusarbetet, då genom likabehandlingsplanen 
eller det systematiska kvalitetsarbetet. En stor del av problematiken med genusarbetet i 
förskolan tycks handla om bristande kunskaper om genus hos förskollärare. Liksom 
tidigare forskare har vi också kommit fram till att kunskap och medvetenhet om genus är 
en förutsättning för genusarbetet i förskolan (Eidevald, 2009; Hedlin, 2006; Hirdman, 
2003; SOU 2006:75). Utbildning och huruvida genus ingår i utbildningen eller ej tycks 
vara en bidragande orsak till att förskollärare arbetar utifrån ett genusmedvetet 
förhållningssätt. Utbildning och kollegialt lärande var också områden som efterfrågades av 
förskollärarna själva i syfte att utveckla mer kunskap om genus.  

Vidare påvisar vår studie att förskolans läroplan tycks ha en avgörande roll för hur och i 
vilken omfattning förskollärare arbetar med genus i förskolan. Enligt Nilsson (2017) 
försvårade den reviderade läroplanen från 2010 (Skolverket, 2010) genusarbetet då nya 
mål kom att få ta en allt större plats samtidigt som genus som begrepp fortfarande 
saknades. Avsaknaden av genus som begrepp kvarstår i förskolans senaste reviderade 
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läroplan (Skolverket, 2016). En implementering om hur genusarbetet ska gå till skulle 
kunna öka möjligheten för förskollärare att uppnå jämställdhetsmålen (Eidevald, 2009). 

5.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Studien belyser ett ämne som är relevant för förskolläraryrket dels genom förskolans 
styrdokument och dels genom de mål som satts upp för förskolan men som inte uppnås, 
målet att erbjuda alla barn, oavsett könstillhörighet samma möjligheter att få pröva och 
utveckla sina förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa könsmönster och 
könsroller (Skolverket, 2017, s. 7). Genom studien har vi kunnat belysa några av de 
aspekter som vi tror bidrar till varför målen inte nås, men också förslag på hur arbetet för 
måluppfyllelse kan förbättras.  

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom kunskapen och medvetenheten om genus mer eller mindre har kommit att 
genomsyra vår studie har nya tankar väckts och idéer till ny forskning formulerats. Som 
förslag till fortsatt forskning hade det varit såväl relevant som intressant att dels observera 
hur förskollärare förhåller sig till sina svar i praktiken. Vidare hade det varit intressant att 
genomföra intervjuer med barn om genus, att vidga perspektivet med barns perspektiv. Vi 
tror att en sådan studie skulle bidra till nya insikter och lärdomar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Information om en undersökning om hur förskollärare och barnskötare i 
förskolan ser på- och arbetar med genus i förskolans verksamhet. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 
Hej,  

Vi är två förskollärarstudenter som heter Sofia Lignell och Sofie Lundin Widh som läser 
sista terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva vårt 
självständiga arbete och kommer forska om hur förskollärare definierar, värderar och 
prioriterar genusarbete i förskolans verksamhet. Syftet med vår undersökning är att skapa 
oss en bild av hur det arbetas med genus i förskolor, vilket utrymme genus får ta i 
förskolans verksamhet och vilken inställning förskollärare och barnskötare har till 
genusfrågor i relation till förskolan. 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ undersökningsmetod varigenom vi kommer att 
genomföra personliga intervjuer med verksamma förskollärare och barnskötare. Syftet 
med intervjuerna är att du som förskollärare/barnskötare ska kunna bidra med värdefull 
kunskap, utbildning och erfarenhet till vårt arbete. Varje intervju beräknas ta 30–45 
minuter och vi kommer att använda oss av ljudinspelning under varje intervju. All 
hantering av materialet sker varsamt av oss som skrivpar och raderas så snart arbetet är 
godkänt och klart, dock senast 2018-08-31. Det insamlade materialet kommer att 
behandlas och bearbetas enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det innebär att namn 
och annan känslig information kommer att anonymiseras. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.       

Det är naturligtvis möjligt att som deltagare i undersökningen få ta del av det färdiga 
resultatet när arbetet är klart, om så önskas. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 
Diva. 

Vår förhoppning är att studien kommer att bidra till att kunna kartlägga hur det dagliga 
arbetet med genus i förskolan ser ut samt vilken plats det får ta i verksamheten. Har ni 
frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss.   

  

Eskilstuna 2018-04-10  

 
Student: Sofie Lundin Widh    Student: Sofia Lignell 

 
Handledare: Bengt Nilsson 
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Bilaga 2 – Intervjumall 

Bakgrund  
 

• Ålder? 
 

• Kön? 
 

• Befattning? 
 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan?   
 

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 

• Mot vilka åldrar arbetar du just nu?  
 

• Har du någon utbildning? 
Vilken, och när tog du examen?  

 
• Var genus ett område som ingick i din utbildning?  

På vilket sätt? Ge exempel. 
 

• Anser du att din utbildning har gett dig tillräckligt med kunskap om hur du 
kan arbeta med genus i förskolan? 
Varför/varför inte? Ge exempel.  

 
• Har du gått någon fortbildning inom genus eller jämställdhet?  

I vilken omfattning? Berätta mer.  
 

• Upplever du att din egen inställning till genusarbetet har förändrats under 
dina yrkesverksamma år i förskolan?  
Hur? Ge exempel. Hur har inställningen till genusarbetet förändrats i 
arbetslaget? 

 
Genus 
 

• Hur definierar du begreppet genus och vad innebär begreppet för dig?   
 

• Hur tolkar du din uppgift som pedagog i relation till den del av förskolans 
läroplan som belyser genus? 
 

• Anser du att du är genusmedveten?   
På vilket sätt/varför inte? Förklara hur. 

 
• Anser du att genusarbetet är viktigt och bör prioriteras i förskolan?   

Varför/ varför inte? Förklara hur. Ge exempel.  
 

• Upplever du att genus är ett område som faktiskt får ta plats i förskolan? 
Förklara hur du tänker, kan du ge exempel? 
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• Hur arbetar du för att motverka traditionella könsmönster inom förskolan? 
Ge konkreta exempel. Hur? 
 

• Anser du att det finns biologiska skillnader mellan könen som påverkar deras 
beteende?  
Vilka? Ge exempel. Berätta mer. 

 

Utvärdering och utveckling av genusarbete 
 

• Har genus varit ett aktuellt ämne i förskolan under alla dina yrkesverksamma 
år? 
Om inte? Hur upplever du att förändringen har sett ut? Hur har du 
förändrat din syn och sitt arbetssätt i samband med att genus aktualiserats 
inom förskolan? 
Om ja? Kan du förklara på vilket sätt? Ge exempel. 
 

• Vad gör du själv aktivt för att utveckla din kunskap inom genus? 
Ge exempel. 

 
• Vilka konkreta förändringar tror du kan göras i verksamheten för att motverka 

traditionella könsmönster vad gäller:   
 
- Pedagogiskt arbetssätt 
- Förhållningssätt 
- Språk 
- Verksamhetens innehåll, t.ex. aktiviteter, miljö och leksaker? 

  
• På vilket sätt tycker du att er förskola skulle kunna utveckla genusarbetet?   

Ge exempel, förklara. 
 

• På vilket sätt utvärderar du/ ni i arbetslaget genusarbetet i förskolan? 
Ge exempel, förklara. 
 

• Arbetar du med genus utifrån målstyrda lärprocesser? 
På vilket sätt? 
 

• Hur ofta upplever du att reflektioner eller diskussioner om genus uppkommer 
i förskolans verksamhet? 
Om inte, vad tror du att det beror på? Hur går det till, hur tar ni tillvara på 
reflektionerna/diskussionerna? 

 
• Anser du att din arbetsgivare jobbar aktivt med genusfrågor?  

På vilket sätt? 
 

• Ser du några svårigheter med ditt uppdrag att motverka traditionella 
könsroller och tillämpa ett genusmedvetet arbetssätt? 
Förklara, ge exempel. 
 

• Har du något du skulle vilja tillägga? 
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