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Studiens syfte var att undersöka hur förskolepersonal definierar genus och hur 

de anser att det tar form i den dagliga verksamheten i förskolan. Studien utgick 

från ett kvalitativt arbetssätt och innefattade semi-strukturerade intervjuer med 

sju förskollärare och en barnskötare. De teoretiska utgångspunkter vi har 

använt oss av är teorin om genuskontrakt och jämställdhetsanalys. Det som 

framkom i resultatet var att det fanns stor variation inom hur 

förskolepersonalen definierade genus och hur de hade valt att arbeta med det i 

verksamheten. Studiens slutsatser var att deltagarna hade ett aktivt arbete med 

utgångspunkt i genusmedvetenhet men att det fanns en vilja att vidareutbilda 

sig inom ämnet men som i nuläget inte var möjligt. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Denna studie började med att vi ville utveckla en djupare förståelse för genus i 

förskolan och hur det kan ta form i vårt framtida yrke som förskollärare. Vi ville 

också undersöka hur personal ute i verksamheten arbetar med genus. Vi vet att genus 

är ett brett ämne som kan ha många olika betydelser.  

Det framkommer i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) att förskolans personal 

ska arbeta aktivt och har ett ansvar att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv så 

att alla barn ges likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett 

könstillhörighet. Detta kan kopplas till genus i förskolan och hur personal arbetar 

med ämnet. Vidare så kunde vi se att i Läroplanen för förskolan (2016) används inte 

termen genus men man kan se kopplingar till det i texten. Exempelvis som att 

personalen har ansvar för att skapa miljöer där barn behandlas lika oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck. Vidare kan man se att förskolans 

utbildning ska formas av öppenhet och respekt för skillnader i människors 

uppfattningar och levnadssätt. Eftersom inte förskolans läroplan (Skolverket, 2016), 

varken benämner eller definierar begreppet genus, behövs här en förklaring och 

teoretiska perspektiv för att skapa en förståelse för innebörden i begreppet genus.  

Hirdman (2003) beskriver genuskontraktet som ett kontrakt som innehåller oskrivna 

reglerna i ett samhälle. Regler som definierar vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt i en specifik kultur och under en specifik tid. Dessa genuskontrakt är inte 

konstanta utan förändras över tid i takt med att samhällets syn på vad som är manligt 

och kvinnligt förändras.   

Även Hedlin (2010) belyser att det finns koder i samhället gällande den sociala 

interaktionen som är genuskodade. Författaren beskriver hur personer som kan koda 

av dessa normer gällande kvinnligt och manligt har det lättare vid interaktion och att 

individer som bryter dessa mönster riskerar att uppfattas som annorlunda.  

Utifrån detta så är det av särskilt intresse för oss som snart utexaminerade 

förskollärare att undersöka genusmedvetenhet hos förskolans personal, och det 

verkar vara grundläggande för ett långsiktigt genuspedagogiskt arbete och det 

fortsatta jämställdhetsuppdraget att det finns en medvetenhet hos 

förskolepersonalen om dessa frågor. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förskolepersonalens kunskaper om genus 

och hur de arbetar med genus i förskolan, samt om de anser sig ha tillräckliga 

kunskaper för att arbeta med ämnet i verksamheten. Studiens frågeställningar är 

följande: 
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 Hur resonerar deltagarna i studien kring vad genus är? 

 Hur arbetar de tillfrågade med genus? 

 Vilka mönster kan vi se i respondenternas resonemang? 

 

2 Bakgrund 

2.1 Avgränsningar i litteraturundersökning 

Vi har i vår litteraturundersökning använt oss utav databaserna ERIC (EBSCOhost), 

Swepub, ULRICHSWEB och DiVA i sökandet efter relevanta artiklar och 

avhandlingar. Vi har använt söktermer som jämställdhet, genus och gender för att få 

en generell uppfattning om begreppet genus. Vi har därefter gränsat av oss ytterligare 

för att specifikt rikta in oss på genus i relation till förskolan. 

De ord som vi valde att använda för att hitta svenska artiklar var ”genus i förskola”, 

”kön”, genus förskola Sverige”. Vidare så använde vi oss av de engelska orden ”gender 

pre-school”, ”gender in preschool”, ”gender Swedish pre-school”.   

På detta sätt kunde vi få en större generell sökning, därefter så fokuserade vi med 

begränsning mellan datum för publicering och att de artiklar och avhandlingar som vi 

slutligen använde oss av var ”peer reviewed”, med mening att innehållet hade blivit 

vetenskapligt granskat och godkänt för publicering.  

2.2 Förskolans läroplan 

Arbetet som pågår på en förskola lyder under olika styrdokument. I Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2016) så beskrivs det att förskolan skall motverka traditionella 

könsstrukturer och att flickor och pojkar skall ges samma möjligheter att utveckla 

sina förmågor och intressen utan att begränsas utifrån stereotypa könsroller.  Detta 

styrdokument är av särskild betydelse för vår studie, då det just har skett en 

revidering av förskolans läroplan som träder i kraft den 1 juli 2019. Förskolans 

läroplan, som styr den svenska förskolans verksamhet, behandlar som skrivits 

tidigare inte genus som begrepp. Däremot så belyser den begrepp och 

handlingsmönster som kan knytas teoretiskt till genus, såsom jämställdhet och hur 

”förskolan ska motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 2016, s. 5). 

2.2.1 Styrdokument läroplan för förskolan reviderad 

I denna studie så använde vi oss av den skrivning som finns i den revideringen från 

2016 (Skolverket, 2016). Vi är medvetna om att det har publicerats en reviderad 

version, som innehåller ändrade formuleringar och beskrivningar av förskollärarens 

ansvar. Vi valde att inte använda oss av dessa som utgångspunkt i denna studie då 

dokumentet inte har trätt i kraft när studien genomfördes. Men vi vill 

uppmärksamma ändringarna i paragraferna i del 1 (Skolverket, 2018) som berör 
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kroppslig och personlig integritet och jämställdhet. Ändringarna under avsnitten om 

jämställdhet har gjorts för att stämma in mer med andra läroplaner inom den 

svenska skolan. Här har ”pojkar och flickor” ersatts med ”barn”. Vidare har stycket 

”Motverka traditionella könsmönster och könsroller”(Skolverket, 2016, s. 5) ersatts 

med att ”Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar 

barnens utveckling, val och lärande.”(Skolverket, 2018).  Dessa ändringar 

genomfördes då det ansågs vara problematiskt att använda sig av ordet ”traditionella” 

då det är svårtolkat gällande vad som är traditionellt och vems traditioner som 

paragrafen syftar på. I denna studie utgår vi ifrån förskolans läroplan så som den såg 

ut vid studiens genomförande och går senare in på den kommande förändringen 

ytterligare i diskussionsavsnittet. 

2.3 Tidigare forskning 

Sedan 2011 så har förskolan utgjort en del av skolväsendet och är för en stor del av 

landets barn första steget i deras utbildning. Ärlemalm-Hagsér och Pramling-

Samuelsson (2009) beskriver förskolan som en särskild plats för socialisering. Warin 

och Adrinny (2015) menar att förskollärare befinner sig i en unik situation, där de har 

möjlighet att redan från början av ett barns utbildning kan utmana och ifrågasätta 

stereotypa könsmönster. 

Men hur detta arbete ska gå till är ej specifikt definierat i förskolans läroplan, utan 

beroende av förskollärarens genusmedvetenhet. Studier har visat att en del 

förskolepersonal menar att genuspedagogik inte är applicerbar på de yngsta barnen, 

då det anses att de är för unga för att vara påverkade av könskontrakten (Warin & 

Adrinny, 2015; Hellman & Heikkilä, 2014). Detta överensstämmer inte med 

Hirdmans (2003) teorier, som lyfter fram att barn redan från födseln blir olika 

bemötta. Även Ylva Odenbring (2014) belyser detta i sin studie, där barnen i samråd 

med förskollärare ofta uppmuntras till att uppfylla egenskaper relaterade till vilket 

kön barnet tillhör. Detta könandet sker såväl medvetet som omedvetet i förskolan, 

vilket visar att förskolan inte utgör något undantag. 

Ett förslag för att öka jämställdheten i förskolan har involverat initiativ för att försöka 

rekrytera fler män till förskolläraryrket (Warin & Adrinny, 2015; Wernersson, 2009). 

Wernersson (2009). Detta har dock problematiserats, då en verksamhet där både 

män och kvinnor arbetar inte automatiskt utvecklar en könsneutral pedagogik. 

Möjligtvis så har könsfördelningen betydelse genom att barnen ser de olika könen 

interagera, men Wernersson (2009) menar att det finns mycket lite forskning som 

ger stöd för att båda könen kan agera förebilder. Warin och Andrinny (2015) lämnar 

öppet för detta och menar att detta sätt att argumentera kan komma från en 

föreställning om att kvinnor och män besitter olika kompetenser som kunde tillföras 

till förskolan.  

Kvinnor och mäns könsroller har diskuterats flitigt genom samhällets historia 

(Wernersson, 2009). Vad som utgör ett återkommande element är hur olika 

förväntningar och föreställningar har tillskrivits könen genom tiderna. Kortfattat så 
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kan man beskriva det som att varje tids politiska prägel har definierat vad det innebär 

att vara man eller kvinna. Exempelvis att kvinnan ansetts vara särskilt lämpad för att 

sköta barn eller att mannen ses som huvudinkomsttagare. Ställer man detta exempel 

i kontrast med tidigare och senare skiften i synen på kön så framgår det att det inte 

finns några sanningar om kön dess relation till individens egenskaper. Eller 

åtminstone, det finns inga universella sanningar om kön som är oberoende av den 

historiska och sociala kontext som könet presenteras utifrån (Hirdman, 2003). I 

Sverige så var det Hirdman (2003) som först myntade begreppet genus. Enligt 

hennes teori om genuskontrakten så kategoriseras och karaktäriseras kvinnor och 

män utifrån olika föreställningar, beroende av social kontext. Genus relaterar således 

specifikt till normer om kön, vilket är den tolkning som vi använder om begreppet i 

denna uppsats. Kön är den biologiska, medan genus markerar de socialt och 

kulturellt betingade skillnaderna tillskrivna män och kvinnors status i ett samhälle. 

Detta får som effekt att könsroller kan ändras i ett samhälle över tid men också att 

könsroller kan vara olika beroende på kulturell bakgrund (Hirdman, 2003). Detta gör 

att könsrollerna i samhället behöver ställas till den rådande kontexten, exempelvis 

tidsperiod och kulturella mönster.  

Vi skulle nu vilja belysa det som Maria Hedlin (2010) talar om när det kommer till 

genus och könsroller. Hedlin (2010) beskriver hur genus skapas i förhållande till 

dominanta könsnormer. Författaren menar att dessa normer bestämmer hur kvinnor 

och män ska agera i olika situationer och dessa mönster upprätthålls genom att de 

ges utrymme att uttryckas. Hedlin (2010) argumenterar för att detta kan ske 

omedvetet men samtidigt så krävs det att dessa gestaltningar finns för att vi ska 

kunna uppfatta maskulint och feminint som någonting naturligt. Detta får som effekt 

att könsnormer förs vidare av både män och kvinnor. Denna påverkan från 

könsnormer menar Hedlin (2010) börjar redan i barndomen och kopplar till att det 

kan finnas ett tvång att passa in för att bli accepterad i den sociala interaktionen. 

Individen som kan koderna som är aktuella och följer dessa kommer att uppfattas 

som normal. Den som inte kan avkoda riskerar då att uppfattas som avvikande. Detta 

förklarar Hedlin (2010) med att det finns så kallade genusrelaterade förväntningar på 

individen tillsammans med normer. Detta kan man antingen anpassa sig till eller 

utmana de redan etablerade mönster som inkluderar eller exkluderar maskulinitets- 

och femininitetsmönster. Detta får som effekt att det inte finns fasta och tydliga 

könsnormer. Det finns olika sorters könsnormer, så genus ”görs” på och tar forma på 

olika sätt. Det är därför som Hedlin (2010) talar om maskulint och feminint i 

pluralform, alltså femininiteter och maskuliniteter (Hedlin, 2010).  

2.4 Särskiljande av jämställdhet och genus i förskolan 

I ett projekt kring jämställdhetsintegrering inom skolväsendet, vars resultat senare 

sammanställts av Mia Heikkilä (2013), visade det sig att skolpersonal ofta arbetar på 

ett sätt som särskiljer pojkar och flickor, trots att jämställdhet var en målsättning. Ett 

annat resultat av projektet pekade mot att personalen ofta, till följd av projektet, 
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utvecklat en ökad förståelse om genuskonstruktioner och en större medvetenhet 

kring sina egna förhållningssätt. 

Eftersom att förskolan ofta utgjort en yrkesplats för kvinnor sedan barnträdgårdarnas 

tid, så har den också varit del av olika könspolitiska initiativ (Wernersson, 2009). År 

2017 publicerades en granskning av förskolans jämställdhetsarbete 

(Skolinspektionen, 2017) där det fastställdes att förskolan på många håll inte lever 

upp till jämställdhetsuppdraget. En av de anledningarna som angavs var att den 

tillfrågade personalen själva inte ansåg sig ha kompetens för uppdraget.  

Eidevald (2009) problematiserar att förskolans läroplan lyfter att arbete med 

jämställdhet är viktigt men att den inte specificerar hur detta arbete skall utföras. 

Detta leder till att olika förskolor arbetar på en mängd olika sätt i frågan. Detta ger 

frihet i förskollärarnas tolkningar, men kan även väcka förvirring när det finns många 

olika tolkningar att utgå från. 

Heikkilä (2015) utgår exempelvis från att jämställdhetsuppdraget måste kontinuerligt 

drivas generellt av hela förskolans organisation, inte av enstaka individer. Vidare så 

argumenterar hon för att ett genusmedvetet arbetssätt börjar där det redan finns 

utvecklad kunskap och förståelse om frågor om kön, genus och jämställdhet och hur 

detta kan komma till uttryck i verksamheten. 

I Sverige så finns det lagar som betonar att kön inte ska vara en faktor för exkludering 

eller inkludering i samhället. Inom skola och förskola så finns ett avsnitt inom 

Skollagen (SFS 2010:800) som specifikt belyser diskriminering kontra inkludering 

baserat på könstillhörighet i förskolan. Trots det omfattande arbete kring 

jämställdhetsintegrering som utförts i landet, så kvarstår det ändå stora skillnader 

mellan kunskapen om genus och det praktiska arbetet (Heikkilä, 2013). 

Jämställdhetsintegrering är ett långsiktigt arbete och kräver en solid grundkunskap 

om hur kön konstrueras ute i samhället. Denna konstruktion av förväntningar ter sig 

olika på olika institutioner, även i förskolan. 

2.5 Forskning om genus i förskolan 

Eidevald (2009) belyser att det finns två sätt att se på genus i förskolans verksamhet 

som framträder i forskningen. Det ena sättet fokuserar på hur pojkar och flickor 

generellt agerar utifrån sin könstillhörighet. Det andra sättet fokuserar i sin tur på 

hur individer, oavsett könstillhörighet, agerar i olika situationer. Ärlemalm-Hagsér 

och Pramling-Samuelsson (2009) har utfört forskning utifrån det senare 

förhållningssättet. Resultatet av deras forskning pekar på att genus konstrueras av 

både barn och vuxna, men att det är oftast barnen som agerar mest utmanande i 

förhållande till dessa konstruktioner. Deras forskning lyfter även hur olika 

könsmönster, det vill säga, olika förhållanden till genus, kan råda i olika situationer. 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling-Samuelsson (2009) belyser hur 

genusmedvetenheten kan se olika ut, då det finns situationer när kön är av mer eller 
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mindre betydelse utifrån förskollärarens förhållningssätt, vilket i sin tur är beroende 

av hur denne definierar genus. 

Olika definitioner av genus har konsekvenser för den genusinriktade pedagogik som 

utförs i förskolan. Detta kommer också påverka hur individen, i detta fall 

förskolläraren, kommer att bemöta och tala om barn, i frågor gällande kön och genus 

(Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Utifrån forskning om genus i förskolan, så kan 

det synliggöras hur förskollärarnas arbete med genus utförs olika, beroende på om 

det är definitionen av genus, det vill säga ”kön är en social konstruktion” eller 

jämställdhet, ”att alla är lika” som råder (Dolk, 2013). 

Forskningen visar att förskollärarnas arbete kan bli styrande och kontrollerande i 

förhållande till barnen när jämställdheten utgör målet för verksamheten (Eidevald, 

2009; Dolk, 2013). Det är inte att säga att genusmedvetenhet och jämställdhet är 

oförenliga. Detta faller inom Eidevalds (2009) tankar om att när begreppet genus inte 

har en tydlig definition annat än i förhållande till andra begrepp såsom jämställdhet, 

så lämnar det öppet för förskollärarnas egen tolkning av genus. Utifrån detta så pågår 

en genuskonstruktion som baseras på ”vad som saknas” hos de olika könen, vilket då 

kan tjäna som motivation till varför förskolläraren intar en roll som styrande 

gentemot barnen. Lynch (2014) beskriver i sin tur hur barn kan motsätta sig att 

styras utifrån vad de vuxna upplever att de ”behöver motverka” och därigenom 

uppstår motsättningar. 

Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016) belyser en medelväg av 

förskollärares styrning av verksamheten kring genus. Utifrån deras forskning så 

framställs det som en balans mellan att motverka genuskonstruerade stereotyper 

eller att utgå från barns intressen. 

2.6 Genuskonstruktion i förskolan 

Karlsson och Simonsson (2008) kopplar konstruktionen av genus och vad som ingår i 

det till föräldrarnas tidiga interaktion med barnet. Detta börjar så snart barnet är fött 

enligt författarna som pekar på att föräldrarna omedvetet riktar barnet mot 

maskulinitet eller femininitet beroende på barnets biologiska kön.  

En studie från Norge som gjordes av Aud Torill Meland, Elsa Helen Kaltvedt och Elin 

Reikerås (2015) undersökte hur pojkar och flickor agerade i den dagliga 

verksamheten. Studien visade på att flickorna hanterade situationerna mer 

självständigt samtidigt som de hade kompetens att medverka i gruppaktiviteter. 

Studien visade på att barnen kunde delas upp i två grupper; de individer som hade 

bemästrat aktiviteten och de som var på väg att bemästra den. Här visade resultatet 

på att flickorna hade kommit längre i utvecklingen till självständighet än pojkarna. 

Författarna såg ett mönster av att barnen lärde sig av varandra i gruppen.  
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2.7 Teoretiska perspektiv 

Vi kommer att använda oss av Hirdmans (2001) forskning rörande kön och genus. Vi 

kommer även att använda oss utav Heikkiläs (2015) tredelade jämställdhetsanalys. 

Hirdman (2003) beskriver i sin forskning det så kallade genuskontraktet. 

Genuskontraktet innefattar de oskrivna regler som gäller för könen. Det är en osynlig 

relation som baseras på en kulturell nedärvd överenskommelse rörande vilka 

positioner, funktioner och sysslor i samhället som är kopplat till om personen är en 

man eller en kvinna (Hirdman, 2003). 

Vidare så beskriver Hirdman (2003) vilka skillnader som faller in när man särar på 

kön och genus. Hirdman (2003) menar att kön är kopplat till biologiska faktorer, från 

födseln. Detta ställs mot genus som författaren belyser som formas av sociala 

faktorer. Det som skiljer kön från genus enligt Hirdman (2001) är att genus är starkt 

kopplat till en social kontext. Denna kontext är i ständig förändring och förändras 

över tid beroende på samhället och dess invånare (Hirdman, 2003).    

Detta anser Hirdman (2003) även gäller när det kommer till de normer som finns i 

samhället och påverkar det som anses vara manligt respektive kvinnligt. Här ingår 

även det som präglar vilka värderingar och vilka egenskaper som influerar vad som 

definierar det manliga respektive kvinnliga. Även när det gäller detta argumenterar 

författaren att det kan ske förändringar som påverkar normerna i ett samhälle. 

Utifrån vårt val av uppsatsämne så tycks Yvonne Hirdman vara den person att vända 

sig till då det var hon som lanserade ordet ”genus” till det svenska språket och 

började den genusforskning som vi använder oss av idag.   

Mia Heikkilä (2015) presenterar en trappa med tre steg för att ge kriterier för en 

jämställdhetsanalys. Första nivån klassificeras som den könsblinde och stereotype. 

Det som ingår på denna nivå är att man gör skillnader på pojkar och flickor utifrån 

kön och tillskriver könen vissa förutbestämda intressen och egenskaper. Här 

förekommer inga försök till att skapa en jämställdhet utan man utgår ifrån att pojkar 

och flickor är fundamentalt olika. Den andra nivån inkluderar den könsmedvetna, 

men påverkas av normer. När det kommer till denna nivå så erkänns att det finns 

normer och att händelser som skiljer sig från dessa normer är undantag som ofta 

pekas ut. Som till exempel ”polis” och ”kvinnlig polis”. Istället för att motverka 

könsnormer som kan förekomma så omfamnas det och tillskrivs som någonting 

annorlunda.  På den tredje nivån så finns den inkluderande och genusmedvetna. På 

denna nivå så närvara ett genusperspektiv och det förekommer ett starkt fokus på 

mångfalden och hur man som människa har många olika sätt att vara på som pojke 

eller flicka. 

Vi har valt att använda oss av Hirdmans teoretiska perspektiv och Heikkilä 

jämställdhetsanalys då vi anser att de är relevanta för vår studie. Detta utifrån att vi 

riktar in oss på att undersöka förskollärares kunskaper om genus och hur de arbetar 
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med genus i förskolan, samt om de anser sig ha tillräckliga kunskaper för att arbeta 

med ämnet i verksamheten.  

3 Metod 

I detta avsnitt så kommer vi att redogöra val av metod för insamling av data, urvals 

process och genomförande. Vidare så kommer vi att beskriva vilken analysmetod vi 

har använt. Slutligen så kommer studiens tillförlitlighet och forskningsetik att 

belysas.   

3.1 Forskningsdesign och forskningsmetod 

I denna studie använde vi oss av en kvalitativ metod för insamling av data. Bryman 

(2011) talar om positiva faktorer men belyser även negativa faktorer när man väljer 

att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod. Detta argumenterar Bryman (2011) 

för genom att belysa risken för att det lätt genereras en stor mängd data att gå 

igenom. Vi valde att begränsa vårt insamlande av material till att genomföra åtta 

intervjuer som sedan transkriberades. Vi hade uppskattat att intervjuerna skulle ta 

mellan 20 och 30 minuter att utföra. Skälet till detta var återigen för att begränsa vårt 

material till det som vi uppskattade som relevant till studiens teman och att 

respondenten inte skulle tappa koncentrationen. Som forskningsmetod använde vi 

semi-strukturerade intervjuer som vi genomförde på fyra olika förskolor i 

Mellansverige med två representanter från personalen per förskola. Bryman (2011) 

anser att semi-strukturerade intervjuer använder sig av frågor som är formade på ett 

mer allmänt sätt och där intervjuaren har en möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 

2011). Vi uppfattade användandet av semistrukturerade intervjuer är ett bra 

arbetssätt då det gav oss en chans för att ställa följdfrågor. Vi kunde förklara frågor 

om respondenten skulle finna dem otydliga. Detta hade varit svårare om vi hade 

använt oss av färdigställda frågeformulär med exempelvis färdigformade frågor.   

3.2  Urval 

Vi valde förskolorna genom att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Bryman 

(2011) beskriver bekvämlighetsurval som ett redskap vid forskning för att fånga upp 

respondenter. Detta urval blir en spegling av vilka personer som fanns tillgängliga för 

forskaren vid studiens genomförande. Bryman (2011) belyser att detta kan hjälpa för 

att skapa ett urval med en stor svarsfrekvens men påpekar att detta blir ett begränsat 

stickprov. På grund av detta så blir det svårare att skapa en generell uppfattning och 

som inte går att ställa som en representation av det större samhället. Bryman (2011) 

beskriver hur detta kan motarbetas genom att man skapar ett mer varierat urval av 

det som finns tillgängligt. Detta gjorde vi genom att utföra studien på tillgängliga 

förskolor inom tre olika kommuner. 

Vi skickade först ut ett missivbrev (bilaga 1) till de aktuella förskolorna som 

informerade om studien, vilka vi var och om hur det insamlade materialet kommer 
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att hanteras. Då vi hade en snäv tidsram gällande denna studie så tog vi i första hand 

kontakt med förskolor som vi redan hade en relation till under våra studier eller 

tidigare arbetserfarenhet.  

Att få deltagare till vår studie visade det sig svårare än vi hade räknat med, då flera av 

förskolorna inte återkopplade till oss inom loppet av vår tidsram. Våra första försök 

till att kontakta förskolor som vi redan hade stått i kontakt med under utbildningen 

ledde till ett mindre antal respondenter än vi hade planerat. Detta löste vi genom att 

söka oss till förskolor inom ett större område än tidigare, vilka återkopplade till oss 

med kort varsel. Detta resulterade slutligen i en domino-effekt där vår tidsram sköts 

fram längre än planerat vilket innebar att vårt arbete tog längre tid än beräknat.. 

I vår gruppering av förskolepersonal så ingick sju förskollärare och en barnskötare. 

De intervjuade personerna varierade i ålder från 25 till 57 år. Deras erfarenhet inom 

förskolans verksamhet varierade i sin tur mellan ett halvår till 16 års aktivt arbete. 

3.3 Genomförande 

Efter att vi kommit i kontakt med förskolor så bestämde vi datum och tid för våra 

intervjuer. Dessa kunde alla utföras utan komplikationer när väl tid och datum var 

satta. Varje intervju tog mellan 20-45 minuter att genomföra. Vi valde att använda 

oss av ljudinspelningar för att vi anser att det är ett bra hjälpmedel. Dessa intervjuer 

genomfördes med ljudupptagning som sedan transkriberas. 

Cato R.P Bjørndal (2005) beskriver hur ljudupptagning har i princip två 

huvudsakliga fördelar. Det första kallar författaren att man konserverar uttalanden 

från respondenterna. Inspelningen gav oss möjlighet att ”spola tillbaka bandet” flera 

gånger för att lyssna på innehållet för att vara säkra på att vi har uppfattat det rätt. 

Vidare förklarar Bjørndal (2005) om den andra principen. Detta är att det skapas en 

stor rikedom av detaljer. Författaren är av tanken att med hjälp av inspelning så får 

man en chans att höra nya detaljer varje gång man lyssnar på det insamlade 

materialet (Bjørndal, 2005). Vi var av tanken att det underlättar vid intervjun då vi 

kan skapa en mer avslappnad miljö och att vi som intervjuare kan lägga mer fokus på 

att anteckna kroppsspråk och hålla ”samtalet” flytande. Vidare så har de inspelade 

intervjuerna transkriberats. Både ljudupptagningarna och det transkriberade 

materialet kommer att kasseras vid avslutad kurs. 

I den data som vi har samlat in har vi gett deltagarna nummer istället för namn och 

deras tillhörande förskolors namn har ej nämnts utan har istället tilldelats en 

bokstav. Detta gjorde vi för att skapa en anonymitet och för att underlätta för oss när 

vi skulle bearbeta den insamlade informationen. 

3.4 Analysmetod 

Vi valde att använda oss av tematisk analys för att bearbeta resultatet i denna studie. 

Bryman (2011) beskriver tematisk analys som en av de vanligaste formerna när det 
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gäller att analysera kvalitativ data. Det genomfördes genom att skapa ett index av 

centrala teman och subteman. Dessa teman och subteman utgjorde grunden för de 

teman som presenteras i vårt resultat. Här kunde vi använda oss av två termer för att 

underlätta analys av material. Dessa var ”repetitioner” och ”likheter och skillnader”. 

Repetitioner beskrev de återkommande teman som påträffades gång på gång. 

Likheter och skillnader innebar att undersöka hur respondenterna diskuterade olika 

teman på olika sätt och vilka skillnader som kommer fram i deras argument (Bryman, 

2011).  

Vi valde vidare i vår bearbetning av datan att använda oss av Mia Heikkiläs (2015) 

jämställdhetsanalys den könsblinde och stereotype, den könsmedvetna, men 

påverkas av normer och den inkluderande och genusmedvetna. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

När det kom till att skapa en studie som hade en hög tillförlitlighet anser vi att det 

finns både positiva och negativa faktorer inom denna studie vi har genomfört. 

Bryman (2011) menar att det inte går att ”frysa” en social miljö och de sociala. Det 

negativa är som Bryman (2011) belyste att man kan inte återskapa den sociala miljön 

eller de faktorer som påverkade i dess formning. 

Genom att göra en tydlig metodbeskrivning så kan en utomstående följa vårt arbete 

med att genomföra datainsamling och hur data bearbetas. Eftersom vi har semi-

strukturerade intervjuer så kan man tydligt granska de frågor vi har ställt till 

respondenterna.  

Vidare så valde vi att genomföra våra intervjuer med ett målinriktat 

bekvämlighetsurval eller även kallat målstyrt urval. Med detta menas att 

intervjupersonerna har valts ut på grund av deras koppling till det ämne som studien 

berör (Bryman, 2011). Detta tar form i denna studie av att vi valde intervjupersoner 

som arbetar med barnen och valde att inte inkludera administrativ personal så som 

förskolechefen.  

3.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver en lista på vad som ingår i en undersökning eller 

studie som håller god forskningssed, vilket är följande punkter: 

1) Du ska tala sanning om din forskning.                                                                                
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.               
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat.                                                                    
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.                        
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.                                                             
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 
arkivering.                                                                                                                                      
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 
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miljö.                                                                                                                                                 
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.    

Här kan man se tydligt vad som ligger som grund för att genomföra en studie. Det 

som kan kommenteras utifrån vår studie är att vissa av dessa punkter inte har lika 

hög relevans som andra. Flera punkter ingår i de vanliga stegen för att kunna 

genomföra en studie som håller en hög kvalitet. Att redovisa metod och resultat är 

standardiserade delar inom studier för att kunna visa tillvägagångssätt och vad man 

baserar sina argument på. Punkt 7 i denna lista skulle kunna kopplas till hur vi har 

valt att behandla de respondenter som har ställt upp på våra intervjuer. Eftersom vi 

har försökt i största möjliga mån att hålla våra intervjupersoners identiteter och 

tillhörande förskolors namn hemliga så anser vi att det inte kommer riskera att det 

skapas negativa konsekvenser för de inblandade efter att denna uppsats publiceras. 

Konfidentialitet är, enligt Vetenskapsrådet (2011) en förpliktelse om att inte sprida 

uppgifter som man har fått i förtroende och att det innefattar ett skydd mot att 

utomstående eller andra obehöriga kan ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2011). 

Med utgångspunkt i detta har vi gjort så mycket vi kan för att skydda 

respondenternas identitet. Det som vi tidigare nämnde, var att skapa alias i form av 

nummer och bokstäver. 

Vi har även visat tillsyn för de fyra forskningsetiska principerna, det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). I enlighet med informationskravet så skickade vi ut ett missivbrev 

för att informera potentiella respondenter om vad studien omfattade innan den 

inleddes och att deras deltagande var frivilligt. I enlighet med samtyckeskravet så 

inväntade vi respondenternas godkännande till att delta i studien genom att de fick 

tacka ja, och försäkrade respondenterna att de närsomhelst kunde avsluta sin 

medverkan. Vi inledde våra intervjuer genom att be om samtycke från 

respondenterna till användande av ljudupptagningar, varvid vi var beredda på att 

endast ta anteckningar utifall samtycke nekades. Detta behövdes dock inte, då 

samtliga respondenter gav sitt samtycke. Utifrån konfidentialitetskravet så gav vi alla 

respondenter och deras förskolor alias för att undvika att utomstående aktörer fick 

tillgång till känslig information såsom namn och arbetsplats. Vi såg även till att 

intervjuerna utfördes på en avskild plats för att försäkra oss om att ingen 

utomstående kunde ta del av respondenternas svar. Vid avslutandet av studien så 

makulerade vi det insamlade skriftliga materialet och raderade alla ljudinspelningar 

av intervjuerna. I enlighet med nyttjandekravet så ställde vi endast relevanta frågor 

för det valda ämnet och all data som samlades in nyttjades endast för denna studies 

forskningsändamål. 
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4 Resultat 

I denna del så kommer vi att presentera vårt resultat utifrån sju övergripande teman. 

Efter varje beskrivning av det övergripande temat och dess subteman så följer en kort 

analys utifrån vårt teoretiska perspektiv och den valda jämställdhetsanalysen. 

4.1 Genus enligt respondenterna 

Det som har framkommit från respondenternas svar var att det fanns två olika sätt att 

se på genus. Å ena sidan så tolkas kön utifrån att pojkar och flickor i grunden är 

biologiskt åtskilda. Å andra sidan ses kön som någonting konstruerat, det vill säga att 

de egenskaper och beteenden som tillskrivs ett kön ses som socialt konstruerade. 

Dessa två sätt att se på könen exkluderade inte varandra, då respondenterna gav 

uttryck för olika synsätt beroende på situationer. Gemensamt för de två synsätten var 

att detta inte ansågs ha någon betydelse, utan att båda könen skulle bemötas lika. 

4.1.1 Genus är kön? 

Det framgick utifrån flera av respondenternas svar att genus och kön ses som 

synonymer för samma sak. Vidare så fanns det argument om att genus betyder att 

alla är lika värda oavsett könstillhörighet. En förskollärare argumenterade på 

följande vis: 

Genus är kön egentligen, alltså om man är pojke eller flicka. Men det är ju även, 

det finns ju allting emellan också som verkligen har kommit fram de sista åren 

också. Så då får man ju sig en tankeställare, hur gör en hen som går på 

toaletten, en offentlig toalett där det finns pojk- eller flicktoalett, så att hela 

samhället är ju egentligen genomsyrat. Jag menar inte att det inte får vara 

pojkar eller flickor, herrar och damer men bara att alla är lika mycket värt. Allt 

har sin plats och sitt lika värde oavsett genus och kön.  (Förskollärare 1, Förskola 

1) 

Här framträder en gråzon i vad genus alternativt kön står för. Dock även med viss 

medvetenhet från respondenten om att den egna definitionen kan ifrågasättas. 

4.1.2 Genus och ålder 

Hälften av respondenternas utsagor hänvisade till att arbetet med genus inte är en så 

högprioriterad fråga då det anses att små barn inte är lika ”könade” såsom de blir i 

senare ålder. 

Och det kan ju bero på att vi är en småbarnsavdelning, då det inte är så noga 

om man är flicka eller pojke. (Förskollärare 7, Förskola 4) 

Utifrån detta så framträder en föreställning om att kön är av liten eller ringa 

betydelse i de yngre åldrarna. 
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4.1.3 Jämställdhet  

Alla respondenter lyfter fram att alla barn har lika värde och samma rättigheter. En 

av respondenterna lyfte vikten av att visa barnen att deras kön inte ska begränsa 

deras aktiviteter eller bestämma över hur de hanterar sina känslor.  

”(…) det är alla barns rätt till och möjlighet att delta i alla slags aktiviteter. Det 

blir kanske inte så tydligt, men jag vill att flickor ska kunna klättra högt i ett 

träd och att pojkar ska kunna gråta. Vi uppmuntrar barn att tala om hur de 

känner oavsett kön och vi låter alla pojkar och flickor vara med på alla 

aktiviteter. Det låter så hemsk att säga lika rättigheter, för alla är ju olika. Men 

alla ska få samma möjlighet att uttrycka och engagera sig.” (Förskollärare 7 

Förskola 3) 

Merparten av respondenterna lyfter att målet med deras arbete är jämställdhet 

mellan könen, men att detta arbete ska utgå från individens möjligheter. Det vill säga, 

respekt för att alla individer har olika behov, obundet till könstillhörighet. 

4.1.4 Analys 

Här kan man tydligt se det som Hirdman (2003) belyser när det kommer till att skilja 

på begreppen kön och genus. Det som framkommer i respondenternas svar är att det 

finns kunskap om vad som utgör kön respektive genus. Men att det även finns 

respondenter i studien som inte aktivt gör denna skillnad, utan använder begreppen 

som synonymer. 

4.2 Bemötande 

4.2.1 Lika men olika 

Flera av respondenternas beskrivningar återspeglade en tanke om att barnen skall 

behandlas lika. Detta sätt att se var något som ansågs ”obekvämt”, då respondenterna 

även poängterade att personlighet och behov varierar utifrån individen. 

Alltså man ska inte göra det beroende på vilket kön utan beroende på barnet 

egna personlighet. Vad de tycker om och vad de kanske inte gillar. Hur man 

bemöter barnen alltså. (Förskollärare 1, Förskola 1) 

Det låter så hemskt att säga lika rättigheter, för alla är ju olika. Men alla ska få 

samma möjlighet att uttrycka och engagera sig. (Förskollärare 7, Förskola 4) 

I respondenternas beskrivningar så lyfts ett dilemma om att behandla alla lika mot 

att se individen och dess behov. Återigen så lyfts individuella behov i kontrast mot 

generella jämlikhetstankar. Respondenterna beskriver en vilja att arbeta på ett 

jämlikt och/eller jämställt sätt, men sätter individen främst. 



 14 

4.2.2 Könskodat språk 

Utifrån respondenternas svar så framkom det att det språk som de använder i samtal 

med barnen är av stor betydelse, då det är genom denna kommunikation som 

omedvetna värderingar framkommer. Med detta så uttrycker flera respondenter att 

även om man är medveten om detta, så händer det ibland att man ”säger fel”. 

Men ibland blir det ju fel hur man säger till barnen. Men det är ju någonting 

man alltid tänker på. Till en flicka, när hon slår sig, kan man säga ”Åh, det gick 

jättebra” och trösta lite mera. Med en pojke så säger man ”Jamen det där gick 

bra, upp och hoppa”. Men man försöker ju att tänka lika, ”Det gick bra, upp och 

hoppa” till en flicka också. Så att man gör lika mot alla. Så att de inte känner att 

”varför får flickor mer” och att ”pojkarna ska vara starka.” Här vill vi stärka upp 

båda könen. (Förskollärare 5, Förskola 3) 

I exemplet så beskriver respondenten en potentiell omsorgssituation där ett barn gör 

sig illa och hur denna kan hanteras olika beroende på barnets kön. I flickans fall så 

får barnet tröst, medan i pojkens fall så uppmuntras barnet till att ta sig upp. 

Respondentens berättelse lyfter själv hur denna skillnad på ordval egentligen inte 

borde utspelas, men ändå omedvetet dyker upp. Det är först i efterhand som 

handlingen ifrågasätts av respondenten själv. 

4.2.3 Analys 

Genom att tillämpa Heikkiläs (2015) trappa för att undersöka respondenternas 

bemötande och användning av språk i interaktion med barnen så kan vi tolka in detta 

exempel under nivån Könsmedvetenhet men påverkad av normer. Detta baseras på 

att respondenterna visar på en könsmedvetenhet men att det fortfarande finns  

omedvetna handlingar som grundar sig i stereotypa förståelser och könsnormer. 

Detta blir synligt genom att, likt i exemplet ovan, att respondenterna är medvetna om 

sina handlingar och hur det kan påverka barnen och att det finns en medvetenhet att 

försöka ändra sitt beteende. 

4.3 Barnens utrymme 

4.3.1 Utgå från barnens intressen 

I majoriteten av respondenternas svar förespråkades att man skulle utgå ifrån 

barnens intressen, oavsett ifall deras intressen föll inom det som ansågs 

könsstereotypt eller utmanande av rådande normer. 

(…) jag tror att vi alla har haft samma förhållningssätt just när det gäller genus, 

att uppmuntra alla barnen, alla kan göra allt liksom, de är ju det man vill, det 

man är intresserad av. (Förskollärare 4 Förskola 2) 

Respondenternas svar återspeglar ett tankesätt där det är viktigast att ta vara på 

barnens intressen och använda det som motivation för att engagera barnen.  
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4.3.2 Lika utrymme 

I respondenternas svar beskrev hur pojkar och flickor skulle ges samma möjligheter 

att komma till tals och lika utrymme. Dock framträder en skillnad i vad 

respondenternas beskriver som mål med arbetet jämfört med vad som framkommer i 

deras exempel. Som nedan: 

(…) här på förskolan leker alla med alla och alla är kompisar med alla, vi ser 

dom inte som pojkar och flickor vi ser dom som barn. (Förskollärare 2, Förskola 

2) 

Respondenterna betonade att det är barnens individualitet och barnets rätt till 

samma möjligheter som är av vikt trots att det framkommer olika tankesätt om hur 

verksamheten bör arbeta för att nå fram till detta.    

4.3.3 Pojkar och flickors utrymme 

När respondenterna skulle ge exempel på könsöverskridande handlingar, så utgick 

majoriteten från exempel med pojkar som utförde dessa. 

Om vi antar normen att tjejer tar hand om pojkar, så har vi väldigt 
omtänksamma pojkar. De försöker hjälpa och trösta och sådär.(…) De klappar 
om varandra och försöker hjälpa när de har ramlat. De hjälper till att flytta 
tillbaka möbler som vi gjorde idag, det var en pojke som ställde tillbaka 
stolarna. (Förskollärare 7, Förskola 8) 

Pojkarna är lite starkare i vår grupp så dom är med i många lekar. 

(Förskollärare 2, Förskola 1) 

Pojkarna är öppna för vilken lek som helst. (Förskollärare 5, Förskola 3) 

 (…) absolut har vi flickor som tycker det är jättekul att, vad ska man säga, göra 

det som är typiskt pojkaktiga också det här lite mer våghalsiga, rörliga ska 

klättra hit och dit som pojkar vill göra(…) (Förskollärare 4, Förskola 2) 

I respondenternas beskrivningar av flickornas utrymme reflekterade de generella 

förklaringar av aktiviteterna och de gick främst in på vad pojkarna gjorde. Omedvetet 

eller ej, så verkar det oftast vara exempel kring hur pojkar ”typiskt” beter sig när de 

vill lyfta exempel på könsöverskridande handlingar. När flickorna sedan benämns så 

är det ofta i relation till pojkarna. 

4.3.4 Analys 

I respondenternas svar om att utgå ifrån barnens intressen och att barnen ska få lika 

möjligheter oberoende av genus eller kön kan detta tolkas utifrån Hirdmans (2001) 

tankar om att genus är i ständig förändring och formas av en kontext. Denna 

framträder i svaren att det inte ska finnas några begränsningar beroende på kön eller 

genus för barnen.  
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Det faktum att respondenterna lättare kan ge exempel på pojkar som genomförde 

könsöverskridande handlingar visar på att respondenterna ser dessa handlingar som 

mer iögonfallande. Detta kan tolkas utifrån Heikkilä (2015) och att det finns en 

normgrupp som representerar det ”normala” och det som avviker från detta sticker 

ut. I detta fall är det pojkarnas handlingar som respondenterna har iakttagit och som 

de lätt kommer ihåg. 

4.4 Yttre påverkan 

När respondenterna ombads att beskriva svårigheter i arbetet med genus så 

påpekade majoriteten att det oftast var påverkan utifrån som ledde till konflikter 

mellan barn, föräldrar och personalens i uppfattningar om genus. 

4.4.1 Normer från samhället 

Majoriteten av respondenterna ansåg att det fanns normer och värderingar i 

samhället som påverkar barnen på olika sätt. Exempelvis populärkulturen, 

könsfördelning inom yrken eller förväntningar på individen utifrån kön. 

(…) vi lekte med smålego och då satte jag på en tjejperuk på en polisgubbe och 

då var det ett barn som sa att tjejer inte kunde bli poliser (…) (Förskollärare 2, 

Förskola 1) 

Så då får man ju sig en tankeställare, hur gör en hen som går på toaletten, en 

offentlig toalett där det finns pojk- eller flicktoalett, så att hela samhället är ju 

egentligen genomsyrat. (Förskollärare 1, Förskola 1) 

Utifrån detta så framkommer en medvetenhet kring att det finns normer i samhället 

som komplicerar när en handling utförs som går emot normen. De finns alltså, enligt 

respondenternas utsagor, krafter utanför förskolans miljö som de måste bemöta i 

vardagsverksamheten. 

4.4.2 Normer hemifrån 

I respondenternas beskrivningar återgav flera exempel på hur normer hemifrån blir 

synliga i deras dagliga möten med barn och föräldrar. 

För jag tror att många av våra barn lever i väldigt stereotypa familjer. Det 

märker man om de spiller ”Då kan pappa tvätta den tröjan.” ”Neeej, det gör 

mamma.” ”och lagar pappa mat?” ”Nä, bara mamma” för vi har ju många 

mammor som är hemma och pappor som jobbar har vi ju i familjer här. 

(Förskollärare 2, Förskola 1) 

(…) men pappan ville inte att han [sonen] skulle leka med den flickan, ”pojkar 

ska leka med pojkar och flickor med flickor” (…) (Förskollärare 2, Förskola 1) 

Våra barn vill ju gärna klä ut sig och pojkarna kan ju få ha klänning och docka 
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om de vill, men så kommer föräldrar och säger nej, det är väl det som är det 

svåra i vårat jobb. (Förskollärare 5, Förskola 3) 

Respondenterna lyfter genom dessa exempel att de föreställningar om kön som 

förmedlas utanför förskolan påverkar till viss del deras vardagsverksamhet. 

4.4.3 Analys 

Här kan vi se hur respondenterna hanterar påverkan av normer från olika aktörer. 

Detta kan kopplas till Hirdmans (2003) genuskontrakt som återspeglar de oskrivna 

regler som har formats i samhället genom kulturella överenskommelser för vad som 

anses vara acceptabelt för vardera kön. I respondenternas svar framträder normer 

som krockar och de tolkar dessa som resultatet av en mångfald av normerna i 

förskolan som i samhället och att de normer som familjer själva skapar kan vara 

olika.  

4.5 Miljö och material 

I detta övergripande tema kommer vi att redovisa det som respondenterna har tagit 

upp om genus och kön som kan kopplas till de miljöer och det material som fanns 

tillgängliga för barnen på avdelningarna.  

4.5.1 Könsneutrala miljöer 

Respondenternas svar visade på ett förhållningssätt där det var av stor betydelse att 

skapa miljöer som båda könen kan befinna sig i och interagera i. Dessa miljöer 

beskrevs vara könsneutrala. Flera respondenter argumenterade för att utemiljön på 

gården eller närliggande grönområden utgjorde sådana exempel. Här beskrivs att alla 

barn fick större kontroll över vad skulle lekas och att de inte blev påverkat av färdig 

definierat material som annars fanns inne på avdelningen. 

Vi har skogen som också är väldigt könsneutral, och på våran gård när de bakar 

kakor och leker bageri, dekorerar tårtor då står pojkarna där också så nä jag 

tycker nog att de bara leker.  (Förskollärare 2, Förskola 1) 

Respondenterna beskriver ofta hur en jämställd lekmiljö identifieras som en miljö 

där båda könen obehindrat leker tillsammans. 

(…) att miljön passar båda kön, att både pojkar och flickor leker i denna miljö, 

vid olika stationer i inne miljö, sedan tänker vi på material, när vi köper in eller 

skaffar då ska det passa på båda, att båda är intresserade, sen när vi planerar då 

tänker vi att, när vi har projekt eller spontant planerad aktivitet då ska det vara 

anpassat till båda (…) (Förskollärare 3, Förskola 2) 

Respondenternas konsensus kring vad som utgör en jämställd lekmiljö tycks 

innebära att miljön skall kunna passa båda könen och att de ska kunna leka 

obehindrat i denna miljö. 
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4.5.2 Förhållningssätt och material 

I respondenternas berättelser så framträdde flera exempel på hur material med viss 

anknytning till populärkultur problematiserades utifrån att de ses som 

könsstereotypiska. Inställningar till dessa material varierade från att se materialet 

som könskodat och således problematisk, medan andra respondenter menade att det 

var förhållningssättet till materialet som hade betydelse, inte materialet i sig. 

Vi har försökt att inte ha de mest stereotypiska eller könsbundna leksakerna, 

såsom My Little Pony, Barbie, Monster Trucks och såna grejer. (Barnskötare 1, 

Förskola 4) 

(...) det sitter inte i materialet i första hand utan det är förhållningssättet (...) 

(Förskollärare 1, Förskola 1) 

Respondenternas beskrivningar visar på skilda inställningar till material. Ena sättet 

är att ses material som könskodat eller ej. Andra sättet är att material i sig som 

problematiskt, medan andra ser förhållningssättet till dessa material och hur de 

används som avgörande. 

4.5.3 Populärt material 

Det som respondenterna angav som populärt material kan man definiera i två 

kategorier. Dessa var byggmaterial och skapande material. Under byggmaterial så 

finner man exempelvis klossar. Under skapande material så finner man exempelvis 

penna, papper, färg osv. 

Överlag så kunde respondenternas svar tolkas som så att pojkarna i stor grad drogs 

till byggmaterialet medan flickorna drogs till det skapande materialet. 

Men till exempel om vi ska tänka på lego, de är könmaterial som naturligt ska 

passa båda två med det är själva byggsituation är mycket mer pojkar som gillar 

att bygga den. (Förskollärare 3, Förskola 2) 

I detta fall verkar det lyftas ett tredje sätt att se på materialet, det vill säga att vissa 

material lämpar för båda könen. 

4.5.4 Färg 

Respondenterna hade delade meningar när det kom till användandet av färg på 

avdelningarna. Vissa respondenter ansåg att olika färger kan vara starkt könskodade. 

Om man ska hårdra det så är det ju en röd dockvagn. Jag känner ju att om jag 

tänker stereotypiskt så är röd en feminin färg. Det är bara någonting jag har fått 

för mig. (Barnskötare 1, Förskola 4) 
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Andra respondenter lyfte istället att färgerna i sig inte är könskodade, utan att de 

tillskrivs dessa egenskaper utifrån föreställningar om vad som är manligt eller 

kvinnligt. 

Jag vill inte säga att rosa är en tjejfärg även om jag inte gillar den som kille. 

Färger är könsneutrala också men det tänker inte folk på. (Förskollärare 1, 

Förskola 1) 

Utifrån detta så lyfter respondenterna genom sina beskrivningar ofta att associerade 

till färger som stereotypa, samtidigt som de belyser hur de själva distanserar sig 

själva från dessa tolkningar. 

4.5.5 Litteratur 

När det kom till litteraturen som fanns tillgänglig på respondenternas förskolor så 

lyfts det fram hur litteraturen valdes ut och ifall det fanns genusmedvetna tankar 

kring urvalet. Alla benämnde att urvalet av litteratur inte var slumpmässigt. Däremot 

så framkom det att det fanns en variation av tillvägagångssätt. 

4.5.6 Litteratururvalet 

Respondenternas berättelser visar på att det finns en tanke bakom den litteratur de 

väljer. Urvalet utgår ofta från barnens intressen men det förs också en diskussion om 

böckerna inom arbetslagen. Dessa diskussioner lyfter sådana teman som 

representation, könsroller, familjekonstellationer och mångfald. 

(…)ser vi någon bok som dyker upp som barn vill låna på biblioteket så tittar man 
igenom lite snabbt och har man då inte hunnit det och man märker att, nä detta är 
inte schysst då lägger vi nog undan dom. Kanske pratar om det med kollegor. 
(Förskollärare 1, Förskola 1) 

Här framträder respondentens tankar om vikten av att ta vara på barnens intressen 
för böcker. Vidare så lyfts vikten av att ta ett eget ansvar och föra dialog med sina 
kollegor. 

Ibland kan man inte vara så genomtänkt som man vill. Men vi har börjat titta på 
checklistor sådär. Men det gör man ju först när man kommer tillbaka, så ibland är det 
ju mindre bra böcker. Och ibland får man in fullträffar. (Förskollärare 7,Förskola 4)  

Åter igen så kan man se utifrån respondenternas svar att det finns en tanke som 
påverkar valet av litteratur och att det finns en vilja att ta vara på materialet som görs 
tillgängligt.  

4.5.7 Hur litteraturen används 

Respondenternas arbete med litteraturen tillsammans med barnen lyfter fram hur de 

pratar med barnen om bilderna i litteraturen och litteraturens innehåll, hur texten 

presenterar karaktärer, hur kön blir representerat och hur mångfald blir synlig.  
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Vi försöker att välja mångkulturella böcker, på många olika språk. Sen så är det svårt 
att hitta neutrala böcker. (Intervjuare: Varför då?) Fast det handlar nog inte mest om 
kön, det handlar mer om bakgrund och hudfärg, svårare att hitta. (Barnskötare 1, 
Förskola 4) 

Här kan vi se hur argumenten för svårigheter med att hitta neutrala böcker lyfts. 
Även mångfalden kan bli svår att få representation i litteraturen, då exempelvis 
variation av etnisk bakgrund. 

4.5.8 Analys 

Respondenternas svar gör att det går att tolka dem i två grupper av svar. En grupp av 

respondenter anser att material kan vara könskodat och därmed problematiskt 

medan den andra menar att det är vad individen sätter för vikt vid materialet. När 

man analyserar hur respondenterna argumenterade inom detta tema så kan man se 

kopplingar till Heikkiläs (2015) nivån, den inkluderande och genusmedvetna. Att det 

framträder tankesätt som visar på att man kan vara olika som människa oberoende 

av kön. Lika så i de svar från de respondenter som resonerar om att färger inte är 

kopplade till kön utan kopplar det till individuell smak. 

När det kom till respondenternas argument för val av litteratur så åberopades 

barnens intresse för val av litteratur. Denna utgångspunkt tillsammans med att 

förskollärarna för en aktiv diskussion mellan varandra och att de är uppmärksamma 

på böckernas innehåll kopplat till representation, könsroller, familjekonstellationer 

och mångfald så kommer de upp till Heikkiläs (2015) tredje trappsteg. Det finns en 

genusmedvetenhet som återspeglas i att litteraturen skapar en mångfald som norm. 

4.6 Strategier 

I detta övergripande tema kommer vi att beskriva de olika arbetssätt som 

respondenterna beskrev att de använde sig av på sina respektive avdelningar. De 

berättade också om hur olika strategier hade genomförts och vilka följder dessa fick. 

Utifrån dessa svar så kunde vi utläsa tre huvudsakliga sätt att arbeta, det vill säga 

utfasning, bearbetning av miljö/material och diskussioner. 

4.6.1 Utfasning 

Med utfasning så syftar vi på det återkommande mönstret att förskollärarna ofta vill 

ta bort eller fasa ut miljöer och material som de anser vara problematiska utifrån ett 

genusperspektiv. Detta kan röra sig om hur vissa material med koppling till 

populärkultur, exempelvis Barbie eller Hot Wheels, tas bort då de anses vara 

könskodat material. 

Sen är det ju fler flickor som sätter på sig klänningarna men det finns ju pojkar 

som gör det också men klänningarna är på väg att avvecklas också, 

prinsessklänningar, när de går sönder så slänger vi dom och så köper vi inte in 

några nya. Vi försöker köpa in mer brandman, doktor, polis såna lite mer, inte 
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de stora fina prinsessklänningarna. (Förskollärare 2, Förskola 1) 

Här framträder ett förhållningssätt till material som anses könskodat där materialet 

tas bort och medvetet undviks. 

4.6.2 Bearbetad miljö/material 

I en bearbetad miljö eller ett bearbetat material framträder hur förskolans personal 

arbetar med något som kan vara könskodat utifrån en viss synvinkel, men att de har 

bearbetat det så att det blir mer könsneutralt. Två exempel av så kallad bearbetning 

innefattade hur avdelningar hade valt att göra om en miljö som de ansåg vara en 

stereotyp och könshierarki miljö till en mer könsneutral miljö. Det vill säga, man 

gjorde om något som efterliknade en hemmiljö till en restaurang. En respondent gav 

följande exempel, som belyser grundidén. 

Och det var då vi kom på iden att ta bort den traditionella hemvrån och göra om den 

till en restaurang istället. Och då leker dom ju samma sak egentligen fast dom bjuder 

fast det är inte den här mamma-pappa-barnkonstellationen utan nu är det mera, ja, 

en neutral miljö där alla kan vara olika roller. (Förskollärare 2, Förskola 1)  

En annan respondent gav följande exempel, men belyser mer utförliga tankar bakom 

handlingssättet: 

Vi valde att göra affär snarare än en hemmiljö. Här på [vår avdelning] har vi 

café så att det inte blir en hemvrå. (Förskollärare 7, Förskola 4) 

Respondenterna lyfte fram flera exempel på denna strategi, en förändring av miljö, men 

det som sammanbinder dessa var att ersätta miljöer som ansågs problematiska utifrån de 

normer de valde att ifrågasätta. Denna strategi ansågs som lyckad av de respondenter som 

uppgav exemplen. 

Vi vill även lyfta ett exempel där respondenten ansåg att denna strategi inte hade fått 

önskat resultat. I detta fall så gällde det att få flickor mer intresserade i konstruktion. Detta 

ansåg de som implementerade strategin ligga i att erbjuda byggklossar i en färg som ansågs 

tilltala flickor. 

Men till exempel om vi ska tänka på lego, det är könmaterial som naturligt ska passa 

båda två med det är själva byggsituation är mycket mer pojkar som gillar att bygga 

den. Och det var därför vi tänkte "okej, ska vi köpa rosa fast det rosa är tjejigt och det 

ska vi inte använda eller benämna som tjejlego". Men bara för att vi vet att tjejerna 

gillar rosa då okej då tar vi rosa lego men det blev inte heller pop hos tjejer dom har 

inte använt det för att bygga. (Förskollärare 3, Förskola 2) 

Vi har således lyft ovan exempel på bearbetning med olika händelseförlopp utifrån 

respondenternas berättelser. 
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4.6.3 Samtal om genus 

I respondenternas beskrivningar framkommer att de tycker att det är av stor vikt att 

föra samtal om genus med barnen. I ett av respondenternas exempel beskrevs hur en 

förskollärare med stöd av material och digitala redskap diskuterade att kvinnor och 

män kan ha samma yrke, då barnen åberopade att ”flickor inte kunde bli poliser”. 

Vi lekte med smålego och då satte jag på en tjejperuk på en polisgubbe och då 

var det en som sa att tjejer inte kunde bli poliser men då tog vi den diskussionen 

att det kan man visst, tar fram I-paden och visar på bilder och ”hon är polis och 

brandman” och att det finns inga yrken som tjejer inte kan va. Och då pratar vi 

om det. (Förskollärare 2, Förskola 1) 

Ett annat exempel, från en respondent visar även detta på vikten att samtala med 

barnen om genus. 

För två år sen, då jag jobbade på storbarnsavdelning, så såg jag sånt. Särskilt i 

rollekar, när en pojke sa ”jag vill vara mamma” så fanns det ofta en flicka som 

sa att ”nej, du kan inte vara mamma”… Genom att säga att det spelade ingen 

roll om man är pojke eller flicka. I rollek så kan man vara precis vadsomhelst. 

Man kan vara en katt eller en hund, pojke eller flicka, tant eller gubbe, i leken 

finns det inga gränser. (Barnskötare 1, Förskola 4) 

Betydelsen att diskutera och utmana barns tankar om genus och kön ses som viktigt i 

respondenternas beskrivningar om hur de arbetar med genus i sin verksamhet.  

4.6.4 Analys 

Här kan vi se hur olika arbetslag försöker att skapa eller göra om miljöer för att bryta 

upp stereotypa föreställningar gällande kön och genus. Vi anser att den första 

strategin, utfasning, inte utmanar problemet som arbetslaget uppfattar utan här 

väljer de att byta ut material med någonting som de anses vara mer könsneutralt. Vi 

tolkar detta som att dessa arbetslag väljer att avlägsna vad de uppfattar kan vara 

problematiskt. Den andra strategin är att bearbeta miljöer mot en mer neutralt 

betingad miljö. Detta finner vi i Hirdmans (2003) genuskontrakt, de oskrivna 

reglerna gällande kön i samhället. Genom att arbetslagen gör om en plats som 

riskerade att förstärka könshierarkier och könsroller, så som hemvrån, till en mer 

neutral plats utan mamma-pappa-barn konstellationen. Dessa avdelningars arbetslag 

arbetar med att utmana tidigare satta normer och tankar om vad som är manligt och 

kvinnligt men även vad som tillskrivs dessa. Detta fördjupades med hur 

respondenterna resonerade om hur samtal om genus och vad som kopplas till de 

olika könen, framkom på avdelningarna. Respondenterna berättade hur det hade 

kommit fram under aktiviteter och hur detta hade hanterats. Exemplet med 

”tjejpolisen” visade på personal som flätade in normer kopplade till kön och vikten av 

att ifrågasätta dem. Detta är ett tydligt exempel på Hirdmans (2003) genuskontrakt i 

fråga om vilka yrken som kopplas till kön och betydelsen av att utmana dessa 

stereotyper.  
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4.7 Utbildning 

4.7.1 Tidigare utbildning 

I respondenternas beskrivningar framträder en avsaknad av kunskap om genus.  De 

framhåller även att de inte fått någon större omfattning av undervisning om genus 

och kön och vad det kan innebära i förskolan under deras utbildningsperiod. När 

frågan ställdes om varför detta var fallet så framkom att det inte var ett aktuellt ämne 

vid tidpunkten för deras studier. Det poängterades även att frågor om kön, genus och 

jämställdhet hade diskuterats i andra sammanhang. 

Jag gick ut 2000, det var inte på tapeten då. Därför tror jag inte att den ingick. 
Sen så pratar man om alla barns rättigheter och där ingår ju också genus, på 
sätt och vis, men inte ren genus. Jag är för gammal! (Förskollärare 7, Förskola 
8) 

Respondenterna lyfter en avsaknad av utbildning om genus. Däremot så belyses även 

hur diskussioner kring genus uppstått under utbildning, oberoende av utbildningens 

innehåll. 

4.7.2 Vidareutbildning 

Endast en liten del av respondenterna hade fått chans till vidareutbildning inom 

ämnet genus genom den egna förskolans verksamhet. Annars framkom främst att det 

låg på individens eget ansvar att söka nya kunskaper och ny forskning. 

Ja det kom ju föreläsningar och studiedagar ibland som man kan gå på det är ju 

bara att söka sig fram det är inte så förfärligt ofta men sen kan vi ju bara 

diskutera det på avdelningen eller på något kvällsmöte här också i personal 

gruppen. (Förskollärare 1, Förskola 1) 

Respondenternas berättelser pekar på möjligheter till vidareutbildning men att detta 

oftast är beroende av egna initiativ. 

4.7.3 Utbildning på egen hand 

Några av respondenterna belyste hur de genom att ta egna initiativ hade lett till att de 

fördjupat sin kunskap om genusfrågor i förskolan. Deras exempel på olika 

fördjupningar inom ämnet var fristående föreläsningar och gruppsamtal. 

(…) inom det här ämnet jag var själv intresserad. Inte fortbildad men det var 

mycket gruppdiskussioner och sånt och reflektioner mellan kollegor och så. 

(Förskollärare 3, Förskola 2) 

Utan det är ju från utbildningen och sen just vad man själv, vad jag själv anser 

så att ja. (Förskollärare 4, Förskola 2) 

Respondenternas lyfter tydligt en koppling mellan fördjupning kring genus kunskap 
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och det egna intresset för ämnet.  

4.7.4 Analys  

Det framgår från respondenternas svar att det saknades genus i deras tidigare 

utbildning. Däremot så belyste de ofta att de har tagit eget initiativ till att lära sig mer 

om ämnet genus. Utifrån Heikkiläs (2015) tolkar vi detta som att respondenterna är 

på väg mot de mer könsmedvetna nivåerna, även om flera av dem de vid studiens 

utförande fortfarande kan tolkas tillhöra nivån könsblind stereotyp. 

4.8 Sammanfattande analys  

Utifrån respondenternas beskrivningar framträder det olika sätt att se på genus. I de 
flesta fallen så lyfts genus i relation till hur man arbetar kring barnens kön, men det 
lyfts aldrig en distinkt skillnad mellan begreppen kön och genus. 

Respondenterna lyfter ofta ett dilemma kring hur de känner att de skall jobba med 
jämställdhet som mål, men vill ändå lyfta individens personliga behov, oavsett 
könstillhörighet. Utifrån detta så anses det främst att barnens egna intressen 
prioriteras. Respondenternas uppskattningar av den egna genusmedvetenheten tycks 
ofta falla inom ett mönster av att vara medveten, men inte utan att det finns plats för 
att lära sig mer. Att lära sig mer om genus anses ofta förknippat till det egna ansvaret. 

Ett återkommande tema kring såväl miljö, material och handlingar kretsar kring vad 
som anses vara könskodat eller neutralt i relation till det egna förhållningssättet. En 
stor del av urvalet anser att vissa saker är könskodat redan från början, exempelvis 
färger, leksaker eller klädesplagg. I dessa fall så går flera av strategierna ut på att ta 
bort och/eller fasa ut materialet som anses bära stereotypa anknytningar. Det fanns 
även de som ansåg att materialet i sig endast bär på könsbetingelser som de tillskriver 
dem. I dessa fall så utgör de flesta strategierna att diskutera frågor kring kön och 
genus med barngruppen. Sen framkommer ett tredje sätt att se på material och miljö, 
det vill säga att vissa miljöer och material är neutrala. I dessa fall så handlar 
strategierna oftast om att bearbeta material och miljöer tills de uppfyller dessa krav 
på könsneutralitet. 

Utifrån Heikkiläs (2015) trappa så verkar respondenternas beskrivningar peka mot 
att alla nivåer är representerade. Det finns olika argument för de olika nivåerna, men 
det tycks som om de flesta förskolorna hamnar inom ”könsmedveten, men påverkad 
av normer.” Detta då arbetet kring jämställdhet finns, medvetenheten finns och vilja 
att förändra finns. Men det finns även normer, som ofta pekas ut i relation till när 
barn eller personal utför en handling som frångår en norm. Vidare så sätts ofta 
pojkarnas könsöverskridande handlingar och beteenden i fokus, vilket kan tolkas som 
att denna grupp värderas högre genom att de får större utrymme och fokus (Heikkilä, 
2015). 

Hirdman (2003) påpekar att ett genuskontrakt ser ut olika från situation till situation 
beroende på kontexten. Utifrån respondenternas berättelser så framkommer det en 
stor variation av strategier kring den genuspedagogiska verksamheten, ofta med 
utgång från de skilda förhållningssätten. Respondenternas beskrivningar visar även 
på att de inte anser sig själva eller sina strategier som ofelbara, i flera fall så anser de 
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att de har agerat utifrån spontanitet, trots sin medvetenhet. De påpekar ofta hur 
normer från utanför förskolan kan mötas på olika sätt i den dagliga verksamheten. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnt så har vi genomfört en kvalitativ studie med fokus på genus i 

förskolan och personalens tankar och kunskap om detta. Vi besökte fyra olika 

förskolor i Mellansverige och utförde två intervjuer per förskola. Det blev 

sammanlagt åtta intervjuer. Vi valde att genomföra intervjuerna självständigt för att 

vara säkra på att alla planerade intervjuer skulle hinna bli genomförda och 

transkriberade. Genom att både använda ljudupptagning och transkribera så kunde 

vi båda få en tydlig bild över hur respondenterna såg på genus. Valet av dessa 

förskolor gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval då det fanns en tidsbegränsning för 

genomförandet av denna studie.  

Eftersom tiden var begränsad så utförde vi inte en pilotstudie såsom Bryman (2011) 

rekommenderar. Utifrån detta så hade vi inte möjlighet att testa våra utvalda 

intervjufrågor för att se om vi kunde få tillfredsställande svar. Det vill säga svar som 

var relevanta för vårt ämne. Om vi hade genomfört pilotstudien så hade vi kunnat 

notera vilka intervjufrågor som var svårbesvarade för respondenterna och således så 

kunde vi ha bearbetat dem med exempelvis förenklade definitioner eller ytterligare 

följdfrågor. Vi menar dock att denna typ av studie och med detta val av ämne så 

skulle det inte ha varit möjligt att genomföra med en annan metod. Genom att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer så kunde vi få en djupare insyn i 

respondenternas tankar om genus och hur arbete med genus tog form i 

verksamheten.  

5.2 Resultatdiskussion 

I denna studie har vi studerat förskolepersonals kunskaper om genus och hur de 

arbetar med genus i förskolan, samt om de anser sig ha tillräckliga kunskaper för att 

arbeta med ämnet i verksamheten. Ärlemalm-Hagsér och Pramling-Samuelsson 

(2009) påpekar att olika former av genusmönster kan samexistera på en institution. 

Det vill säga, olika förhållanden kan alltså förekomma på samma avdelning i en 

förskola. Därför är det av stor vikt att problematisera olika områden inom det 

genuspedagogiska arbetet. Man kan ha god medvetenhet på ett plan, exempelvis i att 

utforma miljöer som tilltalar alla barn oberoende av könstillhörighet. Samtidigt så 

kan man exempelvis ha lägre medvetenhet på ett språkligt plan när man omedvetet 

tillskriver kön specifika roller eller attribut. Utifrån detta så tolkar vi det som 

förståeligt att en förskolas personal kan ha viss kunskap om genus. Däremot så finns 

risken för könsblindhet om man bara lyfter fram en aspekt. Vi definierar detta som 

asymmetrisk medvetenhet. Med detta menar vi att man kan besitta olika nivåer av 

medvetenhet, i detta fall kring genus, där vissa områden kan tyckas mer genomtänkta 
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än andra. Vad detta får för konsekvenser för förskolans arbete kan innebära att det 

genusmedvetna arbetet bromsas in då olika uppfattningar inom arbetslaget möts. 

Arbetet kan i sådana fall fortskrida först när en gemensam uppfattning diskuteras 

fram, som senare kan appliceras inom ett bredare genusperspektiv. 

Vi fann även att det fanns ett mönster som skulle kunna tillskrivas som brister i 

kunskap hos våra respondenter. De intervjuade personerna hade svårt att ge en klar 

definition av vad genus är och använde det ofta synonymt med stödtermer såsom 

jämställdhet, jämlikhet, kön eller lika värde”. Det kan debatteras att denna osäkerhet 

i att definiera genus kommer utav att respondenterna beskrev hur deras tidigare 

bemötande med begreppet oftast behandlade genus i sammanhang med andra 

områden, aldrig med fokus på kärnbegreppet. 

Den självutnämnda bristen på kunskap kopplade respondenterna till en begränsad 

tillgång till fortbildning på deras arbetsplatser. Respondenterna la fram att 

merparten av den kunskap de hade samlat in gällande genus hade till stor del blivit 

tillgänglig först efter deras avslutade utbildning. Denna kunskap hade de fått söka 

information och forskning om självständigt med ett fåtal undantag. Vi finner detta 

problematiskt då genus är ett ämne som genomsyrar hela förskolans verksamhet. 

Likt det som Hedlin (2010) lägger fram så finns genus och könsroller i själva 

kontexten, det sammanhang individerna finner sig i. Att denna kontext ändras över 

tid och påverkas av faktorer i samhället eller ändrade normer ligger till grund för att 

genus är i konstant förändring (Hedlin, 2010). 

Alla respondenter ansåg sig till viss grad vara genusmedvetna. Däremot så upplevde 

de att de kunde lära sig mer. Detta ställdes mot att de respondenterna gav en stor 

variation av olika definitioner av vad genus betyder. Vår definition av genus så som 

hämtad av Hirdman (2013) beskriver det som en konstruktion som formas av sociala 

och/eller kulturella faktorer. Det skilde sig från det som kom fram av våra 

respondenter. Istället för att definiera begreppet genus så tog de upp exempel på 

situationer där genuspedagogik framträdde utan att de nödvändigtvis använda sig av 

begreppet. Vi tolkar detta som att det är ett återkommande mönster där genus och 

genuspedagogik används i vardagen i förskolan, men att det inte automatiskt betyder 

att personalen kan ge en konkret beskrivning av ämnet. Men det vi kunde se under 

denna studie var att våra respondenter tydligt hade bemött frågor om jämställdhet 

och genus och arbetade med en genusmedvetenhet, om än på en nivå som kan anses 

vara ytlig vid första anblicken. 

Såsom Heikkilä (2013) påpekar, för att arbeta med jämställdhet så måste det redan 

finnas tankar om kön och jämställdhet på en arbetsplats. Vidare så kan analyser, leda 

till ökad medvetenhet och att ifrågasätta tidigare tankemönster. Konsekvenserna av 

att inte ifrågasätta tidigare tankemönster torde ge upphov till att gamla normer 

befästs och det finns då inga möjligheter att gå ifrån dessa normer. 

Utifrån resultatet så befästs vikten av ett aktivt arbete kring genus. Detta kopplar vi 

till Heikkilä (2015) där hon påpekar hur jämställdhetsarbetet skall genomsyra en 
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verksamhet kontinuerligt. Detta i skillnad mot att se jämställdhetsarbetet som ett 

projekt med en början och ett slut, då jämställdheten utgör ett långsiktigt mål i 

samhället. Med ett kortsiktigt perspektiv, att dagens barn skall få vara barn utan att 

begränsas utifrån sitt kön, så bör det även finnas ett långsiktigt perspektiv, att 

jämställdheten skall råda även när dessa barn är vuxna. 

När det kom till respondenter som argumenterade att de yngre barnen inte hade 

börjat formas av tidigare satta könsroller och genus så skulle vi vilja belysa utifrån 

Heikkilä (2013) att detta inte stämmer. Enligt henne så befinner sig även de yngsta 

barnen under influens av sin omgivning och detta återspeglar sig i deras lekar, 

speciellt rollek. Rollek lyfts fram av Lynch (2014) som en plats där könsroller 

antingen kan utmanas eller bestyrkas. Vidare så poängterar Ärlemalm-Hagsér (2010) 

att svag styrning från en vuxen är en betydande faktor för att en lek könskodas och 

där barnen reproducerar stereotypa normer. Detta tar hon upp i ett exempel kring en 

koja där både pojkar och flickor leker tillsammans, men vid närmare anblick så 

synliggörs hur barnen fördelar rollerna i leken, där flickor lagar mat och pojkar 

bygger koja. 

Vi fann det intressant under denna studie vad respondenterna definierade som en 

neutral miljö. Ett exempel var att utemiljöer, såsom skolgården, ansågs vara 

könsneutrala då det fanns färre restriktioner på barnens agerande. En neutral plats 

ansågs vara en plats som barnen ohindrat kunde leka tillsammans på. De ansåg att 

det räckte att barnen bara behöver leka tillsammans. Detta är någonting som vi vill 

problematisera då vi redan har påpekat att detta sätt inte alltid främjar jämställd lek. 

För att återgå till vårt val av analytiskt verktyg, det vill säga nivåerna av 

genusmedvetenhet såsom definierade av Heikkilä (2015) så har vi kunnat dra 

följande slutsatser gällande de avdelningar som deltog i denna studie. 

Överlag så verkar den största andelen av våra data peka mot att informanterna 

befinner sig närmast den andra nivån, som könsmedvetna men påverkade av 

normer. Vi grundar detta i hur genus av olika orsaker inte prioriteras, exempelvis för 

att verksamheten är nystartad eller att det inte anses som relevant när man arbetar 

med barn av yngre årskullar. I andra fall så avlägsnar man material för att undvika 

diskussion som kan tyckas problematisk eller gör om materialet för att spegla en 

mindre stereotyp situation. I andra fall så tillskriver man visst material egenskaper 

som ”mer lockande” för olika kön, exempelvis genom färg, även när det senare visat 

sig att inte ha någon inverkan. Och slutligen, så lyfter respondenterna oftast pojkars 

gränsöverskridande handlingar och beteenden som grund, medan flickorna inte ges 

lika mycket uppmärksamhet i frågan. 

Däremot så finns det också jämställdhetsarbete om föreställningar om genus, såsom 

belyst i resultatet. Merparten av respondenterna uppgav att de kan göra mer och att 

genus är mer komplext än vad de föreställde sig, vilket visar på en önskan om att 
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utvecklas. Det finns alltså grund för fortsatt arbete kring genus och jämställdhet, 

vilket Heikkilä (2015) beskriver som ett arbete utan egentlig slutpunkt.  

Detta kan vi kopplas till läroplanen för förskolan på följande sätt. Där framgår det att 

förskolechefen har ett ansvar att personalen får tillgång till en kontinuerlig 

kompetensutveckling för att säkerställa att de kan utföra sina uppgifter på ett 

professionellt sätt (Skolverket, 2016). 

6 Slutsats 

Denna studie visar att det finns en tanke som de involverade har om kön och genus 

och dess inverkan på barnen. Här tillkommer utomstående faktorer som finns i 

samhället men även de normer som barnet formas av från dess föräldrar. Studien har 

även visat på att det finns ett aktivt arbete inom de tillfrågade förskolorna utifrån ett 

genusmedvetet perspektiv. Dessa insatser kan te sig olika utifrån hur förskolans 

personal definierar genus i förhållning till kön och jämställdhet. Denna medvetenhet, 

som tog många olika former, mynnade trots det ut i en miljö som aktivt arbetade för 

att ifrågasätta och analysera genus, könsroller, hur de formas och hur det påverkar 

barnet. 

6.1 Studiens relevans för förskolläraryrket 

I ett samhälle där jämställdhet framställs som ett demokratiskt mål så finns det 

relevans för att tankar om genuskonstruktion, det vill säga hur man konstruerar kön 

utifrån sociala och kulturella värderingar, lyfts i förskolans arbete. Utifrån ett 

långsiktigt perspektiv så kommer dagens barn att behöva stöd med att styrka sin 

identitet för att jämställdheten skall fortleva. 

7 Framtida forskning 

Vi anser att detta är ett viktigt ämne som behöver vidare forskning. Inte bara för att 

vidare studera hur genus och könsroller blir behandlade och belysta på förskolor utan 

att vi kunde se under studiens gång att termen genus hade stort utrymme för att 

tolkas av individen. 

Såsom vi beskrev i metodavsnittet så innehar vår insamlingsmetod svagheter såsom 

skevt urval och ensidig vinkling av frågor och svar (Bryman, 2011). Personliga 

observationer skulle kunna utgöra ett komplement till en ny studie, där metoden 

kunde nyttjas för att se ifall det genuspedagogiska arbetet i praktiken antingen skiljer 

sig eller bestyrker det som förskolans personal lyfter under intervjuer. Utifrån detta 

så skulle man sedan kunna analysera och diskutera likheter och skillnader mellan hur 

förskolepersonalen faktiskt arbetar utifrån genusperspektivet kontra hur de beskriver 

sitt arbete i intervjuerna. Man skulle även kunna nyttja observationer för att ställa sig 

i direkt kontakt med förskolans material och miljöer och därigenom inta ett 



 29 

förstahandsperspektiv om frågor kring exempelvis representation i förskolans 

litteratur eller könskodat material.  

I vår studie så har vi riktat in oss, i mån av tid, på medvetenhet och arbete kring 

genus utifrån förskolans personals synvinkel. Då förskolan är en plats som involverar 

fler aktörer än de förskollärare och barnskötare som utgjorde vårt urval, så torde mer 

data kunna samlas in med en längre och mer ingående studie där andra aktörer är 

inräknade. Ett alternativ skulle kunna vara att undersöka olika perspektiv i frågan, 

exempelvis genom att intervjua barn och vårdnadshavare om hur de ser på kön och 

genus, hur pass medvetna de är om själva genusbegreppet och ifall de känner att de 

påverkas av normer i förskolans verksamhet. Att intervjua barn och vårdnadshavare 

för med sig extra arbete för att få tillåtelse, men skulle ge en mer nyanserad bild. Att 

intervjua barn och vårdnadshavare skulle även innebära att förenkla sina frågor. 

Genus i sig kanske ej skulle komma på tal, men att diskutera könsroller, 

förväntningar och skillnader mellan kön torde vara något som även barn och de som 

saknar kunskap inom genusforskning kan lyfta fram tankar kring. 

7.1 Andra perspektiv i genusfrågan 

7.1.1 Förskolans läroplan under förändring 

I denna studie så har vi utgått från förskolans läroplan såsom den såg ut vid början 

och slutet av vår studie, det vill säga den version som fastslogs 2016 (Skolverket, 

2016). Vi vill dock benämna att förskolans läroplan vid studiens utförande har en ny 

revision som träder i kraft den 1:a juli 2019 publicerats. I denna nya reviderade 

version så har avsnittet som rör jämställdhet genomgått vissa förändringar. Den 

nuvarande benämningen lyder ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster 

och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” 

(Skolverket, 2016)  

Detta står i kontrast med den framtida versionen Lpfö 18 (Skolverket, 2018), där 

texten har skrivits om och lyder ”förskolan har ett ansvar för att motverka 

könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande” (Skolverket, 2016). 

Såsom belyst på Skolverkets hemsida rörande ändringar i läroplanen, 

(https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-

forskolan/reviderad-laroplan-for-forskolan), så ligger bakgrunden till ändringen i 

otydligheten om vad som definieras som ”traditionellt” när det kommer till kön. Med 

stöd av Hirdman (2003) så kan man argumentera för att detta erkänner hur kön 

konstrueras olika utifrån sociokulturella föreställningar och att det inte finns en 

gemensam definition av vad som anses ”traditionellt” feminint eller maskulint. Även 

om genus fortfarande inte benämns i förskolans läroplan, så utgör det ändå en länk 

till Hirdmans (2001) arbete. Utifall detta kommer att påverka förskolans 

genuspedagogiska arbete kvarstår att se för framtida studier. 
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9 Bilagor 

9.1  Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Ålder: 

Kön: 

Befattning: 

Antal verksamma år inom förskolans verksamhet: 

Fördelning på avdelningen mellan pojkar och flickor? 

 

1) Vad anser du att den avdelning som du jobbar på har gjort för att motverka 

könsstereotyper?  

2) Ser du några svårigheter med att arbeta på ett sätt som motverkar 

könsstereotyper?  

3) Finns det en återkommande aktivitet som du uppfattar att barnen tycker om? 

4) Vilket material är populärt på avdelningen bland barnen? 

5) Kan du se något material på avdelningen som är mer populärt bland pojkarna än 

hos flickorna? 

6) Kan du se något material på avdelningen som är mer populärt bland flickorna än 

hos pojkarna?  

7) Är det populära materialet mer feminint/maskulint eller könsneutralt enligt dig? 

 Varför tycker du så? 

8) Gör ni på avdelningen aktiva val när ni väljer litteratur till barnen gällande 

representation och genus? 

9) Har du sett ett barn göra en normöverskridande handling kopplad genus? 

 Om vad, vad var det som hände? 

 Hur hanterade du det? 

 Hade du velat göra det på ett annat sätt?  

10) Anser du att det finns en könsneutral plats på avdelningen? 

 Vad är den platsen? 

 Vad finns där? 

 Varför tycker du att det är en könsneutral plats? 
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11) Hur ser du på interaktionen mellan barnen utifrån genus? 

12) Anser du att du är genusmedveten? 

 Hur tar det form i dina handlingar? 

 Ge gärna exempel. 

13) Ingick genus studier i din utbildning? 

 Om inte, varför tror du det? 

14) Har du fått någon fortbildning inom ämnet genus? 

15) Anser du att ni på avdelningen arbetar på ett genusmedvetet sätt? 

 Hur då? 

 Om nej, varför inte? 

16) Vad är genus enligt dig? Kan du ge exempel? 
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9.2 Bilaga 2 Missivbrev 

Detta är en förfrågan om att medverka i en kvalitativ studie, vars fokus ligger på 
genus i förskolans verksamhet. Studien kommer undersöka hur genus och 
jämställdhet tar form på förskoleavdelningar. Denna studie ämnar att utföras på fyra 
utvalda förskolor i Mellansverige.  

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen och nu är det dags för vårt 
examinationsarbete. Syftet med denna studie är att undersöka genus utifrån 
personalens erfarenhet av begreppet och hur det praktiskt hanteras i den dagliga 
verksamheten. Vi tycker att detta är ett viktigt ämne att undersöka då det är aktuellt 
och påverkar förskolans verksamhet och förskolans läroplan och dess värdegrund 
vars uppgift involverar att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv med barnen.  

För att samla in data så har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi skulle 
gärna vilja intervjua 2 förskollärare som kan ta sig tid till att ställa upp i en intervju 
som tar ca 15-30 minuter per tillfälle. Vi vill gärna även, med er tillåtelse, använda oss 
av ljudupptagningar vid intervjuerna. Denna insamlade information kommer enbart 
att användas till denna studie och inspelningarna raderas vid studiens avslutande.  

Självfallet är ni som deltar välkomna att ta del av den slutgiltiga studien om det finns 
intresse för det. Uppsatsen kommer att läggas upp på DiVA men ni kan även få 
tillgång till den på personlig begäran vid kursens avslutande.  

Vår studie kommer att utföras med respekt för de forskningsetiska principerna, vilka 
innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
Informationskravet behandlat vi genom detta missivbrev, genom att informera om 
studiens syfte och metod. Samtyckeskravet innebär att ni ger ert godkännande till 
deltagande innan vi inleder studien och att ni när som helst kan avsluta ert 
deltagande. Konfidentialitetskravet förutsätter att inga personuppgifter kan kopplas 
till er som person i den slutliga uppsatsen. Avslutningsvis så förutsätter 
nyttjandekravet att all information och insamlad data för uppsatsen endast kommer 
att användas i denna studie om genus och jämställdhet i praktiken i förskolans 
verksamhet.  

Godkänner ni ert deltagande i studien, svara då på det utskickade mailet för att 
samtala om lämpliga tider för utförande av intervjuer och observationer. Vidare 
kontaktuppgifter finns här nedanför.  

Med vänliga hälsningar från David och Sebastian 
__________________________________________________________  

eva-arlemalm-hagser@mdh.se 
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