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Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på vårdnadshavares 

vetskap och tankar kring genusarbetet i förskolan. Med hjälp av en 

enkätundersökning har vi samlat in vårt empiriska material. Studien visar att 

vårdnadshavare har blandade tankar, vetskap, uppfattningar, åsikter och 

erfarenheter utav genusarbetet som pågår i förskolan.  Men den visar även att 

de flesta vårdnadshavare ser förskolans genusarbete som något betydelsefullt, 

både för deras egna barn men även för samhället i stort.  
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1 Inledning 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) belyser vikten av genusarbetet i förskolan då 
den innehåller strävansmål som bidrar till jämställdhet mellan könen; 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar 
som ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad 
som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller (s.5).  

Vi tänker att begreppet vuxna i detta fall innefattar både förskollärare och 
vårdnadshavare, vilket gör oss nyfikna på vad vårdnadshavare har för vetskap och 
tankar kring detta genusarbete i förskolan. Coola killar gråter inte - förskolans 
genusuppdrag utifrån två förskollärares perspektiv är namnet på en tidigare 
pilotstudie som vi gjorde i en annan kurs under vår utbildning till förskollärare. I den 
pilotstudien valde vi att undersöka hur förskolan arbetar med genusuppdraget att 
motverka traditionella könsmönster och könsroller utifrån två förskollärares 
perspektiv. Vi känner dock att genusarbetet är så pass intressant och viktigt att vi vill 
fortsätta att fördjupa oss i detta, men i denna studie har vi vidare valt att fokusera på 
vårdnadshavares perspektiv istället för förskollärares.   

Under de intervjuer vi höll med förskollärare till vår förra pilotstudie framkom det att 
vårdnadshavares åsikter ibland kan vara en utmaning att bemöta, oftast då dessa inte 
överrensstämmer med förskolans värderingar där de har bestämda åsikter om hur 
flickor och pojkar ska behandlas. Vi tänker att denna studie kan bidra till kunskap om 
vårdnadshavares förväntningar på genusarbetet i förskolan. Enligt delegationen Den 
könade förskolan: om betydelse av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska 
arbete (SOU 2004:115) är det nödvändigt att vårdnadshavare både förstår och 
accepterar det genusbaserade jämställdhetsarbete som pågår i förskolan för att få ett 
så framgångsrikt jämställdhetsarbete för förskolan som möjligt. Vidare påstår 
delegationen att barnens viktigaste uppväxtmiljö oftast är familjen och därför anser 
de att det är fel att diskutera jämställdhet i förskolan utan att nämna 
vårdnadshavarna. Vi har därför valt att i detta examensarbete undersöka vilken 
vetskap vårdnadshavare har om förskolans arbete med genus samt vad de anser om 
det arbetet.  

I denna studie har vi valt att bara använda oss av begreppen genus och genusarbete 
då begreppen könsmönster och könsroller visade sig vara för svårdefinierade i den 
förra pilotstudien vi gjorde. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka vilken vetskap och vilka uppfattningar 
vårdnadshavare har om förskolans arbete kring genus, samt vilka tankar de har om 
det arbetet. Vi vill med denna studie skapa bättre förutsättningar till att möta 
vårdnadshavares tankar om ämnet på ett bra sätt i vår kommande yrkesprofession. 

Forskningsfrågor 

 Vilken vetskap har vårdnadshavare om arbetet med genus i förskolan?  

 Vilka tankar har vårdnadshavare om arbetet med genus i förskolan? 
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1.2 Disposition 

I följande kapitel kommer vi att presentera en bakgrund inom vårt valda område där 
vi tar upp tidigare forskning, redogör för centrala begrepp och hur vi gått tillväga för 
att få fram relevant forskning. Därefter går vi igenom vår metod och vårt 
genomförande av studien. I metodavsnittet beskriver vi vår urvalsgrupp och varför vi 
valt att använda oss utav enkätundersökningar, vi lyfter även fram de etiska aspekter 
vi beaktat under arbetets gång. Efter detta presenteras en sammanställning av vårt 
resultat och därefter följer en diskussionsdel och de slutsatser vi kommit fram till i 
studien. Därefter presenterar vi varför vi anser att denna studie är av relevans för vår 
framtida yrkesroll samt ger förslag på fortsatt forskning inom orådet. Allra sist i 
arbetet presenteras referenslistan och därefter finns en bifogad bilaga. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel går vi under avsnitt 2.1 igenom relevanta begrepp och dess 
definitioner. I avsnitt 2.2 går vi igenom avgränsningar inom litteratursökningen och i 
2.3 lyfter vi relevanta styrdokument för studien. I avsnitt 2.4 lyfter vi statens 
offentliga utredningar och i 2.5 presenterar vi tidigare forskning. Kapitlet avslutas 
med studiens teoretiska utgångspunkt i avsnitt 2.6.   

2.1 Begrepp och definitioner  

Nedan definierar vi återkommande begrepp som används i denna studie. Detta för att 
förtydliga vad vi menar när vi använder dessa begrepp. 

Genus används som begrepp för att beteckna det sociala könet i motats till ordet kön 
som står för det biologiska – könsorgan och kroppsform (Ambjörnsson, 2016). Enligt 
SOU (2004:115) kan begreppet genus tydliggöras genom att se på det utifrån 
eventuella skillnader könen har i förhållande till de föreställningar, förväntningar och 
tolkningar som används i konversationer om manligt och kvinnligt. 

Genusarbetet även kallat jämställdhetsarbetet, innebär enligt läroplanen att 
motverka traditionella könsmönster och att som pedagog vara medveten om den 
genusordning som finns i samhället, vilket innebär att flickor/kvinnor är 
underordnade pojkar/män (SOU 2004:115). Med citatet ”Förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller” (Skolverket 2016, s. 5) utgår förskolans 
läroplan ifrån genusperspektivet som menar att könsroller är något som kan 
förändras. Det handlar om att ge större möjligheter åt barnen, där arbetet inte 
begränsar barnen, utan ge istället tillgång till fler intressen, vägval och uttryckssätt 
(SOU 2004:115). 

Jämställdhet betyder att det ska vara jämlikt mellan könen. I förskolan betyder 
detta att pojkar och flickor ska få samma möjligheter att leka, lära och utvecklas då 
läroplanen säger att ” 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).  

Norm kan enkelt förklaras som att det innefattar de idéer vi människor har om vad 
som kan anses som onormalt respektive normalt, vilket i sin tur skapar förväntningar 
på individers beteende, livsstil och utseende med mera (SOU 2004:115). 
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2.2 Avgränsningar i litteratursökning 

Vi har sökt i referenslistor i böcker, vilka har varit av relevans för vårt valda ämne. 
Vi har även sökt via databaser som Libris, ProQuest, SWEPUB och ERIC. I de 
svenska databaserna sökte vi med svenska sökord och på de engelska med engelska 
sökord.  Sökord vi använde var bland annat kombinationer med orden förälder, 
föräldrar, genus, genusarbete, könsroll, könsmönster, könstereotypt, normkritik, 
normer, förskola, parent, parents, gender, gender equality, preschool och 
kindergarten. Vi avgränsade våra sökningar på de samtliga databaserna med 
begränsningen "peer-reviewed" eller "referee-granskad". Olika kombinationer av ord 
gav olika resultat i form av antal artiklar som kom upp. Kombinationen genus, 
föräldrar och förskola i olika böjningar på olika språk gav inte så många träffar som vi 
hade önskat, men vi fann ändå en artikel som vi ansåg vara relevant för studien. Då 
vår studie kräver "peer-reviewed" eller "referee-granskade" artiklar och avhandlingar 
blev träffarna inte så många och utav dem kvarvarande var det inte många av dem 
som vi ansåg vara relevanta för vår studie. Därför upplevde vi det enklare att hitta 
relevant litteratur i referenslistor från andra studier. Vi valde slutligen mestadels 
litteratur som berör genusarbete i allmänhet och även vårdnadshavares perspektiv i 
genusarbetet. Följande avsnitt om tidigare forskning tar därför stöd i dessa 
avhandlingar, artiklar samt annan litteratur.  

2.3 Styrdokument 

Här nedan presenterar vi i avsnitt 2.3.1, i avsnitt 2.3.2 och i avsnitt 2.3.3 delar ur tre 
olika styrdokument. Vi anser att de är av vikt för vår studie då de kan kopplas till 
genusarbetet i förskolan och syftar till att främja lika rättigheter i samband med kön. 
Dessa styrdokument är något som förskolan aktivt skall arbeta med, men kan även 
vara något att luta sig mot i situationer där vårdnadshavares personliga åsikter går 
emot dessa. I avsnitt 2.3.4 presenterar vi lite ur boken Myndigheten för 
skolutveckling om deras syn på jämställdhetsarbetet inom förskola och skola som vi 
anser vara av relevans för vår studie. 

2.3.1 Förskolans läroplan 

Sedan år 1998 då förskolan fick sin egen läroplan (Skolverket, 2016) har det varit 
fastslaget att förskolan ska arbeta med att motverka traditionella könsroller och 
könsmönster i den dagliga verksamheten. Därmed är genusarbetet något som alla 
förskolor är förpliktade att följa och ingenting som kan väljas bort att arbeta med. I 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framkommer att förskolan ska arbeta för att 
varje barn utvecklar förståelse för människors lika värde, detta oberoende av kön och 
sexuell läggning. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 5) uttrycker att;  

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. Vuxnas sätt att 
bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till 
att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan 
ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.  

Läroplanen hävdar även att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar och 
känner trygghet i dess egen identitet, samt att förskolan ska verka för att pojkar och 
flickor får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Detta anser vi vara 
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av relevans för vår studie då förskolan måste arbeta med genus oberoende av 
vårdnadshavares men även förskollärares egna personliga åsikter.  

2.3.2 Barnkonventionen 

Enligt Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) står det att vårdnadshavare har 
huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling, samt att de ska hjälpa barnen 
att få det som de har rätt till. Barnkonventionen säger även att alla barn är lika 
mycket värda och har samma rättigheter och därmed får ingen diskrimineras. I 
relation till genusarbetet hävdar barnkonventionen att varje barn har rätt att behålla 
sin identitet oberoende av biologiskt kön. Slutligen säger barnkonventionen att 
skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter, 
exempelvis att främja jämlikhet mellan könen, vilket kan kopplas till ett flertal 
strävansmål i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). 

2.3.3 Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen avser att motverka diskriminering och främja lika rättigheter 
och en del av lagen handlar just om kön och könsöverskridande identitet. Med 
diskriminering avses "Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
annan behandlas, har behandlats, eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, 
om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck" 
(SFS 4§, 2008:567). Diskrimineringslagen är något som alla förskolor måste följa och 
är därför en viktig aspekt i genusarbetet generellt men även i relation till vår studie. 

2.3.4 Myndigheten för skolutveckling 

Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver att människan föds rakt in i ett 
genussystem med manlig överordning, där normer och könsroller bestämmer vem vi 
ska vara. De lyfter vilka möjligheter och hinder förskola och skola har att bedriva 
jämställdhetsarbetet framåt. Vidare hävdar myndigheten att jämställdhetsarbetet 
måste börja hos de vuxna och att det handlar om att skapa medvetenhet om ämnet 
för att se det som normalt inte syns, samt bli medveten om sina egna värderingar. De 
hävdar även att kompetensutveckling, delaktighet, engagemang och tålamod är 
viktiga faktorer i arbetet med jämställdhet. Detta då det handlar om att få alla vuxna 
inom förskola och skola att jobba mot samma mål även om det finns motståndare 
som inte känner lika mycket för arbetet.  

Myndigheten för skolutveckling (2006) anser det viktigt för förskolor och skolor att 
integrera handlingsplaner i jämställdhetsarbetet för att kunna följa upp och bedriva 
arbetet vidare. De hävdar även att det är viktigt att kommunen lyfter fram och 
uppmärksammar det arbete som görs för att de involverade ska känna att deras 
arbete är viktigt, ett sätt att göra detta kan enligt myndigheten vara genom att skapa 
nätverk skolor emellan. Ett annat perspektiv på hur jämställdhetsarbetet kan 
förbättras är enligt myndigheten att skapa engagemang hos barn och elever genom 
att involvera dem i arbetet. Detta kan göras genom att ta reda på vad de har för 
intressen eller frågor inom ämnet och vidare se deras initiativ som en resurs i arbetet. 

2.4 Statens offentliga utredningar 

Den könade förskolan: om betydelse av jämställdhet och genus i förskolans 
pedagogiska arbete (SOU 2004:115) menar att nu när barnstugan har övergått och 
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blivit dagens moderna förskola som har en läroplan där värdegrunden för arbetet är 
högt prioriterat, är det av vikt att vi fortsätter att fundera över vilka värderingar som 
förmedlas genom den personal som arbetar i förskolan. Det var år 2003 som beslutet 
att tillsätta en jämställdhetsdelegation för förskolan, vars främsta uppgift att lyfta 
fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i både förskola med kommunal 
huvudman som enskild anordnad förskola, kom till. En av utgångspunkterna i 
uppdraget är det livslånga lärandet som måste ses ur ett genusperspektiv i förskolans 
arbete. Detta så att gammalmodiga och stereotypa könsroller och könsmönster kan 
brytas på sikt, helt enligt förskolans läroplan sedan 1998. Delegationen (SOU 
2004:115) hävdar dock vidare att enligt forskning på området har det visat sig att 
istället för att motverka traditionella könsroller och könsmönster så stärker förskolan 
dessa. 

I delegationen Jämställdhet i förskolan: om betydelse av jämställdhet och genus i 
förskolans pedagogiska arbete (SOU 2006:75) hävdas att den värdegrund som 
förskolans verksamhet vilar på ingår i jämställdhetsuppdraget. Direktiven är skrivna 
med ett tydligt uppdrag att arbeta genusmedvetet. Enligt delegationen är det av vikt 
att både skollagen, förskolans läroplan och det professionella åtagandet av 
förskollärare följer den skyldighet att ge varje pojke och flicka samma möjligheter att 
utveckla sina färdigheter utan att på något sätt hindras av traditionella könsroller. 
Vidare menas att förskollärare skall utföra ett pedagogiskt arbete med jämställdhet i 
förhållningssättet till och mellan barn som ledstjärna, detta i enlighet med förskolans 
värdegrund. Detta görs bäst med ett genusmedvetet arbetssätt, hur förskolans 
anställda sedan tänker privat om orsakerna till könsskillnader eller hur samhället ser 
ut kontra kön är tillexempel deras ensak (SOU 2006:75). 

SOU (2004:115) anser att det ofta är familjen som är barnens viktigaste uppväxtmiljö, 
därför är det nödvändigt att vårdnadshavare både förstår och accepterar det 
genusbaserade jämställdhetsarbete i förskolan för att få ett så framgångsrikt 
jämställdhetsarbete i förskolan som möjligt. Därför anser SOU (2004:115) att det är 
fel att diskutera jämställdhet i förskolan utan att nämna vårdnadshavarna, detta då 
vårdnadshavare är med på förändringståget går processen mycket snabbare och blir 
mindre fylld med konflikter. Enligt delegationen upplever många förskolor att det 
finns en rädsla hos vårdnadshavare om att jämställdhetsarbetet ska förändra deras 
barn till något som är helt annorlunda och nytt. Enligt erfarenhet från delegationen 
(SOU 2004:115) är det framförallt pojkars föräldrar som känner denna rädsla, och då 
framförallt pojkarnas pappor. Det finns till exempel en idé om att förskolans 
jämställdhetsarbete gör pojkar homosexuella och idén är inte alls så ovanlig som man 
kan tro.  

2.5 Tidigare forskning  

Nedan presenterar vi relevant forskning för studien utifrån vetenskapliga artiklar, 
avhandlingar, statens offentliga utredningar och litteratur. Kapitlet är indelat i 4 
avsnitt. I avsnitt 2.4.1 redogör vi varför det är viktigt att arbeta genusmedvetet i 
förskolan och avsnitt 2.4.2 förklarar vi vad genusarbete är för något. I avsnitt 2.4.3 
presenterar vi olika tankar kring hur man kan arbeta med genus i förskolan och 
avslutningsvis i avsnitt 2.4.4 beskriver vi hur vårdnadshavare kontra genusarbetet 
kan se ut. 
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2.5.1 Varför genusarbete i förskolan? 

Rosenqvist och Palmsköld (2015) beskriver genus som sociala och kulturella 
skillnader baserat på kön som bidrar till idéer och förställningar om vad som är 
manligt och kvinnligt. Detta menar författarna påverkar vilka förutsättningar män 
och kvinnor får i samhället, detta då män även idag betraktas som norm och 
överordnad kontra kvinnor. Josefsons (2005) forskning visar att det vi upplever som 
manligt generellt sett anses vara mer värt än det vi tycker är kvinnligt, detsamma 
gäller saker vi människor gör. Det män gör anses ofta mycket viktigare än vad 
kvinnor gör. Josefson (2005) menar att kunskapen och medvetenheten om genus kan 
bidra till att vi ser de orättvisor som finns i samhället och komma tillrätta med dem. 
Författaren menar att alla ska ha samma möjligheter i vårt samhälle, även samma 
skyldigheter, rättigheter och färdigheter, oberoende om man är kille eller tjej. Så ser 
det dock inte ut idag, inte än. Josefson (2005) skriver att om man inte arbetar aktivt 
med jämställdhet i förskolan finns risken att flickor och pojkar kommer att växa upp 
och hindras i utvecklingen av vuxnas föreställningar på snäva könsroller. 

Lundin (2013) skriver att i arbetet med att motverka traditionella könsroller och 
könsmönster och därmed skapa frihet till könstillhörighet i förskola och skola krävs 
redskap för att kunna förstå och utmana dessa. Lundin hävdar att könsmönster och 
könsroller inte bara handlar om de normtillhörande mönster som associeras med 
pojkar och flickor utan även förväntningar på deras sexualitet, det vill säga att flickor 
intresserar sig av pojkar och tvärt om. Denna sexualitetaspekt menar författaren är 
något som förskola och skola ofta glömmer bort. Lundin (2013)  anser därför att skola 
och förskola bör uppvisa mångfald och öppenhet genom att exempelvis aktivt säga 
ifrån om allt från små till stora kränkningar. För att det ska gå att genomföra krävs 
dock samarbete mellan alla; barn, vårdnadshavare och vuxna där samma värdegrund 
bör förmedlas. Förskola och skola bör enligt författaren även få hjälpmedel i hur 
förändringsarbete kring normer kan te sig.  

Lundin (2013) hävdar att heteronormen i dagens samhälle är så stark att homo- och 
bisexualitet ses som besvärligt och negativt då de motsätter sig de traditionella 
genusnormerna. Detta antagande baseras på Lundins studie där det framkom att 
homo- och bisexuella lärare ofta upplever att kollegor och föräldrar har åsikter om 
deras sexualitet medan heterosexuella lärare aldrig ifrågasätts på samma sätt. En del 
lärare ansåg även att de ofta fick agera förebilder vilket inte alltid var uppskattat då 
det upplevdes utpekande istället för något ”normalt”. Författaren tror att båda 
aspekterna kan bero på okunskap i ämnet då det anses känsligt att prata om homo- 
och bisexualitet och därför ofta undviks. Lundin (2013) anser därför att ämnet måste 
lyftas och pratas om, inte bara när ämnet blir aktuellt kring en människa i 
verksamheten, utan alltid, för att göra homo- och bisexualitet lika ”normalt” som 
heterosexualitet.  

2.5.2 Genusarbete - vad är det? 

Josefson (2005) menar att genus inte handlar om det kön individer föds med, utan 
det handlar om alla de idéer, handlingar och föreställningar som formas av kön, av 
genus. Författaren anser att begreppet används för att kunna förstå och urskilja de 
sociala och kulturella förhållanden som skapar förväntningar att vara på ett visst sätt 
som tjej eller kille. Vidare menar författaren att många tror att det inte spelar någon 
roll om man är kille eller tjej i Sverige i dag då de flesta tror att alla har ungefär 
samma möjligheter, till exempel tros det finnas möjlighet att göra och bete sig som 
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man vill när det gäller att välja utbildning, utseende, kläder och att visa känslor. Men 
riktigt så är inte fallet. Josefson (2005) menar nämligen att det finns olika faktorer 
som påverkar och även begränsar våra möjligheter, exempelvis vilken uppväxt och 
familj du har, vem du umgås med, vilken skola du går på, vad som sägs i sociala 
medier men även vilket kön du är. Författaren skriver vidare att som kille eller tjej lär 
vi oss att bete och vara på ett visst sätt, vilket ofta är omedvetet. Josefson (2005) 
menar att individer fostras in i beteenden utifrån de uppfattningar som finns om vårt 
kön, vilket gör att genus blir en del av vår identitet och då vi alla påverkas av genus så 
ger det effekter på hur vårt samhälle fungerar. Författaren menar avslutningsvis att 
de roller vi fostras in i formar oss i samma sekund som vi föds och påverkar oss sedan 
resten av livet.  

Josefson (2005) poängterar även att genom att lära sig mer om genus och hur det 
påverkar kan det skapas mer möjligheter till att bli och göra det som faller sig 
naturligt. Hen menar att individer inte behöver vara grabbiga för att vara killar eller 
tjejiga för att vara tjejer. Tack vare genuskunskap är det lättare att göra egna val och 
att vara precis som man vill. Författaren menar att genus inte bara handlar om 
individer, utan även hur samhället är uppbyggt, därför handlar genus även om vilket 
samhälle vi vill ha. Om vi vill ha ett mer jämställt samhälle hjälper genuskunskapen 
oss att upptäcka och komma tillrätta med de missförhållanden som finns. 

2.5.3 Genusarbete i praktiken - hur? 

Ärlemalm-Hagsérs (2010) forskning visar på att förskollärare har det svårt att både 
förstå samt överföra vad som står i läroplanen för förskolan till hur de verkligen ska 
arbeta med uppdraget att motverka stereotypa könsmönster och könsroller. Själva 
begreppen och innebörden av dessa är mycket svårtolkade för många förskollärare 
påpekar författaren. Hen poängterar att viktigaste i arbetet är att vara medveten om 
att könsstereotypa normer finns och sedan utifrån det fundera kring vad det är som 
förmedlas vidare till barnen. 

Eidevald (2009) ifrågasätter läroplanen och dess strävansmål som säger att flickor 
och pojkar ska ha samma möjligheter i förskolan och inte begränsas utifrån 
stereotypa könsroller. Detta då författaren menar att allt ansvar läggs på de vuxna 
och deras beteenden men att läroplanen istället borde fokusera på hur detta arbete 
ska te sig. Författaren menar att det sällan tas upp vad jämställdhet innebär i 
praktiken utan att verksamheten så som förskolan ofta har väl formulerade mål som 
sedan, under studien, stått i konstrast till hur förskollärare faktiskt agerar gentemot 
barnen. Eidevald (2009) beskriver hur förskollärare under studien uppgett att det 
arbetar jämställt med tron på att det faktiskt gör det, men att författaren i 
observationer sedan sett att de agerar olika gentemot flickor respektive pojkar. 
Eidevald (2009) menar vidare att det faktum att förskollärare inte är medvetna om 
sitt faktiska agerande bidrar till att de undermedvetet är med och konstruerar 
stereotypa könsroller och därför måste arbetet i verksamheten utformas på ett annat 
sätt. Författaren föreslår vidare att förskolan och dess läroplan exempelvis borde 
omformuleras för att se barnen som medaktörer istället för, som i detta fall, objekt. 
Detta menar författaren skulle bidra till att barnen skulle kunna vara med och 
tillsammans förändra verksamheten om de tillskrevs mer makt och fick ett större 
ansvar. 

Berg och Nelson (2006) har gjort en explorativ studie med syfte att synliggöra 
exempel på hur könsstereotypa dockor och figurer påverkar barns lek, samt hur barn 
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leker med dessa i förskolan. Studien visade att flickor och pojkar antar olika 
förhållningssätt i lek med dockor och figurer där flickor har ett harmoniskt, men 
aktivt berättande med ett relationellt förhållningssätt medan pojkars lek mest 
kretsade kring gestaltande av styrka och våld. Detta menar författarna visar att 
flickornas lek är mer handlingsorienterad (berättande) jämfört med pojkarnas som är 
mer gestaltande. Berg och Nelson (2006) kunde även se att flickor oftast valde 
feminina dockor och figurer att leka med, detsamma gällde pojkar som valde 
maskulina. Med detta sagt menar författarna att om barn i ”lekvärlden”, som bidrar 
till identitetskonstruktioner, representerar och förstärker stereotypa könsroller är det 
viktigt att vuxna reflekterar över hur denna vardagliga aktivitet ter sig i relation till 
förskolans strävansmål eller till hemmets kultur.  

Heikkilä (2015) skriver att jämställdhetsperspektivet idag måste integreras i 
förskolans och skolans verksamheter och att varje lärare själv måste driva frågan och 
hur den kan komma till uttryck i verksamheten. Det handlar enligt författaren om att 
lärare måste vara medvetna och våga se hur flickor och pojkar blir olika behandlade 
men också vilka olika förväntningar de utsätts för. För att kunna göra detta krävs 
enligt författaren kartläggning, analyser och observationer som ifrågasätter och 
problematiserar genus. Författaren anser även att kunskap hos lärare och 
skolpersonal krävs för att stärka deras arbete istället för att de ska känna skuld över 
hur det ser ut idag. Heikkilä (2015) anser att förskolan är en stark heteronormativ 
arena där heterosexualitet ses som normen, ”det normala”. Kön och sexualitet är 
därför viktiga ämnen enligt författaren i arbetet med jämställdhet men att okunskap 
och fördomar idag står i vägen och därför inte utmanas tillräckligt. 

2.5.4 Vårdnadshavare kontra genusarbetet 

Tallberg Broman (2009) beskriver vikten av likväl vårdnadshavare som barns rätt till 
inflytande i förskolans verksamhet då det idag har det blivit allt mer viktigt för 
förskola och skola att få vårdnadshavare och barns delaktighet för verksamheternas 
måluppfyllelse. Historiskt har svensk skola haft tydliga gränsdragningar angående 
vad vårdnadshavare ska kunna påverka och hur delaktiga de ska få vara i 
skolverksamheten. Hem och skola har enligt författaren setts som åtskilda och 
oberoende av varandra där skolan setts ur ett professionaliseringsperspektiv för att 
upprätthålla förtroende för läraruppdraget och dess professionella kompetens. 
Tallberg Broman (2009) beskriver vidare hur förskola och skola överför normer och 
värden vidare till hemmet genom barnen och eleverna vilket resulterar i att även 
barnen fostrar och formar hemmen. Detta menar författaren bidrar till att 
yrkesprofessionella och vårdnadshavare får ett delat ansvar i barnens fostran till 
samhällsmedborgare. Förskola och skola motiverar därför idag vårdnadshavares 
inflytande och delaktighet utifrån en demokratiaspekt men även som ett hjälpmedel 
för att barn och elever ska nå bättre skolprestationer (Tallberg Broman, 2009).  

I en studie angående lärares yrkesföreställning av Tallberg Broman (2009) visades 
det att både förskollärares och grundskollärares yrken idag förändrats mot 
mångsyssleri och socialt ansvar. I studien beskrivs att konflikter mellan 
vårdnadshavare och förskola/skola ökat ju mer delaktighet och inflytande de fått, 
detta då en del vårdnadshavare använt möjligheterna till att driva sina personliga 
önskningar angående sitt barn utan att se till den övriga verksamhetens behov. 
Förskollärare beskriver i studien hur de upplevt sig som underordnade och fått stätta 
sina projekt och mål åt sidan för att istället uppfylla vårdnadshavares önskemål. 
Tallberg Broman (2009) menar dock att vårdnadshavares inflytande och delaktighet 
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ska ses som ett vidgat ansvar där lärare kan påverka familjen samtidigt som familjen 
kan påverka skolan vilket öppnar till förhandling. Lärare kan dock enligt författaren 
behöva ställas inför många ställningstaganden då föreställningar om barn och 
barnuppfostran skiljs åt mellan olika familjer, speciellt i ett gränsöverskridande och 
mångfaldigt samhälle då heterogenitet präglar de flesta vårdnadshavare. Författaren 
hävdar avslutningsvis att de gränsöverskridande arbetet mellan hem och skola bör 
ifrågasättas då dem har skilda värdesystem och logiker angående barns fostran. 

Eidevald (2009) beskriver att resultatet i sin studie handlar om hur förskollärare 
bemöter flickor och pojkar i förskolan visade att förskollärare ofta såg 
vårdnadshavare som hinder i jämställdhetsarbetet. Detta då flertal förskollärare 
upplevde motstånd från vårdnadshavare som inte vill förändra då de upplever att 
arbetet lätt ”går för långt”. Författaren beskriver att det främst stött på motstånd hos 
föräldrar till pojkar som oroas av att deras barn blir för feminina, samma oro 
upplevdes inte hos föräldrar till flickor.  

2.6 Teoretisk utgångspunkt 

I vår studie har vi valt att använda oss av queerteorin som utgångspunkt. Detta då vi 
ser queerteorin och dess termer heteronormativitet och normkritik, som finns inom 
den, som ett hjälpmedel för att förstå vilka normer som speglar vårdnadshavarnas 
tankar och vetskap gällande genusarbetet. Detta kommer vi presentera och motivera 
under detta avsnitt. 

2.6.1 Queerteori 

Josefson (2005) hävdar att queerteorin etablerades i början av 1990-talet och 
härstammar från engelskan och betyder "konstig/udda". Författaren menar att teorin 
grundar sig i att kritiskt granska det som är "normalt", det vill säga att ifrågasätta, 
utmana och förändra normer för genus och sexualitet. Vidare beskrivs att queerteorin 
grenar ut sig i mindre termer så som exempelvis heteronormativitet och normkritik 
som vi kommer gå vidare in på här nedan. Enligt Ambjörnsson (2016) är queerteorin 
inte en enhetlig teoribildning utan bör ses som olika perspektiv på samhället, 
identitet och kultur där alla har gemensamt att fokusera på föreställningar om 
normalitet och avvikelse. Sörensdotter (2010) beskriver att queerteorin kan användas 
för att arbeta normbrytande genom att konstruera lärosituationer som öppnar upp 
för kritiskt tänkande på så sätt att kategorier aldrig är färdigdefinierade utan istället 
är ständigt öppna för utmaningar. Författaren menar att det handlar om att arbeta 
med att både utmana och förändra normer genom att prata om dessa.  

Heteronormativitet som är en term inom queerteorin står enligt Ambjörnsson (2016) 
för att människan per automatik ses som heterosexuell och att det är det som anses 
normalt. Detta då heteronormen enligt författaren speglar förväntningar en del 
människor har om att en person är heterosexuell utan att ha relevant och adekvat 
information för att kunna komma till den slutsatsen. Heteronormen bidrar enligt 
Ambjörnsson till att män förväntas bete sig maskulint och kvinnor feminint vilket i 
sin tur bidrar till de könsstereotypa normer förskolan ska motarbeta. Inom 
Queerteorin finns också den normkritiska termen som Sörensdotter (2010) beskriver 
används som ett hjälpmedel för att synliggöra och bli medveten om vilka normer som 
finns i samhället för att vidare kunna ifrågasätta dessa. Författaren påstår att utan 
normer finns det inga icke-normer då båda förutsätter och skapas i relation till 
varandra. Författaren skriver vidare att normer påverkar oss, både hur vi ser och 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Relevans
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maskulin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Feminin
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uppfattar andra och oss själva men att de kan variera från person till person. 
Sörensdotter (2010) skriver även att normerna kan variera bland vårdnadshavare och 
vad de för vidare till barnen. Detta då det finns en stor bredd av åsikter och 
erfarenheter när det gäller normer och jämställdhet som vidare kan bero på vilka 
bostadsområden och olika delar i landet som de bor. 

Queerteorin och dess termer ligger som utgångspunkt i denna studie då vi anser att 
det som Josefson (2005) hävdar, att teorin grundar sig i att kritiskt granska det som i 
de flestas ögon klassas som ”normalt”, passar in på vår studie. Det är detta påstående 
som vi har valt att utgå från för att kritiskt kunna granska de normer som 
framkommer i vårdnadshavarnas svar och även för att kunna tolka vårdnadshavarnas 
vetskap och tankar vad gäller förskolans genusarbete. Teorin och två av dess termer, 
det vill säga heteronormativiteten och normkritiken kommer att vara en del av både 
analysen och diskussionen som vi har tolkat och beskrivit utifrån studiens resultat. 
Detta då vi med hjälp av dessa teorier kunnat se på resultatet med andra ögon och 
inte utgå från våra personliga åsikter. Men vi har även valt att använda oss av dessa 
då Ambjörnsson (2016) beskriver att heteronormen bidrar till att bibehålla 
stereotypa maskulina och feminina könsroller vilket vidare enligt Sörensdotter 
(2010) kan synliggöras genom att kritiskt analysera normer. Vi anser därför att vi i 
studien med hjälp av queerteorin som utgångspunkt kommer att kunna kritiskt 
granska och synliggöra vårdnadshavarnas vetskap och tankar vad gäller förskolans 
genusarbete. Men även att den tillsammans med normkritiken och heteronormen 
hjälper oss att förstå både vilka normer och hur dessa normer påverkar människans 
agerande. 

3 Metod 

I detta kapitel presenteras i avsnitt 3.1 vårt metodval, i 3.2 urval och genomförande 
och i 3.3 etiska överväganden. I avsnitt 3.4 presenteras vår dataanalys och vidare i 
avsnitt 3.5 går vi igenom validitet och reliabilitet av studien. Slutligen i 3.6 går vi 
igenom studiens reflexivitet. 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ forskningsmetod då Bryman (2011) 
säger att en kvalitativ metod bidrar till fördjupning i hur människor förstår sin 
sociala verklighet. Anledningen till att vi inte valt en kvantitativ forskningsmetod är 
för att den metoden mer kopplas ihop med statistik, vilket vi inte ansåg vara relevant 
för vår studie. För att uppnå detta har vi förutom litteraturstudier valt att ha en 
elektronisk enkätundersökning som vårt främsta undersökningsredskap. Enkäten 
består av öppna frågor samt några få med alternativen ja och nej, detta då syftet med 
studien är att vi vill ha reda på vårdnadshavarnas egna tankar och kunskaper, vilket 
vi inte hade fått om vi hade använt oss av fasta svarsalternativ. Enkätundersökning 
bidrar även till att vi lättare kunnat sammanställa svaren genom att göra jämförelser 
då vi förväntas få många deltagandesvar. 

Valet av en enkätundersökning gjorde vi för att vi ville få en övergripande och 
nyanserad bild av vårdnadshavares kunskaper och tankar kring genus kopplat till 
förskolan. Valet gjordes även för att kunna nå ut till så många som möjligt och få så 
många olika vårdnadshavares perspektiv som möjligt.  
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3.2 Urval och genomförande 

I denna studie har vi valt att undersöka vårdnadshavares perspektiv på genusarbetet i 
förskolan. Vi valde att använda enkätundersökning i ett tidigt stadium då vi önskade 
en variation på deltagare vad gäller deras ålder, deras kön, vilka verksamheter deras 
barn går i och vilken ort de bor i. Dock kan vi aldrig vara säkra på att vi får detta på 
grund av anonymiteten och våra frågeställningar. Vi började med att formulera en typ 
av missivbrev med information om undersökningens bakgrund, syfte och etiska 
överväganden. Denna information sattes sedan ihop med frågeställningarna i 
enkäten (se bilaga 1). Enkäten lades ut på sociala medier, så som Facebook och 
Instagram där den delades vidare av vänner och bekanta. Enkäten låg ute i två 
veckor, då vi behövde svar på minst 30 enkäter, vilket var så många enkätsvar vi fick 
in. Vi använde oss utav både öppna och ja och nej frågor, exempel på frågor som vi 
ställde i enkäten var "vad är genus för dig?", "hur skulle du önska att förskolan 
arbetade med genus?" och "anser du att det är viktigt att förskolan arbetar med 
genus?".  

Undersökningen vi gjorde var helt anonym för att beakta Vetenskapsrådets rapport 
God forskningssed (2017). Vi frågade dock deltagarna om deras ålder för att vi senare 
skulle kunna generalisera och kategorisera resultatet. Då enkäten lades ut på sociala 
medier tror vi att den fick en spridning i deltagarsvaren vilket vi ville uppnå. 

3.3 Etiska överväganden 

I denna studie har vi beaktat de etiska regler som finns inom forskning enligt 
Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2017). Genom att följa dessa regler 
visar vi respekt och hänsyn för studiens deltagare och vi anser att vi genom detta 
vinner både trovärdighet och förtroende hos dem, vilket vi menar kan bidra till en 
ökning av underökningens kvalité. Vetenskapsrådets rapport God forskningssed 
(2017) lyfter fram fem viktiga huvudkrav som vi har använt oss av, vilka är följande; 

 Informationskravet som innebär att deltagarna är informerade om studiens 
uppbyggnad, samt vad som händer med resultatet efter deras medverkan. Vi 
har informerat deltagarna om syftet med vår studie, samt var den färdiga 
undersökningen kommer att publiceras. Vi har även gett dem vetskap om att 
deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan utan 
negativa konsekvenser. 
 

 Individskyddskravet som innebär att de individer som medverkar i forskning 
ska skyddas från skada och kränkning. Detta har vi beaktat genom att göra vår 
enkätundersökning helt anonym. Ingen vet vem som har svarat på vilka frågor, 
även om det skulle vara så att vi får veta av deltagarna att de har deltagit i 
studien. 
 

 Samtyckeskravet som innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke till att delta. 
Genom att svara på enkätundersökningen har deltagarna i vår studie 
automatiskt gett sitt samtycke till att delta i studien, då vi informerar om detta 
i samband med undersökningen. 
 

 Konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna ska lovas konfidentialitet. 
Då deltagarna inte blir ombedda att uppge sina namn i samband med 
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undersökningen och vi inte kan se vem som deltagit är alla svar anonyma och 
därmed är deltagarna helt konfidentiella. 
 

 Nyttjandekravet som innebär att vi bär ansvar för att resultatet endast används 
i det syfte deltagarna godkänt, det vill säga vart resultatet hamnar och vilka 
som kommer att ta del av. Vi kommer varken använda eller låna ut vårt 
insamlade material till någon för kommersiellt bruk. Och detta har vi gett ut 
information till deltagarna om i samband med enkätundersökningen. 

3.4 Dataanalys 

Studiens data baseras på en kvalitativ enkätundersökning i enlighet med Bryman 
(2011). Vi började med att läsa igenom svaren vi fått på enkäterna ett flertal gånger 
enskilt. Vi letade sedan efter mönster och återkommande ord tillsammans, Bryman 
(2011) hävdar att genom att göra detta tillsammans ökas vår förståelse för insamlad 
data. För att analysera denna data tittade vi dels i ett sammanfattade läge där alla 
svar samlats under respektive fråga, men även på varje enkät var för sig. Detta för att 
se om vi kunde hitta kopplingar mellan svaren från samma enkätrespondent. Under 
analysen var vi noga med att frångå våra egna åsikter kring genusarbetet och istället 
lyssna in och tolka de olika svaren neutralt. 

Då studiens två forskningsfrågor är Vilken vetskap har vårdnadshavare om arbetet 
med genus i förskolan? och Vilka tankar har vårdnadshavare om arbetet med 
genus i förskolan? valde vi att kategorisera en del av vårdnadshavarnas svar under de 
rubriker som vi döpte till samma namn som själva forskningsfrågorna. Detta både för 
att förenkla kategoriseringen för oss själva, men även för att läsaren enklare skall se 
och förstå skillnaden mellan vad som vi menar är vårdnadshavarnas vetskap kontra 
deras egna personliga tankar vad gällande genusarbetet i förskolan. Detta resultat 
kommer vi att presentera i kapitel 4. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

I denna kvalitativa studie har vi beaktat Brymans (2011) kriterier angående validitet 
och reliabilitet, där validitet handlar om huruvida vi har utformat relevanta 
enkätfrågor för studien. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är.  

Tanken med att välja enkätundersökning var att vi skulle få en så stor spridning av 
deltagare som möjligt, både vad gäller ålder, kön, hemort med mera i enlighet med 
Bryman (2011). Dock kan vi inte vara helt säkra på vilken grad av spridning vi fått, då 
undersökningen var helt anonym och den enda frågan vi ställde gällande detta var 
frågan om deltagarnas ålder. För oss var det dock viktigt med anonymitet då 
resultatet kunnat bli annorlunda om vi valt exempelvis intervjuer som metod. Detta 
då vi kunnat riskera att bilda, eller debattera med deltagarna om de hade svårt att 
svara på frågorna direkt. Vi anser att anonyma enkätundersökningar kan ge mer 
ärliga svar då respondenter ibland förväntar sig ge ett ”rätt” svar istället för att delge 
sina faktiska åsikter (Stukát, 2011). Vi har även av tidigare erfarenheter upplevt att 
respondenters trovärdighet minskar när de enbart framställer sig positiva till frågor. 
Enligt Bryman (2011) är detta en såkallad skevhet, där respondenterna vill visa en 
positiv bild utav sig själva när de blir intervjuade.  Social önskvärdhet kallas denna 
skevhet, vilken resulterar i att intervjuernas resultat inte blir helt sanningsenliga. Vi 
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anser även att utformningen av enkätfrågor var anpassade för att alla skulle kunna 
svara på dessa då vi poängterade att vi inte sökte ”rätta” svar, utan personliga. 

Vi anser vidare att genom enkätundersökning som metod är det möjligt att nå fler 
svarspersoner och således få ett bredare underlag än genom exempelvis en 
intervjuundersökning vilket gör att vi känner att reliabiliteten av vårt resultat ökar.  

3.6 Reflexivitet 

Bryman (2011) beskriver reflexivitet som att skapa medvetenhet och sensitivitet för 
hur studier kan komma att påverkas av forskares egna förhållningssätt och 
föreställningar. Som forskare i denna studie har vi därför försökt hålla oss så 
objektiva som möjligt men ändå stött på att våra egna värderingar kommit till uttryck 
under studiens gång. Exempelvis märkte vi under resultatanalysen att vi reagerade 
starkt på en del deltagares svar. I dessa situationer har vi fått ta ett steg tillbaka för 
att inte se på studiens resultat utifrån just våra egna värderingar. Vi anser därför att 
enkätundersökning som metod har varit tacksam då vi under exempelvis intervjuer 
undermedvetet hade kunnat påverka deltagarna till andra svar. 

4 Resultat 

Sammanlagt var det 30 vårdnadshavare som svarade på vår enkätundersökning och 
dessa var mellan 23 och 47 år. Majoriteten var mellan 25 och 35 år, som synes av 
diagrammet (figur 1) här nedanför. 

 

Figur 1 – Ålder på dig som svarar 
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4.1 Vårdnadshavares vetskap om arbetet med genus i 
förskolan 

4.1.1 Vårdnadshavares beskrivningar av genus 

På frågan vad är genus för dig fick vi många olika svar från de olika 
vårdnadshavarna. En del av dem beskrev genusarbetet relativt kortfattat, exempelvis 
såhär:  

Vad man tillskriver killar och tjejer i form av normer. 

Minska skillnaden mellan vad som är typiskt flicklekar eller pojkleksaker. 

/../ Alla får vara med på allt. Inget rätt eller fel i genus perspektiv. 

Ett verktyg att skapa en skev världsbild av kön 

Medan en del av vårdnadshavarna beskrev genusarbetet lite mer utförligt, 
exempelvis såhär: 

Medvetenhet inom hur vi uppfostrar och behandlar våra barn och unga i syfte att 
göra det mer jämställt. 

Att synliggöra hur vi bemöter och kommunicerar med barnen och att man alltid i 
första hand bemöter dem som barn och inte som kille eller tjej. 

Den sociala tilldelade könstillhörigheten i form av vad innebär att vara 
flicka/kvinna- pojke/man. Och på grund av det missgynnas eller belönas. Att 
berövas ha likvärdiga förutsättningar. Genusperspektivet synliggör detta och 
strävar efter att det ska bidra till förändring. 

I svaren kunde vi vidare se ett mönster i att många av vårdnadshavarna förklarade 
genusarbetet som att det handlade om pojkars och flickors lika värde, samt rätten att 
vara den man är oavsett kön. Vi kunde även urskilja en del ord som ofta återkom i 
vårdnadshavarnas svar, dessa ord var till exempel ”medmänsklighet” ”jämlikhet” 
”mångfald” och ”hen”. 

4.1.2 Vårdnadshavares inkludering i genusarbetet 

Diagrammet här nedan (figur 2) visar att 60 % av vårdnadshavarna anser att 
personalen på deras förskola har förklarat för dem om hur de arbetar med genus i 
verksamheten, medan 40 % anser att de inte blivit informerade alls av 
förskolepersonalen. 

Figur 2 – Har er förskola förklarat för dig hur de arbetar med genus? 

Ja Nej
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Frågan på vilket sätt har förskolan informerat om genusarbetet? upplever vi att 
vårdnadshavarna har tolkat på två olika sätt. Antingen har de tolkat den som hur de 
har blivit informerade av förskolepersonalen, där de beskriver exempel som "genom 
månadsbrev" och "på föräldramöten". Eller så har de tolkat den som vad de har blivit 
informerade om. Till exempel "att de vill motverka traditionella könsroller" där ordet 
de syftar på är förskolepersonalen. Många vårdnadshavare beskriver att de har 
mottagit informationen om förskolans genusarbete i skrift, tillexempel via hemsidan, 
månadsbrev och via förskolans läroplan. Av undersökningens 30 deltagare är det 
endast tre av dem som blivit informerade muntligen av personalen där två av de tre 
vårdnadshavarna svarade att det var de själva som hade frågat personalen om hur 
förskolans genusarbete ser ut, en vårdnadshavare skriver att: 

De har informerat lite grann muntligt när jag frågat då jag läst om ex böcker och 
genus i min förskollärarutbildning. 

En annan svarade: 

Jag har frågat 

Svaren visar alltså att det bara var ett fåtal av vårdnadshavarna som svarade att 
förskolepersonalen på eget initiativ har informerat om förskolans genusarbete och 
vikten av detta. En vårdnadshavare skriver att: 

Att de vill motverka "klassiska" könsroller, erbjuder alla barn allt material, 
utmanar deras lek och tankar genom att undvika könstereotypa ordval och 
samtal. 

Detta påstående påvisar vår tolkning av att frågan har tolkats på två olika sätt av 
vårdnadshavarna, då detta svar tydligt beskriver vad förskollärarna har informerat 
om gällande det genusarbete de utför i verksamheten. En annan vårdnadshavare 
skriver: 

Dom skulle kunna jobba mer på det men väldigt öppet klimat och alla får göra allt 
och dom lyfter det Barnens intresse oavsett om det är till exempel en kille som 
gillar dans.. min son älskar dans/teater/sång jag får höra ofta vad dom gör för att 
främja hans intresse i det/.../ 

Vidare är det ett flertal vårdnadshavare som säger att de inte har blivit informerade 
om förskolans genusarbete överhuvudtaget med svar som ”inte alls”, ”inte kommit på 
tal”, ”inte alls vad jag kommer ihåg” samt ”Det har inte informerat”. 

4.2 Vårdnadshavares tankar om arbetet med genus i förskolan  

4.2.1 Vårdnadshavares åsikter om genusarbetets betydelse 

Enkätundersökningen visade att 26 av 30 vårdnadshavare anser att genusarbetet i 
förskolan är viktigt, detta jämfört med 4 som inte anser det. Vi frågade vidare 
varför/varför inte de anser att genusarbetet i förskolan är viktigt. I denna fråga 
svarade majoriteten av vårdnadshavarna att genusarbetet är viktigt för att deras barn 
ska ses utifrån individer och inte placeras in i bestämda fack och vidare anser de att 
kön inte är det som definierar en människa. En vårdnadshavare anser att 
genusarbetet är viktigt för att stärka barnens självkänsla, detta genom att exempelvis 
berätta för barnen att det är okej att vara tjej, men också okej att inte vilja klassas 
som det. En annan skriver att: 
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Mycket betydelsefullt. Viktigare än vad man kanske tror och ännu viktigare nu 
när vi har många kulturer och religioner som inte ser kvinnan som egen utan en 
mans ägendom. Vi lever i en mansvärld där vi flickor inte har samma möjligheter 
som pojkar (finns många exempel tex i lönefrågor) men vi lever också i en hård 
värld där pojkar inte får vara ”mjuka” för då ses dom som feminina Förskolan är 
mycket viktig i att låta barn få vara barn och få visa känslor och intressen 

En annan vårdnadshavare hävdade dock att genusarbetet var oviktigt då det bidrog 
till en skev världsbild där ”identitetskris är garanterad”. En annan av studiens 
deltagare anser att  

Genus är irrelevant och onödigt att lägga fokus på. Så länge pedagogerna är 
medvetna om typiska könsroller och mönster som existerar så kan barnen 
bemötas på individens nivå, istället för att prompt uppmuntra flickor att bli 
pojkar och vice versa.  

Resultatet visar som synes att det fanns varierade åsikter om genusarbetes betydelse i 
förskolan. 

4.2.2 Vårdnadshavares viljor gällande genusarbetet  

I frågan Hur skulle du önska att förskolan arbetade med genus? är majoriteten nöjda 
med dagsläget och de anser att personalen är medvetna och besitter kunskaper om 
genusarbetet. En del vårdnadshavare anser att genusarbetet är onödigt och gav oss 
svar som ”det spelar ingen roll” och ”desto mindre, desto bättre”. En vårdnadshavare 
säger att ”jag är anti sånt, man får göra som man vill och finner ingen vits med att 
nämna det”. Vissa vårdnadshavare lyfter mer specifika önskemål, en person önskar 
att förskolan ska: 

Kanske våga lyfta begreppet och dess innebörd mer och få in oss vårdnadshavare 
i arbetet och vår syn. Den mångkulturalitet som finns idag gör att vi har väldigt 
olika syn på genus, vilket kan bli ett problem när förskolan strävar efter att alla 
pojkar/flickor ska få samma möjligheter och förutsättningar oavsett kön. Så våga 
lyft genus! 

Diagrammet (figur 3) här nedan visar att det var 70 % av de 30 deltagande som 
svarade att de upplever att deras förskola arbetar med genus, medan 30 % ansåg att 
förskolan inte gör det. 

Figur 3 – upplever du att förskolan arbetar med genus? 

 

Ja Nej
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4.2.3 Vårdnadshavares upplevelser av genuserbetet 

Vidare frågas på vilket sätt genusarbetet upplevs eller inte upplevs i verksamheten 
och där lyfter många av deltagarna i studien exempel på hur deras förskola arbetar 
med genus. Ett flertal svarade att det märks i både material och miljö att förskolan 
arbetar på ett genusmedvetet sätt. Detta motiverar många beror på att miljön är 
"neutral" och saknar specificerade pojk- och flickleksaker. En vårdnadshavare 
skriver: 

De ser individer inte kön och förskolemiljö och dess material är könsneutralt. 
Deras bemötande hoppas jag är likvärdigt till alla barn men det är svårt att svara 
till 100% då jag inte är där och ser detta 

Ett flertal av vårdnadshavarna nämner att genusarbetet märks genom pedagogernas 
förhållningssätt, detta då vårdnadshavarna anser att de märker att förskollärarna 
besitter kunskaper om genusarbetet och arbetar utifrån detta. Även om citatet här 
ovanför visar att vårdnadshavarna inte kan vara 100 % säkra på att arbetet sker 
kontinuerligt då de inte är i verksamheten hela dagar varje dag och kan kontrollera 
detta. En vårdnadshavare svarade att personalen pratar om genusrelaterade ämnen 
med barnen och gav "om flickor och pojkar måste vara på ett visst sätt" som ett 
exempel. Ett annat exempel är att förskolorna har normkritiska böcker som 
personalen läser för barnen och att personalen ser barnen som individer och inte kön 
som får leka och ha på sig det som de själva vill.  

Jag upplever att alla barn får exempelvis leka med leksaker eller klä ut sig utifrån 
sina egna önskemål utan bedömning eller värdering från personal 

En del vårdnadshavare upplever dock inte att genusarbetet syns i verksamheten, vare 
sig i material eller i bemötandet från förskolepersonal. En av vårdnadshavarna 
beskriver hur hen under inskolning, föräldramöten och dokumentation aldrig upplevt 
att de aktivt arbetar utifrån ett genusperspektiv. En annan vårdnadshavare i studien 
påvisade avsaknad av genusarbete i förskolan och ansåg detta bero på brist i 
kunskaper hos förskollärarna.  

Tror flera upplever det som svårt område. När man tar sig an det upplever jag att 
det lätt kan "bli fel" även om intentionen är rätt. Oftast hamnar fokuset på att 
försöka få bort tjejer från tjejiga grejer och killar från killiga grejer. Vilket jag 
anser är helt fel. Syftet borde vara att synliggöra normer som styr och visa på att 
alla har samma möjligheter oavsett kön.  

En del vårdnadshavare framför i enkätundersökningen att de önskar att det borde 
föras mer samtal om ämnet genus och att det behöver följas upp mera, exempelvis i 
hur och vad samt ”mera diskussioner vuxen- vuxen, vuxen- barn, barn-barn”. En 
annan säger följande: 

Min dotter får (av pedagogerna) ofta höra att hon har fina kläder och att hon ser 
ut som en prinsessa medan pojkarnas kläder beskrivs som ”coola”. En av min 
dotters förskolekompisar (en pojke) har med sig väldigt mycket åsikter hemifrån 
om vad som är ”pojkigt” och ”flickigt” och det har färgat av sig på min dotter (4½ 
år) som ställer mycket frågor om detta till mig och kan komma med uttalande om 
att ”pojkar kan inte ha rosa”, ”tjejer är inte starka” osv. Vad jag vet diskuterar 
pedagogerna på förskolan inte detta med barnen trots att jag misstänker att det 
finns möjligheter att ta upp detta ofta eftersom det förekommer så gott som varje 
dag.  
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I utrymmet för övriga tankar angående genusarbetet uttryckte ett flertal 
vårdnadshavare att de önskade mer genusmedvetenhet i förskolan, samt att debatten 
var viktig att hålla levande. En vårdnadshavare uttrycker det följande 

Förskolan måste bli medveten om hur viktig den är när det kommer till att 
påverka barnens framtid. Om förskolan utmanar barnens sätt att se på genus 
finns det goda chanser till att de tar med sig det in i vuxenlivet. 

En del vårdnadshavare uttryckte dock att genus var ett svårt ämne. Det fanns även en 
oro för att arbetet blir ”fel” eller ”för mycket”, detta genom att förskolan exempelvis 
riskerar att sträva emot flickiga flickor och pojkiga pojkar. En vårdnadshavare skriver 
följande: 

För mig är det viktigaste att flickor och pojkar får lika mycket tid och 
engagemang. Och uppmuntras utveckla sina egna positiva sidor i en fin 
utveckling. Vill flickor tex leka omhändertagande lekar med dockor så sträva inte 
emot det. 

De flesta vårdnadshavarna är alltså eniga om att genusarbetet är viktigt så länge det 
inte går för långt. Att förskollärare omedvetet börjar ändra barnens personlighet just 
bara för att de enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skall motverka 
stereotypa könsmönster och könsroller. 

5 Analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera analysen av vårt resultat kopplat till tidigare 
forskning där vi kommer att utgå från queerteorin. Vi har valt att dela in analysen i 
två kategorier vilka utgår från våra två forskningsfrågor. 5,1,1 Vilken vetskap har 
vårdnadshavare om genusarbetet i förskolan? Samt 5.1.2 Vilka tankar har 
vårdnadshavare om genusarbetet i förskolan. 

5.1.1 Vilken vetskap har vårdnadshavare om genusarbetet i förskolan? 

Majoriteten av de som svarade på enkätundersökningen var mellan 25 och 35 år. 
Detta åldersspann tänker vi kan vara den ”nya generationen” vad gäller 
vårdnadshavare med barn på förskolan. Vi tror att åldern kan ha att göra med att så 
många i undersökningen ansåg att genusarbetet är viktigt. Detta baserar vi på det 
Myndigheten för skolutveckling (2006) lyfter angående att genusarbetet idag ska 
lyftas fram och uppmärksammas mer inom kommuner men även genom att involvera 
elever och barn i arbetet. Om genusarbetet lyfts och uppmärksammas mer idag än 
förr tillhör denna åldersgrupp ett samhälle där genusarbetet är så pass aktuellt bland 
både barn och vuxna vilket gör att studiens resultat påvisar vikten inom genusarbetet. 

Vårdnadshavarna i studien visade vetskap om genusarbetet genom att använda ord 
som ”medmänsklighet”, ”jämlikhet”, ”mångfald” och ”hen” i svaren. Detta styrks som 
korrekt vetskap då Josefson (2005) beskriver en aspekt av genusarbetet som att alla 
ska ha samma möjligheter i vårt samhälle, även samma skyldigheter, rättigheter och 
färdigheter, oberoende om man är kille eller tjej. En vårdnadshavare beskrev att 
genusarbetet handlade om att ”Minska skillnaden mellan vad som är typiskt 
flicklekar eller pojkleksaker”. Detta kan också ses som en korrekt vetskap då Berg och 
Nelson (2006) i sin studie kunde se att flickor oftast valde feminina dockor och 
figurer att leka med, detsamma gällde pojkar som valde maskulina dockor. Med detta 
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sagt menar författarna att om barn i ”lekvärlden”, som bidrar till 
identitetskonstruktioner, representerar och förstärker stereotypa könsroller är det 
viktigt att vuxna reflekterar över hur denna vardagliga aktivitet ter sig i relation till 
förskolans strävansmål eller till hemmets kultur.  

En vårdnadshavare svarade att genusarbetet är som ”ett verktyg att skapa en skev 
världsbild av kön”, vi vet dock inte riktigt hur denna vårdnadshavare menade. Det 
kan vara så att den skeva världsbilden hen syftar på är att vi per automatik ser på 
människor som heterosexuella och att flickor ska bete sig på ett sätt som anses vara 
typiskt tjejigt och att pojkar ska bete sig på ett sätt som anses vara typiskt grabbigt 
och att det är det som är det normala enligt vårdnadshavaren. Detta är ett sätt som 
Ambjörnsson (2016) menar är ett heteronormativt perspektiv att se på saken. Vi 
tänker annars att det kan vara så att vårdnadshavaren menar tvärtom, att 
genusarbetet i förskolan bidrar till att skapa en bild där flickor inte behöver vara 
tjejiga och pojkar inte behöver vara grabbiga och att vårdnadshavaren då menar att 
detta blir en skev världsbild då den anser att detta är fel. Alltså, vi ställer oss frågande 
till om den "skeva världsbilden" vårdnadshavaren syftar på är att människor 
automatiskt ses som heterosexuella eller att man inte skall se människor som 
automatiskt heterosexuella? Om pojkar ska vara grabbiga och flickor tjejiga eller om 
de inte ska behöva vara det? Heteronormen, som är en term inom queerteorin, bidrar 
enligt Ambjörnsson (2016) till att män förväntas bete sig maskulint och att 
kvinnor förväntas bete sig feminint. Detta i sin tur bidrar till de könsstereotypa 
normer som förskolan enligt sin läroplan (Skolverket, 2016) ska motarbeta. Vi kan 
utifrån queerteorin tolka att vårdnadshavarens svar utgår ifrån den heteronom som 
Ambjörnsson (2016) beskriver, detta då vi anser att uttalandet "skev världsbild av 
kön" klingar negativt. Genusarbetet i förskolan anses motverka dessa heteronormer 
vilka vi tolkar att vårdnadshavaren eventuellt står för. Lundin (2013)  hävdar att 
heteronormen i dagens samhälle är så stark att homo- och bisexualitet ses som 
besvärligt och negativt då de motsätter sig de traditionella genusnormerna. 
Författaren tror att heteronormen kan bero på okunskap i genusarbetet och anser 
därför att ämnet måste lyftas och pratas om för att göra homo- och bisexualitet lika 
”normalt” som heterosexualitet.  

Många vårdnadshavare i studien påvisade avsaknad av genusarbete i förskolan. En 
vårdnadshavare ansåg detta bero på brist i kunskaper hos förskollärarna.  

Tror flera upplever det som svårt område. När man tar sig an det upplever jag att 
det lätt kan "bli fel" även om intentionen är rätt. Oftast hamnar fokuset på att 
försöka få bort tjejer från tjejiga grejer och killar från killiga grejer. Vilket jag 
anser är helt fel. Syftet borde vara att synliggöra normer som styr och visa på att 
alla har samma möjligheter oavsett kön.  

Detta kan enligt Ärlemalm-Hagsér (2010) bero på att förskollärare har det svårt att 
både förstå samt överföra vad som står i läroplanen för förskolan till hur de verkligen 
ska arbeta med uppdraget att motverka stereotypa könsmönster och könsroller. 
Själva begreppen och innebörden av dessa är mycket svårtolkade för många 
förskollärare påpekar författaren. Heikkilä (2015) skriver vidare att 
jämställdhetsperspektivet idag måste integreras i förskolans och skolans 
verksamheter och att varje lärare själv måste driva frågan och hur den kan komma till 
uttryck i verksamheten. Detta kan styrkas utifrån vår tidigare pilotstudie som visade 
att förskollärare fann genusarbetet komplicerat.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Maskulin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Feminin
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5.1.2 Vilka tankar har vårdnadshavare om genusarbetet i förskolan? 

Enkätundersökningen visade att 26 av 30 deltagare i studien anser att genusarbetet i 
förskolan är viktigt, detta jämfört med de fyra vårdnadshavarna som inte anser det. 
De fyra som uttryckte genus arbetet som oviktigt gav svar som ”det spelar ingen roll” 
och ”desto mindre, desto bättre”, en vårdnadshavare säger att ”jag är anti sånt, man 
får göra som man vill och finner ingen vits med att nämna det".  Dessa åsikter kan 
bidra till det Eidevald (2009) beskriver i sin studie som visar att förskollärare ofta såg 
vårdnadshavare som hinder i jämställdhetsarbetet. Detta då flertal förskollärare 
upplevde motstånd från vårdnadshavare som inte vill förändra då de upplever att 
arbetet lätt ”går för långt”. En vårdnadshavare i studien som ansåg genusarbetet 
viktigt uttryckte följande: 

Mycket betydelsefullt. Viktigare än vad man kanske tror och ännu viktigare nu 
när vi har många kulturer och religioner som inte ser kvinnan som egen utan en 
mans ägendom. Vi lever i en mansvärld där vi flickor inte har samma möjligheter 
som pojkar (finns många exempel tex i lönefrågor) men vi lever också i en hård 
värld där pojkar inte får vara ”mjuka” för då ses dom som feminina Förskolan är 
mycket viktig i att låta barn få vara barn och få visa känslor och intressen 

Detta resonemang styrker Rosenqvist och Palmskölds (2015) påstående genom att de 
beskriver genus som sociala och kulturella skillnader baserat på kön, detta bidrar 
enligt författarna till idéer och förställningar om vad som är manligt och kvinnligt. De 
menar att detta påverkar vilka förutsättningar män och kvinnor får i samhället, då 
män idag betraktas som norm och överordnad kontra kvinnor. Det vill säga att det är 
heteronormen så som Ambjörnsson (2016) beskriver den, som råder i dagens 
samhälle.  Även Josefsons (2005) forskning visar att det vi upplever som manligt 
generellt sett anses vara mer värt än det vi tycker är kvinnligt, detsamma gäller saker 
vi gör. Hen menar att det män gör anses ofta mycket viktigare än vad kvinnor gör. 
Författaren ställer sig frågande till hur man annars skulle förklara det faktum att en 
del killar får högre lön än tjejer fastän de utför samma arbete och även att 
karriärmöjligheterna är mycket större för killar. Genom att det manliga anses vara 
viktigare än det kvinnliga så skapas ett orättvist samhälle och det skapar en 
genushierarki. Därför är det enligt delegationen SOU (2006:75) av vikt att både 
skollagen, förskolans läroplan och det professionella åtagandet av förskollärare följer 
den skyldighet att ge varje pojke och flicka samma möjligheter att utveckla sina 
färdigheter utan att på något sätt hindras av traditionella könsroller.  Detta då 
heteronormen utifrån ett queerteoretiskt perspektiv upprätthålls och förstärks av att 
heterosexuella ständigt bekräftas i sin identitet. 

Vår studie styrker det resonemang som Tallberg Broman (2009) för angående hur 
förskola och skola överför normer och värden vidare till hemmet genom barnen. 
Detta menar författaren resulterar i att även barnen fostrar och formar hemmen då 
en vårdnadshavare beskriver hur hennes dotter påverkas av åsikter från förskolan 
och tar med sig detta hem till resten av familjen. 

/.../ En av min dotters förskolekompisar (en pojke) har med sig väldigt mycket 
åsikter hemifrån om vad som är ”pojkigt” och ”flickigt” och det har färgat av sig 
på min dotter (4½ år) som ställer mycket frågor om detta till mig och kan komma 
med uttalande om att ”pojkar kan inte ha rosa”, ”tjejer är inte starka” osv. Vad jag 
vet diskuterar pedagogerna på förskolan inte detta med barnen trots att jag 
misstänker att det finns möjligheter att ta upp detta ofta eftersom det 
förekommer så gott som varje dag. 
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Om man tittar på citatet här ovan ur ett queerteoretiskt perspektiv har antagligen 
pojkens vårdnadshavare (eller någon annan i hans närhet) ett heteronormativt 
perspektiv på världen där pojkar ska bete sig som typiska pojkar och inte använda 
rosa kläder och flickor ska bete sig som tjejer och vara timida och svaga. 
Vårdnadshavaren i studien menar därför att det är av betydelse att förskolan lyfter 
genusarbetet med barnen, för även om vissa föräldrar samt förskolan har bra 
värderingar så finns det alltid någon i barnens närhet som kan färga deras tankar 
utifrån sina egna värderingar och perspektiv. Vi kan se på vårdnadshavarens 
påstående här ovanför utifrån det Lundin (2013) skriver. Det vill säga att skola och 
förskola bör uppvisa mångfald och öppenhet genom att exempelvis aktivt säga ifrån 
om allt från små till stora kränkningar. För att det ska gå att genomföra krävs enligt 
författaren samarbete mellan alla; barn, vårdnadshavare och vuxna där samma 
värdegrund bör förmedlas. Vi tycker oss i detta resonemang även se en koppling till 
Eidevald (2009) som menar att förskolans läroplan borde omformuleras för att se 
barnen som medaktörer istället för objekt. Detta menar författaren skulle bidra till att 
barnen skulle kunna vara med och tillsammans förändra verksamheten om de 
tillskrevs mer makt och fick ett större ansvar. Denna koppling gör vi då barnet i detta 
fall funderar normkritiskt men att förskollärarna inte för fram detta till diskussion. 
En annan vårdnadshavare uttrycker genusarbetet på förskolan följande: 

Förskolan måste bli medveten om hur viktig den är när det kommer till att 
påverka barnens framtid. Om förskolan utmanar barnens sätt att se på genus 
finns det goda chanser till att de tar med sig det in i vuxenlivet. 

Detta kan kopplas till SOU (2004:115) som hävdar att nu när förskolan har sin egen 
läroplan där värdegrunden för arbetet är högt prioriterat, är det av vikt att förskolan 
funderar över vilka värderingar som förmedlas genom den personal som arbetar där. 

Studien visade att ca 40 % ansåg att förskolan har förklarat för dem hur förskolan 
arbetar med genus, medan ca 60 % ansåg att deras förskola inte hade det. Detta kan 
ses utifrån vad Myndigheten för skolutveckling (2006) skriver om att det är viktigt att 
kommunen lyfter fram och uppmärksammar det arbete som görs för att de 
involverade, i detta fall förskolan, ska känna att deras arbete är viktigt. Myndigheten 
för skolutveckling (2006) menar även att jämställdhetsarbetet kan förbättras genom 
att skapa engagemang hos barn och elever genom att involvera dem i arbetet. Vi 
tycker oss se en koppling mellan studiens resultat och detta påstående då 
genusarbetet inte tycks lyftas fram tillräckligt för att vårdnadshavare ska bli 
medvetna om det. Studien visar vidare i frågan på vilket sätt har förskolan 
informerat om genusarbetet? att endast tre vårdnadshavare har blivit informerad om 
genusarbetet muntligt, varav en av dessa själv behövt fråga förskollärarna för att få 
svar:  

De har informerat lite grann muntligt när jag frågat då jag läst om ex böcker och 
genus i min förskollärarutbildning. 

Vi funderar på om det inte lyfts muntligt på grund av osäkerhet hos förskollärarna för 
hur vårdnadshavare ska ta emot informationen. Detta i enlighet med SOU (2004:115) 
som beskriver att många förskolor upplever en rädsla hos vårdnadshavare om att 
jämställdhetsarbetet ska förändra deras barn. Och vidare att det finns en idé om att 
förskolans jämställdhetsarbete gör pojkar homosexuella och vårdnadshavare till 
flickor vill ha sin lilla prinsessa som hon är. Därför menar SOU (2004:115) att det är 
av vikt att ta denna typ av funderingar från vårdnadshavare på allvar och att i 
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kontakten med vårdnadshavare förklara att det inte är detta som 
jämställdhetsarbetet i förskolan handlar om.  

Utifrån ett queerteoretiskt och vidare normkritisk perspektiv tycker vi oss se att 
majoriteten av vårdnadshavarna i studien anser det viktigt att komma ifrån de 
stereotypa könsnormerna som fortfarande råder i dagens samhälle. Detta då en del 
vårdnadshavare är nöjda med det genusarbete förskolan gör redan nu men även att 
en del önskar mer genusmedvetenhet. Detta ser vi som positivt och anser att 
resultatet stämmer med det Tallberg Broman (2009) skriver om att vårdnadshavares 
inflytande och delaktighet ska ses som ett vidgat ansvar där lärare kan påverka 
familjen samtidigt som familjen kan påverka skolan vilket öppnar till förhandling. 
Tallberg Broman (2009) hävdar dock att det gränsöverskridande arbetet mellan hem 
och skola bör ifrågasättas då dem har skilda värdesystem och logiker angående barns 
fostran. Detta tar vi till oss och ser som både positivt och negativt utifrån studiens 
resultat. Detta då de vårdnadshavare som är villiga att lyfta genusarbetet och anser 
det viktigt kan hjälpa förskolans genusarbete framåt medan de som anser det negativt 
hindrar förskolan från att komma ifrån könsstereotypa normer.  

6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi i avsnitt 6.1 att presentera vår metoddiskussion. I avsnitt 
6.2 kommer vi att presentera vår resultatdiskussion och i avsnitt 6.2.1 kommer vi att 
framlägga studiens slutsats. Sedan kommer vi i avsnitt 6.3 att presentera relevansen 
av studien för vår kommande yrkesroll, samt avsluta med att presentera exempel på 
fortsatt forskning inom området i avsnitt 6.4. 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att med hjälp av både empirisk forskning och diverse litteratur 
undersöka vilken kunskap och vilka uppfattningar som vårdnadshavare har om 
förskolans arbete kring genus, samt vilka tankar de har om genusarbetet. Vi anser att 
den valda metoden, det vill säga kvalitativ enkätundersökning, gjorde det 
genomförbart att konstruera relevant data med syftet att besvara våra två 
forskningsfrågor. Under konstruerandet av frågorna till enkätundersökningen utgick 
vi ifrån studiens syfte och forskningsfrågor där vi formulerade 10st olika frågor som 
ansågs ha relevans för det som vi ville få syn på. Vi var noga med att utforma frågorna 
på ett sätt som gav deltagarna chans att motivera och berätta om sina erfarenheter 
istället för att låsa frågorna med exempelvis svarsalternativ. Dock känner vi att ja och 
nej frågorna tenderade att tvinga fram ett ställningstagande och tänker därför att 
svarsalternativet "vet ej" borde varit med.  

Som tidigare nämnt har vi i denna studie använt oss av enkät som metod. Vi anser att 
denna metod var rätt för oss då observationer inte kunde ge oss de vi ville ha svar på. 
Vi skulle kunnat använda oss av intervjuer men tror att om vi hade använt oss av 
strukturella intervjuer hade en nackdel varit att de flesta respondenter vi intervjuat 
funnits i vår bekantskapskrets och berört verksamheter som finns i vår närhet. Detta 
ansågs vara en nackdel för att vi, som i nuläget, istället har fått spridda svar från 
vårdnadshavare över hela landet. Dock är detta enbart en spekulation från vår sida då 
vi inte kan vara helt säkra på att resultatet fått just detta eftersom 
enkätundersökningen var helt anonym och vi inte på något vis kan få reda på vilka 
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det är som svarat på vår enkät. Som vi skrev i avsnittet om vår metod önskade vi en 
variation bland deltagarna i undersökningen, men vi kan ju inte på något sätt vara 
säkra på att vi fått det. En fördel som dock kunnat hjälpa oss om vi valt intervjuer 
som metod är det Bryman (2011) skriver om att kunna ställa följdfrågor och hjälpa 
respondenterna på traven om de fastnat vid en fråga. Denna fördel ses under 
analysen av enkätsvaren där vi upplevde att vissa svar var lite otydliga och att vi inte 
riktigt visste om vi tillexempel skulle tolka dem som positiva eller negativa. Här 
känner vi att vi gärna hade velat få reda på hur vårdnadshavaren som gav oss svaren 
egentligen tänkte för att ge studien större trovärdighet. Nu har vi utifrån det 
queerteoretiska perspektivet, som enligt Josefson (2005) innebär att man 
ifrågasätter, utmanar och förändrar normer för genus och sexualitet, fått tolka svaren 
på egen hand. Dessa tolkningar är enbart våra och hade kanske sett annorlunda ut 
om det var någon annan som hade gjort dessa tolkningar. 

Valet att använda oss av enkäter tror vi bidrog till att fler vårdnadshavare både kände 
att de ville och att de hade möjlighet till att delta i studien. I denna studie har vi 
försökt hålla oss så objektiva som möjligt, men under resultatanalysen märktes dock 
att vi reagerade starkt på en del deltagares svar baserat på våra egna värderingar och 
normer. Om vi istället hade intervjuat vårdnadshavarna hade detta förmodligen lett 
till att det varit svårt för oss att vara olika objektiva och att vi lätt försökt vilja ändra 
på respondenternas åsikter eller försöka förklara vad genusarbetet är och bidrar till. 
Vi anser därför att enkätundersökning som metod har varit tacksam i trovärdighet till 
studiens resultat då vi under exempelvis intervjuer undermedvetet hade kunnat 
påverka deltagarna till andra svar. 

En kritisk aspekt i detta arbete var studiens tidsram och på grund av denna kände vi 
att vi var tvungna att begränsa studiens omfång och endast nöja oss med de 30 svaren 
som var minimum för studien. Med tanke på detta är vi medvetna om det faktum att 
studiens resultat kunde ha sett annorlunda ut om vi tagit in svar från fler 
vårdnadshavare. Även på grund av den tighta tidsramen anser vi att möjligheterna till 
att komplettera studien med tillexempel strukturella intervjuer eller observationer 
påverkades. 

6.2 Resultatdiskussion 

Målet med denna studie har varit att undersöka vilken vetskap och uppfattningar 
vårdnadshavare har om förskolans arbete kring genus, samt vilka tankar de har om 
det arbetet. I studien sökte vi svar på dessa två forskningsfrågor: 

 Vilken vetskap har vårdnadshavare om arbetet med genus i förskolan? 

 Vilka tankar har vårdnadshavare om arbetet med genus i förskolan? 
 

Utifrån det resultat vi fått in från den enkätundersökning vi genomförde, samt vår 
analys av det resultatet och relevant tidigare forskning, har vi valt att diskutera det 
insamlade materialet enligt följande; 

De erfarenheter från förskolor som SOU (2006:75) har haft kontakt med visar på att 
det är svårt att väcka intresse hos vårdnadshavare vad gäller genus- och 
jämställdhetsfrågor. Detta var något som vi dock inte kunde se i vår studie då vi anser 
att de flesta var mycket insatta och intresserade av genusarbetet i förskolan. Detta då 
många påvisade vetskap om vad genusarbetet innebär genom att beskriva det med 
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ord som ”medmänsklighet” ”jämlikhet” ”mångfald” och ”hen” och två olika 
vårdnadshavare beskriver vidare: 

Medvetenhet inom hur vi uppfostrar och behandlar våra barn och unga i syfte att 
göra det mer jämställt. 

Att synliggöra hur vi bemöter och kommunicerar med barnen och att man alltid i 
första hand bemöter dem som barn och inte som kille eller tjej. 

Detta tycker vi frambringar en positivitet till det Tallberg Broman (2009) skriver 
angående yrkesprofessionellas och vårdnadshavares delade ansvar kring barnens 
fostran till samhällsmedborgare. Vi ser nämligen att studiens resultat visar på att 
vårdnadshavare har en positiv attityd till genusarbetet vilket vi tänker gör det enklare 
för förskolan att arbeta med. Tallberg Broman skriver vidare att barnen överför 
normer från skolan till hemmet men även tvärtom vilket vi tänker bidrar till att 
genusarbetet blir en naturlig del av barnens vardag. I samband med detta 
resonemang svarade en vårdnadshavare i frågan hur skulle du önska att förskolan 
arbetade med genus? att ”jag är anti sånt, man får göra som man vill och finner ingen 
vits med att nämna det". Detta tycker vi var intressant och tänker att denna 
vårdnadshavare besitter ett jämställt tänk när hen säger att man får göra som man 
vill. Alltså motverkas de könsstereotypa normer förskolan ska arbeta med även i 
hemmet även fast denne vårdnadshavare anser sig vara ”anti” genusarbetet. Vi anser 
att detta är positivt trots en negativ inställning då genusarbetet är så pass självklart 
att det inte anses behövas nämnas. 

Vi kunde även se i studiens resultat att några vårdnadshavare uttryckte önskningar 
om ökat genusarbete i förskolan. Vi ser detta som något bra men vill dock påpeka att 
bara för den sakens skull anser vi inte att det inte är en angelägenhet att öka 
engagemang och intresse hos vårdnadshavare kring dessa frågor, utan snarare 
tvärtom. Genusfrågan är enligt oss alltid aktuell och viktig och något alla behöver bli 
mer insatta i, detta kan styrkas utifrån studiens resultat som visade att en liten del av 
vårdnadshavarna inte ansåg genus viktigt och enligt oss missuppfattat vad 
genusarbetet handlar om. Exempelvis då en vårdnadshavare ansåg att genusarbetet 
var ”ett verktyg att skapa en skev världsbild av kön”. Vi liksom Josefson (2005) 
menar att genus inte handlar om det kön man föds med, utan att det mer handlar om 
de idéer, handlingar och föreställningar som formas av kön, av genus. Och precis som 
Myndigheten för skolutveckling (2003) menar handlar genusarbetet om att skapa en 
medvetenhet om ämnet för att se det man normalt inte ser, att det handlar om 
kompetensutveckling, delaktighet, engagemang och tålamod bland annat. Samt att 
man ska bli medveten om sina egna värderingar och därför måste 
jämställdhetsarbetet börjar hos de vuxna. Som delegationen SOU (2004:115) påpekar 
måste man arbeta aktivt med jämställdhet i förskolan. Annars finns enligt 
delegationen risken att flickor och pojkar kommer att växa upp och hindras i sin 
utveckling av vuxnas föreställningar på snäva könsroller. Detta anser vi vara en 
sanning i relation till queerteorins heteronormativa aspekt och anser att det vidare är 
viktigt att se på förskolan ur detta perspektiv. Detta då queerteorin hävdar att det är 
när man ifrågasätter traditionella könsroller och könsmönster som man ifrågasätter 
heteronormativiteten.  

I vår studie såg vi föreställningar hos en vårdnadshavare om att barns sexualitet 
hotas i samband med genus- och jämställdhetsarbete. Denna typ av tankar 
förutsätter ett heteronormativt tänkande och då att kvinnor och män är två olika 
sorters människor som har olika uppgifter i samhället. Hur man som förskollärare 
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skall möta dessa tankar är ett stort dilemma, och det är här vi menar att 
styrdokumenten kan vara bra att luta sig emot. Förskolan har ett obligatoriskt 
genusuppdrag och precis som delegationen SOU (2004:115) säger så är detta 
tillsammans med värdegrundsfrågor inget man kan bortse ifrån. Varken 
förskolepersonal, rektorer eller kommuner kan välja bort att arbeta med 
genusuppdraget, oberoende av individuella åsikter. Barn har enligt delegationen 
redan innan de kommer till förskolan fått lära sig att vara på ett visst sätt då vårt 
samhälle är färgat av normer. Därför är det enligt oss viktigt att låta barnen få vara de 
dem är och bara utgå från deras egna intressen i ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv. Vi anser dock att vi för den sakens skull inte kan tvinga barn 
till att utföra könsöverskridande aktiviteter, som även en av vårdnadshavarna i vår 
enkätundersökning utrycker en oro för. Som diskrimineringslagen (SFS 4§, 
2008:567) syftar till, så handlar det om att motverka diskriminering och att främja 
alla barns lika värde och rättigheter, oavsett kön och könsöverskridande identitet. 

Vi menar precis som många vårdnadshavare i vår studie att det viktiga i genusarbetet 
är att presentera olika tankar och möjligheter så att barnen blir medvetna om att 
normer existerar och sedan att man kan bryta dessa utan att man på något vis ska 
behöva behandlas annorlunda. Detta då Josefson (2005) poängterar att man genom 
att lära sig mer om genus och hur det påverkar oss kan man få mer möjligheter till att 
bli och göra det som man vill. Författaren menar att man som kille eller tjej lär sig att 
bete sig och vara på ett visst sätt, vilket ofta är omedvetet. Det är enligt oss därför av 
vikt att man redan som barn lär sig att man inte behöver vara grabbig för att vara 
kille och tjejig för att man är tjej. Vi tror oss även se detta i vårt studieresultat, det vill 
säga att många vårdnadshavare är öppna för att komma ifrån de traditionella 
könsrollerna. Detta då ett flertal nämner att de inte vill att deras barns placeras i fack, 
eller att de önskar att barnen ses utifrån individer och inte kön. Josefson (2005) 
styrker dessa resonemang och menar att tack vare genuskunskap är det lättare att 
göra egna val och att vara precis som man vill. Hen menar att vi fostras in i beteenden 
utifrån de uppfattningar som finns om vårt kön vilket gör att genus blir en del av vår 
identitet och vidare då vi alla påverkas av genus så ger det effekter på hur vårt 
samhälle fungerar. Detta betyder enligt författaren att de roller vi fostras in i formar 
oss i samma sekund som vi föds och påverkar oss sedan resten av livet.  

Vi fann det intressant att en vårdnadshavare i studien lyfte barnens påverkan av 
varandra i genusarbetet. Hen beskrev att sitt barn har med sig mycket åsikter och 
tankar hem om vad som är pojkigt och flickigt baserat på vad ett barn på förskolan 
uttrycker. Detta öppnade ögonen för oss som framtida förskollärare då vi fann det 
viktigt att involvera även barnen i genusarbetet. Som Eidevald (2009) lyfter i sin 
forskning borde barnen vara medaktörer i arbetet på förskolan och att alla 
tillsammans måste vara med och förändra. Vi håller med om detta och tänker att 
genusarbetet måste hållas levande genom dagliga diskussioner med både barn och 
vårdnadshavare. På ett sätt tror vi detta är hjälpsamt då vi tillsammans kan bredda 
varandras synsätt genom att ta del av vilka normer som styr oss, men vi tror även det 
kan vara en nackdel då personer med starka åsikter som går emot förskolans 
värdegrund kan skapa ett negativt klimat. 

Vår studie visar att vårdnadshavarna är nöjda med hur förskolan arbetar med genus i 
dagsläget, men att vissa förskolor måste bli mycket bättre med att förklara hur de 
arbetar med genus i den dagliga verksamheten så att vårdnadshavarna får en bättre 
bild av vad genusarbetet verkligen handlar om. Att förskolan informerar om 
genusarbetet fick vi i vår enkätundersökning se inte var en självklarhet. Det vi istället 
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kunde se var att några av vårdnadshavarna i enlighet med den tidigare forskning som 
vi tidigare presenterat, ansåg genusarbetet vara svårt att riktigt förstå innebörden av. 
På grund av detta blir det även svårt att som förskollärare veta hur man skall arbeta 
med genusarbetet och även hur man skall kunna förklara för vårdnadshavarna hur 
man arbetar med det. Denna oklarhet tror vi kan medföra även för vårdnadshavarnas 
del att de har svårt att själva få syn på genusarbetet i förskolan, om de egentligen inte 
riktigt vet vad de ska titta efter. Vi spekulerar i om det är detta som kan vara en 
bidragande faktor till att 30 % av de vårdnadshavare som svarade på vår 
enkätundersökning anser att de inte upplever att deras förskola arbetar med genus. 
Vi funderar även på hur förskolan skulle kunna informera föräldrar om hur de 
arbetar med genusarbetet men finner det svårt. Vi tänker att genusarbetet sker 
dagligen i spontana situationer och diskussioner vilket kan vara svårt att förmedla till 
vårdnadshavare. Å andra sidan tänker vi att det kan det vara just dessa situationer 
förskollärare måste vara noga med att lyfta för att vårdnadshavare och barn kan börja 
funderar på hur det själva arbetar med genus utanför förskolan. 

6.2.1 Slutsats 

I vår enkätundersökning kunde vi se att de flesta vårdnadshavare ser förskolans 
genusarbete som något betydelsefullt, både för deras egna barn men även för 
samhället i stort. Dock skulle de själva vilja få mer kunskap om hur deras förskola 
arbetar med genusfrågorna och att de gärna själva vill vara mer involverade i det 
arbetet. Vi såg även exempel på tankar som inte överensstämmer med förskolans 
genusuppdrag i vad som framkommer i dess styrdokument. Därför blir slutsatsen av 
vår studie att vårdnadshavare har blandade tankar, vetskap, uppfattningar, åsikter 
och erfarenheter utav genusarbetet som pågår i förskolan.  Men att majoriteten av 
deltagarna i studien har en positiv syn till genusarbetet och önskar ökad 
genusmedvetenhet på förskolan. Skillnaden i synen på genusarbete tror vi kan bero 
på många olika anledningar, exempelvis i delegationen SOU (2004:115) där de tar 
upp att det finns en stor bredd av åsikter och erfarenheter bland vårdnadshavare när 
det gäller jämställdhet och att dessa kan variera stort beroende på vilka 
bostadsområden och olika delar i landet som de bor. Vi anser att detta kan vara en 
bidragande faktor till resultatet vi fått i vår studie. Denna slutsats drar vi då vi 
medvetet lade ut enkätundersökningen på olika sociala medier, där målet var att just 
få en spridning på de deltagande vilket vi ansåg skulle bidra till varierade svar på våra 
frågor. Vi anser därför att studien har stor trovärdighet då många olikas perspektiv 
kunde tolkas. Vi har genom studiens gång fått en insikt i hur förskolans genusarbete 
handlar till största delen om förhållningssätt, exempelvis hur man förhåller sig till 
pojkar och flickor. Det är vårt sätt att bemöta andra som skickar ut signaler till 
barnen och med en medvetenhet om detta kan vi förhindra att vi skickar ut signaler 
som är begränsande, könsbundna budskap och förväntningar till dem. 

Slutligen anser vi att studien har gett oss kunskap inför vår framtida yrkesroll då vi 
fått upp ögonen för att vårdnadshavare tänker och tycker olika vilket gör det lättare 
för oss att bemöta dem i arbetet med genus och genusrelaterade frågor. Då ämnet kan 
vara känsligt då man kan tolka genusarbetet på olika sätt, både dess begrepp och 
aktiviteter anser vi att det är av vikt att vara tydlig med vad man menar i samtal med 
vårdnadshavare. När det råder en samsyn om målet med förskolans genusarbete 
tänker vi oss att det blir lättare att komma överrens om hur och med vilka medel man 
tillsammans skall nå de målen. Förskolan har allt att vinna på att vårdnadshavarna är 
införstådda och accepterande i det som handlar om genusarbete. 
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6.3 Undersökningens relevans för vår framtida yrkesroll 

Vi anser att denna undersökning är av relevans för vår framtida yrkesroll då vi nu 
känner oss lite mer förberedda inför det genusuppdrag som förskollärare arbetar med 
i förskolan. Vi har fått en inblick i hur vårdnadshavares förväntningar, tankar och 
kunskaper kring genusarbetet ser ut och vi har även fått en kunskap i hur man kan 
möta dessa. Men framförallt har vi en nyförvärvad kunskap i hur man skall förklara 
för de vårdnadshavare som anser att förskolans genusarbete är mindre viktigt varför 
det och jämställdhetsarbetet är av stor vikt, inte bara för barnen i förskolan, men för 
hela samhället. Vi anser att god kommunikation alla parter emellan är nödvändiga i 
frågor som rör genus och jämställdhet, vi ska lära vårdnadshavare, men vi ska även 
dra lärdom ifrån vårdnadshavarna där vi har stor nytta av att ta del av deras 
berättelser och tankar. 

Vår undersökning kan även hjälpa andra förskollärarstudenter och även utbildad 
förskolepersonal som känner sig lite osäkra på förskolans genusarbete och/eller inte 
riktigt vet hur man på bästa sätt möter vårdnadshavare som tillexempel har negativa 
tankar kring, eller är nyfikna på, genus och förskolans arbete med detta. 

Även vårdnadshavare anser vi ha nytta utav denna undersökning då vi med studien 
påvisar vikten av genusarbetet i förskolan samt hur det ter sig i praktiken. Enligt både 
delegationen SOU (2004:115) och Tallberg Broman (2009) är det ofta familjen som 
är barnens viktigaste uppväxtmiljö. Därför är det enligt författarna nödvändigt att 
vårdnadshavare både förstår och accepterar det genusbaserade jämställdhetsarbete 
som praktiseras i förskolan för att få ett så framgångsrikt jämställdhetsarbete i 
förskolan som möjligt. Arbetet handlar enligt SOU (2004:115) om att ge större 
möjligheter åt barnen, där arbetet inte begränsar något barn, utan ger alla barn 
tillgång till fler intressen, vägval och uttryckssätt. Delegationen hävdar vidare att 
arbetet inte handlar om att barn ska förändras till något helt annorlunda och nytt; 
att pojkar ska bli homosexuella och att flickor inte får vara "pappas lilla flicka" längre 
som delegationen presenterar som en rädsla som fler föräldrar än man tror, har. Det 
är enligt oss viktigt att vårdnadshavare blir upplysta om detta och vi anser att vår 
studie gör just det på ett lättförståeligt sätt.  

6.4 Fortsatt forskning 

Om det fanns en möjlighet att göra en större undersökning av den här typen så anser 
vi att det skulle vara intressant att undersöka skillnaden mellan kvinnliga och 
manliga vårdnadshavares vetskap och tankar om genusarbetet. Om tillexempel det är 
de manliga eller de kvinnliga vårdnadshavarna som har svårare att acceptera när 
deras barn överskrider könsgränserna. Vidare skulle det vara intressant att 
undersöka vilka tankar och frågor vårdnadshavare har utryckt om förskolans 
genusarbeten till förskollärare, samt hur förskollärarna har bemött dessa frågor. 
Samt om förskollärarna anser att de har informerat vårdnadshavarna om 
genusarbetet, vad det innebär, hur det kommer till uttryck i verksamheten, samt om 
de anser att de låter vårdnadshavarna vara delaktiga i detta arbete. 

Det skulle även vara givande att forska inom ämnet genom aktionsforskning som 
innebär ett samarbete mellan forskare och praktiker. Detta då Nylund, Sandback, 
Wilhelmsson och Rönnerman (2010) menar att forskare kan bidra med vetenskaplig 
kunskap och teorier samtidigt som praktikerna får chans att bepröva detta i 
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verksamheten. Aktionsforskning sker enligt författarna i ett spiralliknande arbete 
som kommer till uttryck i planera-agera-observera-reflektera. Denna 
forskningsmetod tänker vi kan bilda och vägleda personal inom förskolan som 
känner att genusarbetet är svårt. 
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Bilaga 1 
 
Detta är enkätens ursprungliga utformning, men den såg annorlunda ut då den var 
elektronisk och skapades i Googles enkätformulär. All skrift är dock densamma som 
enkäten som skickades ut till deltagarna. Längst ner på bilagan finns de frågor vi 
ställde i enkäten. 

 
Undersökning om vårdnadshavares vetskap och tankar kring 
genusarbetet i förskolan. 
 
Denna undersökning förväntas ta cirka 10 minuter! Till denna undersökning söker vi 
vårdnadshavare med barn som går i förskolan och kan tänka sig att svara på några 
frågor angående genusarbetet i förskolan. Vi är två förskollärarstudenter som går 
sista terminen på Mälardalens högskola och skriver ett självständigt arbete där syftet 
är att undersöka vilken vetskap och vilka tankar vårdnadshavare har om genusarbetet 
i förskolan. Observera att det inte finns några rätta svar utan vi är ute efter era 
personliga åsikter.  
 
Genom att svara på denna enkätundersökning blir du en deltagare i denna studie. 
Denna studie kommer att följa alla etiska regler som finns för forskning då ditt 
deltagande anonymt. Ditt deltagande i undersökningen är även helt frivilligt. Du har 
rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser för dig. Väljer du att namnge verksamheter, kommuner 
m.m. i dina svar kommer detta inte att föras vidare i studiens resultat. Resultatet av 
undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion kommer att läggas ut på databasen Diva. 
   
Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta oss. 
Student, Emma Kallander, ekr15001@student.mdh.se 
Student, Teodora Hellberg, thg15001@student.mdh.se 
Handledare, Mia Heikkilä, mia.heikkila@mdh.se 
 
Västerås, Mars 2018 
 
Frågor: 
 
Ålder på dig som deltar 
Vad är genus för dig? Hur skulle du förklara begreppet? 
Har er förskola förklarat för dig hur de arbetar med genus? Svarsalternativ Ja/Nej 
På vilket sätt har förskolan informerat om genusarbetet? 
Upplever du att förskolan arbetar med genus? Svarsalternativ Ja/Nej 
På vilket sätt upplever du/upplever du inte att förskolan arbetar med genus? 
Hur skulle du önska att förskolan arbetade med genus? 
Anser du att det är viktigt att förskolan arbetar med genus? Svarsalternativ Ja/Nej 
Varför är det viktigt/mindre viktigt för dig att förskolan arbetar med genus? 
Övriga tankar om genusarbetet du vill lyfta 


