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Syftet med denna studie är att undersöka hur jämställdhetsarbetet i hbt-

certifierade förskolor beskrivs i jämförelse med ickecertifierade förskolor. Hur 

ser pedagogerna på jämställdhet, genus och kön? Upplever de att de arbetar 

utifrån en samstämd syn inom arbetslaget? Vad upplever de som svårigheter i 

jämställdhetsarbetet? Hur bemöter de barnen och hur ser de på barnens 

möjlighet att agera könsöverskridande? För att ta reda på detta genomfördes en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 11 pedagoger på 7 

förskolor. Studien visade att pedagogerna upplevde sig arbeta utifrån en 

samstämd syn trots att de fann kön/genus som problematiska begrepp. 

Genusarbetet skedde i huvudsak genom upprättandet av en likabehandlings-

plan, men stod som en stående punkt vid varje möte på hbt-förskolorna. På två 

av förskolor sågs genusarbetet inte som en prioritet. Samhället och de 

personliga ryggsäckarna upplevdes av alla som svårigheter i arbetet. I 

bemötandet av barnen sågs användandet av ett könsneutralt språk och 

egennamn som viktigt, samt samtal med barnen och uppmuntran av 

könsöverskridande beteende/lekar. Hälften av informanterna upplever att 

barnen är tillåtande och den andra hälften upplever att barnen sätter gränser 

för varandra.  

_______________________________________________ 

Nyckelord: hbt; genus; förskola; jämställdhetsarbete; normkritisk 
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1 Inledning 

Förskolans styrdokument ger pedagogerna i uppgift att motverka traditionella 
könsroller och verka för att alla barn oavsett kön får samma möjligheter 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Att genusfrågor och jämställdhetsarbetet är 
högaktuellt tycks uppenbart när en ser till det nya och omdebatterade ordet hen 
som nu skrivits in i Svenska Akademins ordlista1, och att Sverige väcker 
internationell uppmärksamhet för en barnsång kring snoppar och snippor som 
barnprogrammet Bacillakuten2 gjort.  
 Två scener jag bevittnat under min tid som verksam inom förskolan visar 
att genusfrågor är något som är aktuellt och ständigt pågående. 

En pedagog i förskolan ska samla en grupp treåringar på mattan för samling innan 
lunchen. Gruppen är rörig och hon beslutar sig för att ordna dem varannan pojke, 
varannan flicka. Ett barn utbrister: "Jag är ingen pojke, jag är Emil".  

En grupp om fyra barn, tre flickor och en pojke, befinner sig i hemvrån. De leker Frost 
och pojken säger att han vill vara Elsa, varpå en av flickorna utbrister: "Men du är ju 
pojke! Det går inte." 

I det första exemplet kan en ifrågasätta vad pedagogens kategoriserade av 
barnen i två grupper utifrån deras biologiska kön har för konsekvenser för 
barnens subjektskapande? Var det att de lugna flickorna fick agera buffert 
mellan de stökiga pojkarna? Och hur ska barnets reaktion tolkas? Den andra 
scenen kan ses som att barn själva är med och bekräftar och förhandlar kring 
könsroller, något som Hellmans (2010) forskning visar prov på. 
 Dessa exempel fick mig dessutom att fundera kring behovet av att inom 
personalen faktiskt sitta ner och diskutera saker som genus. Utifrån egen 
erfarenhet, kände jag frånvaron av gemensam kollegial reflektionstid där 
verksamheten synliggörs och problematiseras utifrån olika perspektiv. De 
avdelningsmöten jag deltagit i har ofta använts till att ordna praktiska sysslor 
snarare än till att verka som ett forum för diskussioner kring begrepp som kön, 
genus, jämställdhet och hur man ska arbeta kring dessa på bästa sätt? Det är vi 
som pedagoger som ska skapa en miljö där barn får chansen att utvecklas utan 
att begränsas av traditionella könsmönster. Tyvärr visar forskningen på att 
förskolan brister i detta arbete och snarare förstärker könsrollerna (SOU 
2006:75). Måhända beror detta till stor del på avsaknaden av kollegiala 
diskussioner kring genus?  
 En tid senare hörde jag talas om hbt-certifierade förskolor, alltså förskolor 
som tagit ett steg längre i sitt arbete kring genusfrågor och blivit certifierade av 
RSFL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 
queeras rättigheter). Detta väckte min nyfikenhet och jag ställde mig frågan hur 
pedagogernas arbete på en hbt-certifierad förskola skiljer sig från en 
ickecertifierad förskola?  

                                                   

1 Hen har två betydelser i SAOL: dels som beskrivning av ett tredje kön, och dels som ett 
könsobestämt uttryck som betyder ”han eller hon” enligt http://www.dn.se/kultur-
noje/spraket/hen-med-i-ordlistan/ (2014-07-29). 

2 http://www.svt.se/barnkanalen/bacillakuten/ 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur jämställdhetsarbetet i hbt-certifierade 

förskolor beskrivs i jämförelse med ickecertifierade förskolor. Vilka likheter och 

skillnader finns det i pedagogernas arbetssätt och deras bemötande av barnen? 

 

 Hur ser pedagogerna på jämställdhet, genus och kön? Upplever de att de 

arbetar utifrån en samstämd syn inom arbetslaget? På vilket sätt håller 

de arbetet levande? 

 Vad upplever pedagogerna som svårigheter i jämställdhetsarbetet? 

 Hur bemöter pedagogerna barn och hur ser de på barns möjlighet att 

agera könsöverskridande?  

 

1.2 Disposition 

I uppsatsens andra del ges förklaringar till viktiga begrepp som är betydelsefulla 
för studien och en förklaring om vad en hbt-certifiering innebär och syftar till. 
Vidare ges en kort historisk bakgrund till förskolan med fokus på genus, samt 
en genomgång vad dagens styrdokument säger i frågan. Sedan kommer tidigare 
forskning och litteratur kring ämnet redogöras för, vilket utgör grunden för den 
egna förförståelsen i sakfrågan. Slutligen redogörs det för den feministiska 
poststrukturalismen vilket är den valda teoretiska utgångspunkt. 
 I den tredje delen redogörs det för forskningsmetod och genomförande. 
Arbetsprocessen kommer att beskrivas, liksom vilka urval som gjorts. Likaså 
kommer de forskningsetiska överväganden som tagits hänsyn till att beskrivas 
och studiens tillförlitlighet att diskuteras. 
 Resultatet och analysen av materialet presenteras i den fjärde delen. Innan, 
avslutningsvis, i den femte och sista delen av uppsatsen kommer att föras en 
diskussion kring resultatet, metoden och kring vilken relevans det har för 
förskolläraryrket.  

2 Bakgrund 

I denna del kommer viktiga begrepp och teorier som är av vikt för studien att 
redogöras för. Vidare kommer tidigare forskning inom ämnet att redogöras för 
med syfte att kunna grunda studien och ta avstamp därifrån. Det finns en 
uppsjö av litteratur och forskning inom genusämnet, och det har varit 
nödvändigt att sålla en hel del i arbetet för denna uppsats. Genom sökningar 
med ämnesorden: genus, jämställdhet och förskola (på engelska: gender equity, 
preschool) i databaser som ERIC, LIBRIS, SWEPUB och Google Scholar har 
relevant litteratur hittats. På ERIC fick jag exempelvis upp 51704 träffar och på 
Google Scholar  2720 träffar. De avgränsningar som gjorts är att fokusera på 
skapandet av genus och pedagogers förhållningssätt. Vidare avgränsningar har 
varit att beakta publiceringsdatumet för att få tillgång till ny, relevant forskning. 
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2.1 Begreppen "kön" och "genus", samt "jämställdhet" 

Två begrepp som är väsentliga för uppsatsen är kön och genus. Lite förenklat 
skulle man kunna säga att kön är det biologiska kön en individ föds med 
(genitalier, kromosomuppsättning osv.), och att genus är det sociala könet.  
 Genus innefattar sålunda de egenskaper, roller, valmöjligheter som 
individen tillskrivs historiskt, kulturellt och socialt utifrån det biologiska könet 
som hen föds med (Gemzöe, 2002). Historikern och genusvetaren Yvonne 
Hirdman introducerade begreppet genussystem som belyser relationen mellan 
könen genom två principer: hierarki och dikotomi (Hirdman, 1988, i Gemzöe, 
2002). Hierarki innebär att det ena könet ses som mer värt än det ändra och 
dikotomi innebär att de två könen ses som varandras motsatser. Genus 
inkluderar sålunda en maktdimension som framhåller det manliga som det 
normala/neutrala och önskvärda. Därmed blir kvinnan och det kvinnliga 
avvikande (Gemzöe, 2002; Lenz Taguchi, 2004; Hellman, 2010; Orre 2013). 
Hirdman menar att denna relation inte är beständig utan omförhandlas genom 
ett könskontrakt som styr diskursen om vad som uppfattas som 
manligt/kvinnligt och möjligt för de olika könen att göra (Hirdman, i Gemzöe, 
2002). 
 Synen på kön som biologiskt givet och genus som en social konstruktion är 
den syn på kön/genus som genomsyrar svensk förskola enligt Eidevald (2009). 
Men så enkelt är det inte nödvändigtvis, vilket det nya svenska pronomenet hen 
visar. Lenz Taguchi (2004) problematiserar exempelvis detta utifrån ett 
feministiskt poststrukturellt perspektiv och menar att ett barns kön inte är 
naturgivet direkt från födseln utan att det bestäms av läkaren utifrån olika 
faktorer: kromosomstatus, hormonnivå (vilket kan manipuleras), det genitala 
könet (vilket kan opereras), reproduktionsförmåga, och det sociala könet (synen 
på vad som är manligt/kvinnligt i samhället). Enligt RFSLs hemsida föds det 
mellan fem och tio barn i Sverige varje år med otydliga könskarakteristika.3 
Vidare skriver RFSL att antalet personer i Sverige som ansöker om könsbyte 
stiger. Med detta i beaktning kan man, liksom Eidevald (2009), se både kön och 
genus som sociala konstruktioner där våra kroppar tolkas och förstås utifrån 
våra föreställningar om kön.   
 Det har skrivits en hel del kring barns utveckling av en könsidentitet och 
enligt Martin och Ruble (2004, i Aina & Cameron 2011) börjar barn förstå 
konceptet av kön vid tvåårsålder och de flesta vet huruvida de är en pojke eller 
flicka vid tre år. Vidare menar författarna att barn mellan tre och fem år börjar 
utveckla sin könsidentitet och förstå vad det innebär att vara en pojke eller en 
flicka. Nästan omedelbart efter att barn blivit könsmedvetna börjar de utveckla 
stereotyper mot vilka de jämför sig själva, och andra, i ett försök att förstå sin 
egen identitet. Vidare hävdar författarna att mellan fem och sju års ålder har 
dessa stereotyper blivit rigida, vilket gör förskoleåren till en viktig och formativ 
tid i barns utveckling. Denna syn kring barns utvecklande av könsidentitet tycks 
något problematisk, då den antyder en allmängiltig process utifrån vissa fasta 
stadier. Detta går helt stick i stäv med en mer normkritisk ansats som 
exempelvis ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv skulle innebära (för 

                                                   

3 http://www.rfsl.se/?p=623; (2015-04-01). 
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mer om detta se avsnitt 2.6 Feministisk poststrukturalism). Dessutom motsägs 
det av den information som RFSL tar upp på sin hemsida kring barn som föds 
med otydlig könskaraktäristika och fall av könskorrigering. 
 Vad gäller jämställdhet så kan det definieras som att båda könen skall ges 
lika eller jämbördiga villkor och samma värde (Wernersson, 2009; Edström, 
2010). Jämställdhet som begrepp dök upp i skolans styrdokument 1969 och 
syftade till att jämna ut könsskillnaderna utifrån ett klassperspektiv och för att 
främja arbetsmarknaden (Wernersson, 2009).  
 Idag är jämställdhetsfrågan inte endast en fråga om kön eller klass utan en 
bör att ta hänsyn till variationer i könsmönster och interaktionen mellan 
exempelvis kategorierna kön, klass, etnicitet, plats, ålder och sexualitet 
(Tallberg Broman, 2009). Tallberg Broman skriver "att med denna förståelse för 
kön, så förskjuts fokus för jämställdhetsarbetet. Nu uppmärksammas i högre 
grad det som formar kön och könsmönster, däribland verksamhetens 
uppläggning, innehåll och pedagogernas egna socialt och kulturellt beroende 
könsföreställningar" (2009, s.70). Ett tecken på hur synen på kön, genus och 
jämställdhet kommit att bli mer komplex kan ses i arbetet kring hbt-frågor som 
nu även börjar beröra förskoleverksamheter. Vad hbt-certifiering innebär och 
har för inverkan på förskolan kommer behandlas i nästa avsnitt. 
 

2.2 Hbt-certifiering 

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 
queeras rättigheter) erbjuder hbt-certifiering av verksamheter, vilket blir ett sätt 
att visa att verksamheten arbetar strategiskt för att erbjuda god arbetsmiljö och 
kunna ge ett respektfullt bemötande av kunder utifrån ett hbt-perspektiv. 4 Hbt 
står för homosexuella, bisexuella och transexuella.  
 RFSL utbildar personalen och hjälper verksamheten att se över 
styrdokument, blanketter och miljön så att alla kan känna sig inkluderade och 
välkomna. På hemsidan skriver RFSL att "hbt-certifieringen ger både 
kompetenshöjning och synliggörande. Fokus ligger på hbt-frågor, men 
certifieringen är ett utmärkt tillfälle att diskutera och reflektera över normer och 
bemötande även i ett bredare perspektiv".5 
 RFSL poängterar att hbt-personer är lika lite en homogen grupp som 
exempelvis kvinnor är och att syftet med en hbt-certifiering inte är att lyfta fram 
en grupp som speciell. Syftet är snarare att synliggöra och granska 
samhällsnormer och dess konsekvenser. Detta för att verksamheten ska kunna 
arbeta på ett strukturerat och målmedvetet sätt för att skapa förutsättningar för 
ett respektfullt bemötande av alla anställda och patienter/klienter/brukare, 
oavsett deras bakgrund.6 Det blir sålunda ett sätt för verksamheter att arbeta på 
ett normkritiskt sätt.  

                                                   

4 http://www.rfsl.se/?p=109; (2015-04-01). 

5 http://www.rfsl.se/?p=5321; (2015-04-01). 

6 http://www.rfsl.se/?p=5321; (2015-04-01). 
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 2011 fick de första två förskolorna sina hbt-certifikat, så hbt-certifiering av 
en förskoleverksamhet är ett tämligen nytt fenomen. För förskolan innebär en 
hbt-certifiering att all personal får en gemensam kunskapsgrund att stå på 
genom utbildningen som har fokus på "normer kring familj, kön, könsidentitet, 
könsuttryck och sexuell läggning".7 Personalen erbjuds "konkreta metoder för 
att ta upp och diskutera frågor kring allas lika värde i förskolan utifrån ett 
interaktivt metodmaterial som består av en film och en studiehandledning riktat 
till förskolepersonal" (ibid.). De får diskutera och problematisera hur förskolan 
kan arbeta strategiskt i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av familjer 
och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbt-perspektiv. Under 
utbildningen får personalen i uppgift att granska den egna verksamheten för att 
göra den inkluderande så att alla som kommer dit kan känna att de är 
välkomna. Det är en process som tar sex till åtta månader och certifikatet gäller 
i tre år, då det är dags att göra en omcertifiering.8 
 Detta blir sålunda ett sätt att arbeta strategiskt och systematiskt med genus- 
och jämställdhetsfrågor på en organisatorisk nivå. Något som inte alltid varit 
fallet, vilket nästa avsnitt kommer visa.  
 

2.3 Historisk tillbakablick på förskolan ur ett 
genusperspektiv 

 
Förskolans förhållningssätt till barn ur ett genusperspektiv har förändrats med 
tiden. Vallberg Roth (2002) skriver om att förskolan under 1830-talet 
genomsyrades av en patriarkal och kristlig uppfostran, där fokus låg på att 
uppfostra barnen till goda kristna utifrån lydnad, renlighet och ordning. Mot 
slutet av 1800-talet börjar ett biologiskt särartstänk att dominera. Pojkar och 
flickor sågs som väsensskilda och skulle uppfostras till att passa sina framtida 
könsroller som goda mödrar och familjeförsörjare.  
 Det sena 1900-talets demokrati- och jämställdhetsprojekt kom att påverka 
förskolans utveckling och arbetssätt. Forskningsgruppen inom projektet 
Förskolan som jämställdhetspolitisk arena vid Stockholms universitet lyfter 
fram två dominerande strategier för att arbeta med jämställdhet inom svensk 
förskola under denna tid: en könsneutral och en kompensatorisk (Bodén, 2011; 
Dolk, 2011; Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). 
 Genom ett könsneutralt arbetssätt ska alla barn få samma förutsättningar 
och valmöjligheter, då alla skulle behandlas likadant, kunna leka i samma 
miljöer och med samma material. Pedagogernas språk och bemötande ska vara 
könsneutralt och de ska bemöta alla könsneutralt (Bodén, 2011). Bodén menar 
dock att genom att så starkt betona ett könsneutralt bemötande understryks 
tanken om två olika kön, då pedagogen medvetet måste förhålla sig neutralt till 
dem. Det könsneutrala kan därmed ses som könsblint då arbetssättet osynliggör 
hur kön i realitet ges betydelse i förskolan. Därmed kan det till och med 

                                                   

7 http://www.rfsl.se/?p=5807; (2015-02-03). 

8 http://www.rfsl.se/?p=5321; (2015-04-01). 
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förstärka den uppdelning mellan könen som arbetssättet vill råda bot mot. En 
annan observation som Orre (2013) gör är att det neutrala ofta likställs med det 
manliga, då flickor uppmuntras att göra s.k. manliga saker, men inte motsatta. 
Detta kan förklaras av att det kvinnliga/feminina har setts som avvikande då det 
manliga sedan upplysningstiden varit normen för vad som är mänskligt (Lenz 
Taguchi, Bodén & Ohrlander (Red.), 2011).  
 Den kompensatoriska pedagogiken däremot gör tydligt i att den bygger på 
idén om särartstänkandet, det vill säga att det finns två olika kön (Dolk, 2011; 
Orre, 2013). Den vanligaste uppfattningen i den svenska genuspedagogiken är 
att skillnaderna mellan dessa två kön kommer från socialisationen in i olika 
könsroller. Att arbeta kompensatoriskt innebär då att kompensera för denna 
socialisation genom att barnen får träna på det som de vanligtvis inte får öva på: 
flickor får öva på att vara modiga och pojkar får öva på att visa känslor (Dolk, 
2011; Orre, 2013). Bodén (2011) menar att då både den kompensatoriska och 
den könsneutrala pedagogiken lägger fokus på barnet som den som ska 
förändras riskerar barns delaktighet i görandet av kön och i jämställdhets-
arbetet att försvinna. 
 Som reaktion på både den könsneutrala och den kompensatoriska 
pedagogiken kom mot slutet av 1900-talet den normkritiska pedagogiken. 
Denna ifrågasätter samhällets normer och strukturer och framhåller barn som 
medaktörer i konstruerandet av kön, kultur och kunskap (Vallberg Roth, 2002; 
Orre, 2013). Detta kan enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) kopplas till 
diskursen om "det kompetenta barnet" som under det senaste decenniet 
kommit att bli dominerande inom barndomssociologin. Författarna menar att 
detta till stor del beror på utbyggnaden av statliga förskolor där ansvaret för 
barn nu blir familjens och statens delade ansvar. Därtill, menar författarna, att 
denna diskurs skapar ett barn som är aktivt, unikt, komplext och individuellt, 
och som kan ta del av de möjligheter de erbjuds av sin omgivning och som kan i 
sin tur påverka omgivningen. Detta är möjligt att se spår av denna barnsyn i 
Läroplan för förskolan Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010).  
 

2.4 Könsroller och jämställdhet i styrdokumenten 

 
Svensk förskola ska enligt Läroplan för förskolan Lpfö98 (Utbildnings-
departementet, 2010) verka för jämställdhet. I styrdokumentet står det att: 
 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Om-
sorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och 
andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig 
etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt 
påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 
demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. (Utbildnings-
departementet, 2010, s.4) 

 
Det framgår sålunda av läroplanen att jämställdhetsarbetet ska genomsyra 
arbetet. Jämställdhet framställs till och med som en nationalitetsmarkör, som 
en del av den svenska värdegrunden, men som separat från andra konstruerade 
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kategorier (Edström, 2010). Vidare ska förskolan arbeta på ett sätt som 
motverkar stereotypa könsroller: 
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 
dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 
manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Utbildningsdepartementet 
2010, s.5) 

 
Det framkommer i texten att stor vikt läggs på pedagogernas förhållningssätt 
och på deras roll som förebilder. Det beskrivs dock inte i styrdokumentet hur 
arbetet konkret ska genomföras. Detta lämnar ett stort tolkningsutrymme för 
pedagogerna och gör att arbetet kan se olika ut från förskola till förskola. 
"Jämställdhetsfrågan ingår i alla lärares uppdrag" och är därmed något som alla 
lärare ska ägna sig åt, skriver Heikkilä (2015, s. 27). Styrdokumenten säger att 
de vuxnas bemötande av barn i förskolan får konsekvenser för hur barn 
uppfattar sig själva som pojke eller flicka, och hur en enligt den rådande 
normen är en pojke eller en flicka på rätt sätt (Heikkilä, 2015).  
 Frågor kring kön, genus och jämställdhet är komplicerade och det kan 
tänkas att det inom ett arbetslag rymmer flera olika, kanske motstridiga, tankar 
kring dessa begrepp. Om så är fallet borde det framgå i den tidigare forskningen 
kring genus i förskolan, vilket är vad nästa avsnitt kommer beröra. 
 

2.5 Genomgång av litteratur och tidigare forskning 
kring jämställdhetsarbetet i förskolan  

 
Problematiken kring genusbegreppet och hur styrdokumenten inte fastslår hur 
arbetet ska genomföras bekräftas av Ärlemalm-Hagsérs studie (2010), där det 
framkommer att pedagoger tycker genusbegreppet är svårt att definiera och 
förhålla sig kring. Konsekvensen av detta var att de blev genusblinda i sitt 
arbete: antingen på så vis att de inte tyckte sig göra åtskillnad på könen eller så 
att de upplevde att det faktiskt fanns en skillnad mellan könen.  
 I en studie av Gannerud (2009) kring pedagogers syn på genus och 
jämställdhet i arbetet framkommer det att endast vissa reflekterar kring 
begreppen och håller det aktivt i det dagliga arbetet, medan andra aldrig 
diskuterar jämställdhetsbegreppet. En deltagare i studien efterlyser tydliga krav 
och konkreta handlingsplaner. Vidare visar studien att flera pedagoger önskar 
se att skolledningen, och inte enstaka eldsjälar, ska vara drivande i arbetet. 
Detta är något som även Heikkilä (2011, 2015) betonar genom att lyfta fram 
jämställdhetsarbetet som en organisatorisk fråga. Vidare menar Heikkilä att det 
dessutom setts som en separat värdegrundsfråga och inte inkluderats i 
lärandeprocessen eller den dagliga verksamheten. 
 Bodén (2011) argumenterar för att jämställdhet i praktiken görs olika just 
eftersom det finns flera teorier kring jämställdhet, genus och kön som existerar 
parallellt och som propagerar för det ena eller det andra arbetssättet. Det tycks 
därmed som om genus och kön är något som behöver diskuteras mer inom 
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arbetslagen för att de aktivt ska kunna arbeta med frågan på ett mer 
genomtänkt sätt.  
 Studier visar dessutom att många förskolor till och med brister i sitt arbete 
och snarare förstärker än motverkar könsrollerna (SOU 2006:75). Flertalet 
forskare har visat att pedagoger upplever pojkar och flickor olika och tillskriver 
dem könsrelaterade krav och förväntningar. Jonsdottir (2007) skriver att flickor 
uppfattas som snälla, tysta, sociala, verbala, omhändertagande, hjälpsamma och 
ansvarstagande. Pojkar anses ta upp mer plats fysiskt. verbalt, tidsmässigt och 
rumsligt. Vidare ses de som busiga och mer socialt omogna.  
 Intressant är att forskningen kommer fram till olika, motstridiga resultat 
vilket visar att det är en komplex fråga. I vissa studier verkar pojkar få mer 
utrymme under samlingar (Månsson, 2011), medan vissa andra visar att 
flickorna oftare tar för sig (Hellman, 2010; Emilson & Johansson, 2013). 
Oavsett vilket framkommer det tydligt att pedagogerna trott sig behandla 
barnen likadant oavsett kön vilket inte visat sig stämma, samt att det maskulina 
tycks vara den kulturella normen som tar sig uttryck i sagor, och användandet 
av handdockor med maskulina namn och egenskaper (Eidevald, 2009; 
Månsson, 2011; Emilson & Johansson, 2013).  
 Pedagogernas förgivettagna uppfattningar om flickor och pojkars 
beskaffenhet har konsekvenser för hur de bemöter barnen. Pojkar får oftare 
hjälp utan att de bett om det än flickor, likaså får de fler tillsägelser och 
tillfrågas fler slutna frågor än flickor (Eidevald, 2009, 2011). Utifrån de 
förutfattade meningarna som pedagogerna har kring pojkar och flickor så 
agerar de omedvetet på ett sätt som förstärker dessa könsroller hos barnen. 
Likaså förekommer det forskning som visar att pedagoger retar sig på vissa 
barns beteende då barnen inte agerat såsom pedagogen förväntat sig (Eidevald, 
2011).  
 Hellman (2010) undersöker i sin avhandling hur pojkighet skapas i 
förskolan och kommer fram till att kön skapas genom förhandlingar samtidigt 
som det redan finns föreställningar om en naturlig könstillhörighet och 
könstypiska handlingar. Genom sina handlingar ger barnen uttryck för 
markörer (färgval, frisyrer, könstypiska lekar) som visar på könstillhörighet. 
Även ålder (bebis kontra stor) spelar in för att visa om ett barn är en riktig pojke 
eller flicka.  

 I sin avhandling kring makt, normer och barns delaktighet i förskolan 

beskriver Dolk (2013) hur flertalet pedagoger i ett försök att motverka 

könsrollerna arbetar på ett sätt som begränsar barnens valmöjligheter och 

delaktighet. Pedagogerna försöker lotsa barnen till att göra rätt val genom 

utbudet av aktiviteter och material. Dolk menar att när pedagogerna väljer det 

säkra före det osäkra så befäster de dem rådande normerna och 

maktrelationerna. Därigenom problematiserar Dolk genusarbetet i förskolan 

genom att lyfta fram den asymmetriska maktrelationen mellan vuxna och barn. 

Vidare ifrågasätter Dolk pedagogers rädsla för att samtala med barnen kring de 

olika diskrimineringsgrunderna och synen på kön och könsroller och önskar se 

dem möta barnen där de befinner sig.  
 Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons (2009) undersökning kring 
genusstrukturer i förskolan visar på en praktik där "genus konstrueras av både 
barn och lärare" där det främst är barnen själv som är ”nyskapande och 
utmanar rådande strukturer medan lärare agerar mer könsstereotypt" (s. 105). 



 

 12 

Utifrån detta går det att tolka det som om det snarare är pedagogerna än barnen 
som behöver arbeta med att bryta genusmönstret. 

 Möjligheter till att testa gränserna och visa på motstånd till de föregivna 

rollerna som barnen tillskrivits syns även hos Hellman (2010) som påvisar att 

normer kring kön accentueras i rum där barn riskerar att bli sedda och 

granskade både av barn och pedagoger. Hon skriver att genom att bygga kojor 

eller skapa rum av vänskap försökte barnen undgå de normerande blickarna för 

att kunna töja på gränserna. Även Ärlemalm-Hagsér (2010) visar hur barn gör 

motstånd mot pedagogernas förutfattade uppfattningar om pojkar och flickor i 

sina utelekar på gården. Flera studier visar dock hur både vuxna och barn 

ignorerar att bekräfta när något barn gör motstånd och bryter mot de 

traditionella könsrollerna (Eidevald, 2009; Hellman, 2010; Dolk, 2013). Detta 

kan ses som ett sätt att försöka upprätthålla normen. 
 Delegationen för jämställdhet i förskolan framhäver pedagogernas 
förhållningssätt som den viktigaste faktorn i jämställdhetsarbetet (SOU 
2006:75, s. 91). Bodén (2011) ser detta som ett socialisationsteoretiskt tänk där 
pedagogernas förhållningssätt skapar skillnader mellan könen, samt ger barnen 
olika möjligheter och rättigheter. Författaren menar att arbetet utifrån ett 
könsneutralt eller kompensatoriskt synsätt kan förstärka skillnaderna och 
önskar hellre se att man riktar fokus mot alla de praktiker som inte är 
ojämställda eller traditionella, då väldigt få barn passar in i mallarna för hur en 
riktig pojke eller flicka är.   
 "Det traditionella sättet att se på flickor och pojkar är så invant att det krävs 
en lång och medveten process för att bryta det", konstateras det i SOU 2006:75 
(s. 127). Genom att anlägga ett normkritiskt perspektiv, som exempelvis det 
feministiska poststrukturalistiska, kan pedagoger få teoretiska redskap för att 
kunna göra denna process. Vad ett sådant teoretiskt perspektiv innebär kommer 
att tas upp i nästa avsnitt. 
 

2.6 Feministisk poststrukturalism 

 
Jag kommer i min analysprocess att utgå från feministisk poststrukturalism, 
såsom Lenz Taguchi (2004) och Eidevald (2009, 2011) beskriver den. Begrepp 
som diskurs, subjektskapande och positionering blir sålunda viktiga och 
kommer att förklaras allt eftersom i texten.  
 Utifrån denna utgångspunkt finns det inga absoluta, universella sanningar 
utan allt är språk/diskurs som ständigt reproduceras, omförhandlas och 
utmanas. Detta gäller även vetenskaperna där något ses som sanning tills något 
nytt kommer som utmanar och eventuellt ersätter kunskapen. Likaså det 
genussystem och könskontrakt som Hirdman talar om kan ses ur detta 
perspektiv då det kan förstås som något som reproduceras och omformuleras 
och att en individ kan, till viss del, välja hur den positionerar sig gentemot den. 
"Diskurser definierar och begränsar både tankar och handlingsutrymme", 
skriver Eidevald (2011, s. 100f) vilket påverkar våra möjligheter till 
subjektskapande (hur vi uppfattar oss själva) och möjliga positioneringar (de 
roller vi väljer att spela). Diskursbegreppet innehåller sålunda en 
maktdimension då vissa överordnade diskurser ses som så självklara att de har 
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makt över vad som är möjligt att göras eller sägas och motstånd mot den kan 
innebära att individen riskerar sin acceptans i samhället (Butler, 1993, i 
Eidevald, 2009).  
 Hur vi förstår oss själva beror på den kontext som vi befinner oss i och den 
diskurs om normalitet och accepterat beteende som vi berörs av. Lenz Taguchi 
skriver: "Att vi som människor skapar varandra innebär onekligen en 
ofrånkomlig etisk aspekt av livet. Våra 'svar' på andras beteenden får 
konsekvenser för deras subjektskapanden" (2004, s. 187). Vidare menar Lenz 
Taguchi att barns subjektivitet påverkas av de förutsättningar som ges i form av 
lärarens blick (det värderande/normerande ögat), förhållningssätt, praktiker, 
attityder och samarbete med andra vuxna på skolan. Även skolans organisation, 
arkitektur och material påverkar barnens möjligheter till handlande och 
positionering. Eidevald (2011) menar att förskollärares bemötande av barn styrs 
av den dominerande diskursen om hur pojkar och flickor är och ska vara. Då det 
finns motstridiga diskurser parallellt med den förhärskande diskursen så finns 
det valmöjligheter i hur vi kan bete oss i olika situationer. Hur vi då väljer att 
positionera oss påverkar hur vi blir bemötta. Varje situation är unik och vi som 
subjekt är i ständig förändring, vilket gör att man kan tala om multipla subjekt 
(Eidevald, 2011).  
 För mig blir den feministiska poststrukturalismen ett sätt att anta ett 
normkritiskt förhållningssätt, ett sätt att öppna upp för alternativa tolkningar. 
Utifrån detta perspektiv blir min förståelse av både kön och genus något som är 
socialt konstruerat och situationsbundet. En ytterligare konsekvens av detta 
synsätt är att kön och genus inte kan uppfattas som varandras dikotomier. 
Samhällets normer, som synliggörs i de diskurser som förs, utgör ramarna för 
det handlingsutrymme en individ har att agera inom både medvetet eller 
omedvetet. Dessa gränser kan tänjas på och diskursen och normerna kan 
utmanas. Rent konkret så kan den dikotomi och hierarki mellan det manliga 
och kvinnliga utmanas om fler tänker mer normkritiskt och skapar större 
möjligheter att inta andra positioner. "Grunden för ett inkluderande, 
normkritiskt perspektiv är ett maktmedvetet perspektiv" skriver Heikkilä (2015, 
s. 11) och menar att pedagoger måste vara medvetna om maktbalanser och 
maktobalanser varav kön är en av maktfaktorerna.  
 

3 Metod 

3.1 Forskningsmetod och forskningsdesign 

Då syftet med studien var att undersöka pedagogernas förhållningssätt och syn 
på jämställdhetsarbetet tycktes en kvalitativ ansats passande. Den valda 
forskningsmetoden var intervjuer. För att kunna jämföra mellan hbt-
certifierade förskolor och ickecertifierade, intervjuades pedagoger från vardera 
typ av förskola.  
 När det gäller intervjuer är det viktigt att ha i åtanke att informationen som 
informanten ger beror på vilka frågor som ställs, hur frågorna är formulerade 
och hur de ställs (Stukát, 2011). Därför har målet varit att konstruera öppna, 
icke-värderande frågor. Likaså var det av vikt att genomföra intervjun med ett 
neutralt förhållningssätt för att informanten inte skulle påverkas och ge osanna 
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svar (Stukát, 2011). Intervjun var semistrukturerad i sin form, vilket innebar att 
ett visst ämnesområden täcktes in i intervjun men ordningen kunde variera 
beroende på situationen. Vänligen se bilaga 1 för att se de frågor som användes 
som grund. Ännu en viktig sak vid intervjuer var att ge informanten betänketid 
och inte stressa fram ett svar eller ställa ledande följdfrågor.  
 För att intervjuerna skulle bli så givande som möjligt, skedde de i en miljö 
där informanten känner sig trygg och där man kunde sitta ostört (Stukát, 2011). 
Intervjuerna har i detta fall skett på pedagogernas arbetsplats, på ett ställe som 
de själva valt. Genom att registrera intervjusvaren med hjälp av en bandspelare 
kunde jag fokusera helt på informanten och vårt samtal. Dock fanns risken att 
bandspelaren skulle göra informanten obekväm och kort i svaren, men 
förhoppningsvis hjälpte det att informanten var på sin hemmaplan 
platsmässigt. Materialet transkriberades sedan för att kunna användas som 
underlag för analysen. 
 

3.2 Urval och genomförande 

Urvalet av undersökningsdeltagare skedde dels genom kontakt via min 
fältförskola, dels genom att kontakta förskolecheferna på ytterligare några 
förskolor varav två var hbt-certifierade. Förutom att direkt tillfråga handledaren 
på fältförskolan så har deltagarna tillfrågats av sina chefer. Deltagarna fick 
sedan mer detaljerad information om studiens syfte och genomförande genom 
missivbrevet som överlämnades till dem (se bilaga 2). Totalt intervjuades 11 
pedagoger på 7 olika förskolor.  
 Den ursprungliga tanken var att intervjua fyra pedagoger på hbt-förskolor 
och fyra pedagoger på ickecertifierade förskolor för att kunna göra en regelrätt 
jämförelse. Orsaken till att det slutade med nio intervjuer är att det ett tag såg 
det inte ut som att det skulle gå att få tag på fyra hbt-pedagoger. För att komma 
upp i åtta intervjuer, vilket var minimum för att kunna få ihop ett material att 
arbeta med, intervjuades ännu en pedagog vid en icke hbt-certifierad förskola. 
Slutligen upprättades kontakt med ytterligare en hbt-pedagog och slutade 
sålunda med nio intervjuer vilket berikade studien. I tabell 1 på nästa sida 
presenteras en översikt av studiens deltagare.  
 Pedagogerna som intervjuades var både barnskötare och förskollärare. 
Vissa av de som i står som barnskötare har en utländsk lärarutbildning som inte 
validerats eller studerar till förskollärare. Dessa markeras med en asterisk i 
tabellen. Vidare har förskolorna getts fiktiva namn så det blir tydligare vilka 
pedagoger som arbetar på samma förskola. Informanternas anonymitet har 
beaktas genom benämna dem Pedagog A till och med Pedagog I. Det var ett 
medvetet val att inte ge dem fingerade namn då det inte sågs som relevant eller 
nödvändigt att påvisa informanternas könstillhörighet. 
 Informanterna fick själva bestämma tid och plats för när och var 
intervjuerna skulle äga rum. Detta för att de skulle känna sig bekväma, samt på 
grund av insikten att det kunde vara svårt att komma ifrån på informanternas 
arbetsplatser. I två av fallen skedde intervjun inte öga mot öga utan över telefon 
och Internet av logistiska skäl.  
 Även om att skicka ut intervjufrågorna till deltagarna i förväg skulle kunna 
innebära mer genomtänkta svar, så gjordes det medvetna valet att inte göra 
detta. Anledningen till detta var att jag inte önskade att frågorna skulle 
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diskuteras kollegor emellan på de valda förskolorna, vilket hade kunnat 
medföra att svaren inte blev spontana och baserade på informantens egna 
föreställningar. 
 I alla fallen utom ett skedde samtalen en och en. På en förskola ansågs det 
lättast ifall intervjun gjordes med hela arbetslaget under ett morgonmöten. 
Denna intervju genomfördes sålunda med tre informanter, vilka i tabellen 
nedan och i analysen benämns som Pedagog C1, C2 och C3 för att tydliggöra att 
de arbetar tillsammans i samma arbetslag. 
 Analysen inleddes med att intervjuerna transkriberades och eventuella 
betoningar av ord noterades. En av intervjuerna var på både svenska och 
engelska, och för att respektera informantens egna ordval har dessa citat inte 
översatts från engelska till svenska. Utifrån transkriptionerna kunde förslag till 
kategorigrupper skönjas. Stukát (2011) skriver om hur man kan använda sig av 
White board för att synliggöra olika kategorier som hjälpmedel vid analys. Med 
hjälp av ett spaltsystem där varje spalt rörde en frågeställning sorterades 
informanternas svar. Genom att färgkoda svaren så att likartade svar hade 
samma färg framkom likheter/olikheter i deras svar.  

 
Tabell 1: Presentation av informanterna 
 

Informant Anställningsform: Antal år 
som 
verksam i 
förskolan: 

Arbetar på: Arbetar 
med: 

Pedagog A Förskollärare 18 Pärlan  5 åringar 
Pedagog B Barnskötare* 8 Snäckan  3-5 åringar 
Pedagog C1 
                C2 
                C3 

Barnskötare* 
Förskollärare 
Barnskötare* 

8 
6 
7 

Duvan 
(språkförskola) 

3-6 åringar 

Pedagog D Förskollärare 4 Kråkan 
(språkförskola) 

3-5 åringar 

Pedagog E Förskollärare 17 Måsen (Reggio 
Emilia 
inspirerad 
förskola) 

2-3 åringar 

Pedagog F Förskollärare 22 Laxen (Hbt-
certifierad) 

3-5 åringar 

Pedagog G Barnskötare 2 Eken (Hbt-
certifierad) 

3-5 åringar 

Pedagog H Förskollärare 10 Eken (Hbt-
certifierad) 

1-2 åringar 

Pedagog I Förskollärare 6 Laxen (Hbt-
certifierad) 

3-4 åringar 

* utländsk icke-validerad lärarutbildning, eller snart färdigutbildad förskollärare 

3.3 Tillförlitlighet 

Flera faktorer kan påverka tillförlitligheten vid kvalitativa undersökningar enligt 
Stukát (2011). Faktorer som spelar in är informantens dagsform, feltolkningar 
av frågor och/eller svar, gissningseffekter där exempelvis intervjuaren tolkar in 
egna gissningar i informantens svar eller felskrivningar i behandlingen av 
intervjumaterialet. Vissa saker går inte att påverka, men däremot en del andra 
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genom att exempelvis lyssna aktivt på svaren informanten ger och ställa 
följdfrågor för att bringa klarhet om några frågetecken uppstår.  
 Stukát (2011) menar att en risk med intervjuer är att människor inte alltid 
erkänner sina brister, och inte är, medvetet eller omedvetet, helt ärliga i sina 
svar. Utan att göra observationer som komplement går det inte att veta om 
informanterna gör det de säger. Denna studies syfte var dock inte att finna 
några sanningar utan att komma åt förskollärares förhållningssätt och tankar 
kring jämställdhetsarbete i förskolan. Svaren ses sålunda som subjektiva och ett 
sätt att stärka studiens trovärdighet var att under bearbetningen av materialet 
återkoppla till informanterna ifall frågetecken uppstod huruvida att det som 
sagts har uppfattats korrekt. Detta har gjorts i några av fallen. 
 På grund av att antalet intervjuade pedagoger i denna studie var relativt lågt 
blir resultatet inte generaliserbart på gruppen pedagoger i förskolan. Därmed 
kan de svar som studien uppvisar ses som indikationer på hur pedagoger 
tenderar att se på jämställdhetsarbetet i förskolan, vilket sedan kan relateras till 
och speglas mot den forskning som gjorts inom fältet.  

3.4 Forskningsetik 

Gällande forskningsetiska överväganden har uppsatsförfattaren tagit stöd av de 
riktlinjer som Vetenskapsrådets beskriver i God forskningssed (2011). 
Informationskravet har tagits hänsyn till genom att deltagarna informerats 
genom ett missivbrev (se bilaga 2) om deltagarnas rättigheter, studiens 
utformning och syfte samt vad som förväntats av dem som deltagare. 
Samtyckekravet har tillgodosetts på så sätt att informanterna fått ge sitt 
samtycke till deltagande i studien muntligt. De blev informerade om att de när 
som helst kunde tacka nej till fortsatt deltagande och att det i så fall inte skulle 
leda till några konsekvenser för dem. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts 
genom att samtliga informanters namn har fingerats. Insamlat datamaterial har 
förvarats på säker plats för att sedan raderas när de inte längre behövts. 
Nyttjandekravet uppfylldes genom att insamlat datamaterial endast har använts 
i studiesyfte.  

4 Resultat och analys 

4.1 Pedagogernas syn på jämställdhet, genus och kön 

Jämställdhet framställdes av alla informanter som rätten till lika bemötande 
och lika möjligheter oavsett kön eller andra faktorer. På den punkten är alla 
överens om att det är förskolans plikt att erbjuda alla barn samma möjligheter 
och rättigheter.  
 Genus och kön visade sig svårare att förhålla sig till, vilket styrker 
Ärlemalm-Hagsérs (2010) studieresultat där genusbegreppet fanns svårt att 
definiera och förhålla sig till. Nedan följer några av informanternas tankar kring 
begreppet genus: 
 

Genus för mig är något som har tagit stor plats nu i vårt land... som vill säga att man kan 
vara vad man vill, kön existerar inte även om det biologiskt är skillnad. Tycker det ibland 
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går för långt med genus arbetet... att det nästan är farligt att en pojke vill leka med bilar 
och vill ha på sig blått. (Pedagog D) 

Genus är ett begrepp som för mig är rätt överflödigt, jag ogillar det eftersom det 
misstolkas och används på fel sätt. Genus är något som hittats på och enligt mig skapar 
begreppet klyftor snarare än motverkar dem. Jag menar att allt för ofta så tas saker bort 
t.ex. typisk flickiga saker, man rensar bort det könade materialet. (Pedagog E) 

Men när vi talar om att arbeta med genus i förskolan så innefattar det ju så pass mycket. 
Det innefattar ju bl.a. att man kanske inte ska bejaka kläder, att man kanske inte ska 
bejaka och säga å va du är fin i håret eller va cool du är till killar. Det har jag jättesvårt för. 
(Pedagog B) 

Utifrån informanternas svar ter sig genusbegreppet oerhört laddat och 
innehåller en oro att genusarbetet skulle bana vägen för könsneutralitet. I 
Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 
pedagogiska arbete framkommer det att könsneutralitet ofta ses som ett 
honnörsord inom jämställdhetsarbetet, men här tycks det snarare vara något 
som pedagogerna i citaten ovan uppfattar som något hotande (SOU 2006:75). 
Det går att läsa in en rädsla där för att pojkar inte ska få vara pojkar och att allt 
material måste ska vara könsneutralt. Detta återspeglar den debatt som förts i 
sociala medier kring ordet hen.9  
 Pedagog G däremot framställer genusbegreppet mer som ett verktyg för att 
inte särskilja på människor:  

Genus är ett sätt att inte poängtera... liksom.. könet på personerna, hur man bemöter 
pojkar, flickor, hur man uttrycker sig.  

Frågan är huruvida detta sätt att se genus kan ses som könsneutralt eller 
könsmedvetet/genusmedvetet? Delegationen för jämställdhet i förskolan 
konstaterar att det är en tunn linje mellan att vara könsneutral och att vara helt 
omedveten om genusaspekten (SOU 2006:75).  
 Att även kön som begrepp sågs som problematiskt och värdeladdat blev 
tydligt under intervjuerna. Det gick att utläsa två diskurser, varav den ena ser 
biologiska skillnader är oväsentliga då det biologiska till och med går att 
förändra. Den andra diskursen tycktes uppfatta kön som biologiskt givet och 
genus som en social konstruktion. Exempel på den första diskursen kan ses i 
citaten nedan: 
 

Vi särställer inte, tänker inte att det ska vara någon skillnad. alla bemöts efter den individ 
dom är inte utifrån kön eller etnicitet eller funktionsnedsättning /.../ . Vi pratar om 
känslor och inte biologi. Biologi är inte viktigt. Ja, du har en snopp. Det är bra, den kan 
man kissa med. Man kan också ändra det sen. (Pedagog H) 

För mig är kön det enda som skiljer pojke/flicka, man/kvinna, en fysisk skillnad snopp 
och snippa. Att flickor eventuellt kan bära och föda barn vilket pojkar ännu inte kan /.../ 
Skillnaden är rent fysisk, pojkar och flickor har i grunden samma möjligheter. Det som 
skiljer är snopp och snippa och egentligen är ju det helt ovidkommande; vissa har blå 
ögon och andra har bruna. Vad är egentligen skillnaden? (Pedagog E) 

 

                                                   

9 se exempelvis: http://www.dn.se/stories/stories-livsstil-1/hen-debatten/ 
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Denna diskurs förs på hbt-förskolorna där pedagogerna hellre talar om känslor 
än biologi. Även på förskolan som är uttalat Reggio Emilia inspirerad finns 
tanken om att biologi inte är hugget i sten. Informanten uttryckte tanken att 
skillnaden mellan könen är att flickor kan föda barn vilket pojkar ännu inte kan, 
vilket öppnar upp för möjligheten att detta kan förändras med tiden. I denna 
bemärkelse tycks det rymmas ett mer normkritiskt förhållningssätt till 
kön/genus, vilket den feministiska poststrukturalismen önskar se, inom hbt-
förskolorna och Reggio Emilia förskolan. Här är gränserna föränderliga och 
individens subjektivitet begränsas inte av biologin utan det är det inre som är 
viktigare, hur man känner sig och väljer att agera. Denna möjliga positionering 
framkommer tydligt i följande citat från en av hbt-pedagogerna: 
 

Jag tror framförallt på individuella skillnader, personligheter, och att det inte har med 
vilket kön vi föds in i. En skillnad är att vi upplever oss som kvinna respektive man. De 
allra flesta av oss i alla fall. Det betyder inte att jag som kvinna inte skulle kunna längta 
efter ett så kallat typiskt manligt beteendemönster eller uttryck. Jag menar bara att de 
allra flesta upplever att de har rätt kön och att de inte vill vara i ett annat kön. Jag tror att 
skillnaden mellan kvinna och man är så subtil att det inte går att fånga in i de sätt att 
tänka och utrycka oss som vi har idag. (Pedagog I) 

 
Pedagog I poängterar att oavsett om hen upplever sig som kvinna eller man, så 
begränsar inte det individens valmöjlighet att uttrycka sig eller agera. Bara för 
att jag identifierar mig som kvinna betyder det inte att jag inte skulle kunna 
"längta efter ett så kallat typiskt manligt beteendemönster eller uttryck". Detta 
förhållningssätt möjliggör för olika positioneringar och multipla subjekt, då det 
finns ett handlingsutrymme oberoende av ens genitalier. 
 Den andra diskursen som gick att utläsa i materialet ligger mer i linje med 
den syn på kön/genus som Eidevald (2009) hävdar är rådande i svensk 
förskola. 6 av 11 informanter i min studie ser att det finns biologiska skillnader, 
men menar att det handlar om att ge barnen samma valmöjligheter ändå. Olika 
kön betyder inte att barn kan olika eller gör olika, enligt Pedagog A. Pedagog D 
tycker sig se "skillnader mellan könen, men samtidigt finns det massa undantag 
och likheter". Hen säger sig även de senaste åren ha märkt att olikheterna har 
blivit mindre.  
 Nedan följer två citat från intervjun med arbetslaget på ena språkförskolan 
som visar på ambivalensen kring arv och miljö inom debatten kring kön: 

I think it's very easy to be influenced by what you think, popular ideas, of what the 
different sexes are. And because you're influenced by that your thoughts and observations 
may be influenced by that or they may be real. it's very difficult to know what is social and 
what is genetic. /.../ I have no education in that, but generalisations... yeah, I want to say 
no but I think in some... yes. (Pedagog C3) 

Man börjar tänka, är det mycket småsaker som man gör, hur man kanske pratar med en 
flicka, vilken röst man har. så på nåt sätt kanske vi, kanske jag vet inte där är hormoner 
och andra saker också som man inte kan säga, för det finns andra saker också, varför till 
exempel det är mer killar som är relaterad till brott och våldsamhet, men kanske det är 
mycket den där attityden vi har och vad vi förväntar oss från en man... förstår du vad jag 
menar, det kan vara att man ger små signaler från dagen ett som man tänker inte. 
(Pedagog C1) 

Även om C1 och C3 problematiserar könsbegreppet genom att inte kunna 
utesluta miljöfaktorn i diskussionen huruvida det är skillnad på pojkar och 
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flickor, så finns där ändå en tanke om att biologin spelar en viktig roll. 
Samtidigt visar de på en medvetenhet kring att det sociala spelar roll, särskilt i 
hur man bemöter småbarn. I sin avhandling redogör Eidevald (2009) för 
forskning som visar hur man redan från första början bemöter barn av olika kön 
på olika sätt genom bland annat röstläge, beröring och hur man talar till och om 
barnen. Forskningen som Eidevald tar upp visar exempelvis hur föräldrar till 
pojkar aktiverar sitt nyfödda barn mer än föräldrar till flickor, likaså att nyfödda 
pojkar tillskrivs aktiva adjektiv som fajter, smart och vild medan flickor 
tillskrivs passiva ord som lilla hjärtat, nöjd och vaken. Haavind (1992, i 
Eidevald, 2009) anser att en flickas upprördhet snarare ses som att hon är 
ledsen, medan en pojkes upprördhet förklaras med att han är trött.   
 På frågan huruvida informanterna upplevde det som om de arbetade 
utifrån en samstämd syn kring kön, genus och jämställdhet svarade alla att de 
tyckte det, även om det var outtalat, då de följer läroplanen och de upprättade 
likabehandlingsplanerna.  

 

4.1.1 Genus och maktaspekten 

I genusbegreppet ingår en maktdimension, men det var enbart två informanter 
som uttryckligen lyfte frågan om makt/status när det gällde genusfrågan. 
Pedagog F menade att:  

det manliga könet värderas mer, man måste titta på det egna förhållningssättet gentemot 
det här maskulina. Ska alla härma det här beteendet, det uppmuntras och det värderas 
liksom på ett helt annat sätt än det kvinnliga, mjuka. 

I detta yttrande visas exempel på den dikotomi och hierarki som 
genusforskningen visar på, samt ambivalensen kring hur man arbetar med 
detta. 
 Pedagog B ser att det inte är: 

många föräldrar som skulle bejaka att ens barn gå i klänning till förskolan om det är en 
kille för att status sett så skulle det vara jättekonstigt. Så är det ju. Men att tjejer skulle gå 
runt i killkläder hade inte vara lika konstigt.  

I detta uttalande kan man skönja det som Eidevald (2009, 2011) visar på att 
pojkars handlingsutrymme vad gäller användandet av accessoarer är 
begränsade då det tycks finnas fler tabun för pojkar än flickor. Enligt Heikkilä 
(2015) kan detta bero på att synen på kvinnan och kvinnlighet har blivit mer 
nyanserad pga. allt samhälleligt fokus som lagts på att stärka synen på kvinnan 
och hennes rättigheter. Samma process har inte skett kring manlighet då det 
inte funnits samma behov av att uppmärksamma män som ett kön, och inte 
enbart som människa (Heikkilä, 2015). Det manliga har historiskt sätt varit 
synonymt med det mänskliga, vilket gjorde att det kvinnliga uppfattades som 
annorlunda och avvikande (Gemzöe, 2002).  
 

4.1.2 Likabehandlingsplaner och kollegial feedback 

Gemensamt för alla informanter var att de arbetade med genusfrågorna årligen 
i upprättandet av en likabehandlingsplan. Två av informanterna uttryckte att 
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genusarbetet annars inte var något som man direkt prioriterade. Tre av 
informanterna på de icke hbt-certifierade förskolorna berättade att man ibland 
även tog upp frågorna under avdelningens reflektionsmöten. På hbt-förskolorna 
stod frågan som en stående punkt på varje personal- och avdelningsmöte och 
det fanns en hbt-grupp som särskilt ansvarade för att arbetet skulle fortskrida. 
 Upprättandet av en likabehandlingsplan är till synes det främsta sättet som 
pedagogerna arbetar med genusfrågan. Det var hbt-pedagogerna och tre av 
pedagogerna på de icke hbt-certifierade förskolorna som svarade att de tog upp 
sakfrågan på avdelningsmöten. Två av de tre icke hbt-pedagogerna var 
verksamma på språkförskolor där det är en mer uttalad mångkulturell miljö. 
Pedagog D säger om saken:  

Sen kommer personalen också från andra länder där jämställdheten inte är i fokus i sitt 
arbete med barn, men som tur är har vi våra handlingsplaner som de får läsa och följa 
samt läroplanen.  

Måhända kan det upplevas som viktigare att diskutera begreppen och 
genusarbetet inom arbetslaget när det finns pedagoger av olika etniciteter? Då 
jämställdhetstanken är så starkt kopplat till idén om svenskhet (Edström, 2010) 
är det möjligt att det tas förgivet att alla ser likadant på saken när arbetslaget 
består av svenskar. Detta framgår inte av materialet, men möjligheten finns. 
 Informanterna ställdes frågan huruvida de gav varandra feedback när de 
såg något som de reagerade på utifrån ett genusperspektiv. Alla utom en av 
pedagogerna på hbt-förskolorna sade att de gav varandra feedback, samt att 
nyanställda fick en mentor som kunde ge dem extra stöd. Pedagog B sade 
exempelvis:  

men sen är vi ju människor och man får hjälpa varandra och jag kanske säger något tokigt 
nån gång och då kanske min kollega säger 'men gud tänk på det'... ja just det. 

 Att kunna ge och ta emot feedback är något som flertalet av pedagogerna 
verkar tycka är obekvämt. Av 11 informanter svarade 6 att de gav varandra 
feedback om de såg något som de reagerade på i en kollegas agerande utifrån ett 
genusperspektiv. Pedagog I uttryckte problematiken kring: 
 

att på ett enkelt och icke-dömande sätt säga till de personer som arbetar hos oss, men 
som inte är ordinarie personal och som inte gått hbtq-utbildningen, när jag upplever att 
de har ett könande språk.  

 
Frågan om huruvida feedback ges kan bero på hur pass tillåtande arbetsklimat 
är inom arbetslaget, ifall det går att vara öppen och rak i sin kommunikation 
eller ej. Rädslan att trampa någon på tårna tycks hamna i konflikt med behovet 
av att lyfta frågor till diskussion för att förbättra verksamheten.  
 Pedagog E beskriver arbetet med pedagogisk dokumentation som verktyg 
och hur de ofta filmar verksamheten för att sedan diskutera det de sett. 
Däremot var just genusarbetet inte alltid i fokus. Även Pedagog D berättar att de 
observerar varandra och barngruppen men inte alltid med just genus i åtanke.  
 Pedagogerna C1, C2, C3 och F omnämner vetenskapliga studier och behovet 
att ta avstamp i forskningen. Pedagog F talar om hur arbetet måste hållas 
levande genom självreflektion, ansats i forskningen och fortsatta diskussioner 
kollegor emellan. För hen var checklistorna som RFSL försett förskolan med ett 
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sätt att hålla arbetet igång. Arbetslaget C berättar hur de observerat den egna 
barngruppen för att se huruvida de kan se spår av det forskningen beskriver 
kring barns könsroller. Ett exempel på detta var exempelvis huruvida pojkar tog 
upp mer utrymme i uteleken, men där upptäckte de att det snarare var en fråga 
om att det var de äldre barnen oavsett kön som tog mest plats.  
 Att hålla sig ajour med forskning och reflektera kring den egna praktiken är 
ett sätt att arbeta med systematisk kvalitetsutveckling. Genom att gå en hbt-
utbildning har hbt-förskolorna tagit steget vidare i sitt arbete. Hbt-
certifieringen kräver sedan en omcertifiering vilket förutsätter att verksamheten 
håller arbetet levande för att inte riskera att förlora certifikatet. De förskolor 
som valde att satsa pengar på att gå hbt-utbildningen hade redan ett intresse för 
arbete med genusfrågorna, vilket kan ha varit orsaken till att de valde att gå 
utbildningen och genomföra en omorganisering av verksamheten.  
 I övrigt talar alla informanterna om arbetet med att se över förskolans 
litteratur och material för att skapa en mer nyanserad och inkluderande miljö. 
Pedagog F säger exempelvis:  

Det är så lätt när man ska börja arbeta med genusarbete att man tittar på det mer 
konkreta först, vilket material vi har och hur vi förhåller oss... det är väldigt lätt att 
berätta sagor men man måste ju tro på det själv, man måste ju gilla det du läser. Men 
ändå, det finns mycket bra litteratur som följer med i den tiden man lever och som gör att 
alla barn ändå kan spegla sig och få en identifikation.  

Det konkreta som att se över den fysiska miljön verkar utifrån Pedagog Fs 
yttrande lättare att ta sig an än att se över det egna beteendet och ens 
förutfattade åsikter. Enligt uppgifter från Delegationen för jämställdhet i 
förskolan (i Eidevald, 2011, s.30) uppgav 57% av de pedagoger som svarade på 
deras enkätundersökning att de arbetade med att skapa könsneutrala miljöer. 
30). 46% svarade att de såg till att leksakerna var könsneutrala och 22% 
avlägsnade vissa böcker från förskolans utbud.   
 

4.2 Behov av en utvecklad plan i arbetet med 
jämställdhet 

När det gällde vad pedagogerna upplevde som svårigheter i jämställdhetsarbetet 
inom förskolan så betonade två av informanterna behovet av en utvecklad plan 
och menade att det ofta legat hos individuella eldsjälar att hålla arbetet levande.  

Att vi inte har en utvecklad plan för det, att vi inte har satt oss ner och brutit ner, att vi 
har en samsyn, vad som är vad. att alla jobbar efter eget huvud, det tror jag. om man ska 
få fatt på vad vi som arbetslag menar eller hur vi ska jobba eller hur vi ska tänka måste vi 
först sätta oss ner, vad innebär det för oss här för den här gruppen? Vilka fällor ska vi 
undvika och vad ska vi främja? Vad ska vi ta bort? Innan dess tror jag att det är jättesvårt. 
Alla tror att dom är så medvetna fast man inte är det... att jag behandlar alla lika men det 
gör man nog inte på nåt sätt. (Pedagog A) 

Förutom att beskriva behovet av en konkret handlingsplan som garanterar att 
pedagogerna arbetar utifrån samma riktlinjer så berättar Pedagog A om en 
kollega som var på en föreläsning om regnbågsfamiljer. Hen berättat att efter 
föreläsningen "blev alla så här: åh så ska vi arbeta", men så rann det ut i sanden. 
Hen menade att det behövdes någon som var drivande för att få med de andra 
pedagogerna i arbetet. Pedagog F är inne på samma spår och säger: 
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Det som är det svåra är att när man har kunskapen om många olika delar och försöker 
bryta ner det till den egna verksamheten /.../ Det tar ju aldrig slut liksom, det är hela 
tiden ny forskning som kommer, det är hela tiden något att förhålla sig till hela tiden 
utifrån vårt uppdrag och det måste vi göra. /.../ Det är så lätt att det ska falla tillbaka, att 
det kan försämras om man inte håller frågorna levande /.../ Det finns ju eldsjälar överallt, 
men det måste komma från den som är chef och som bestämmer. (Pedagog F) 

Pedagog F fortsätter att understryka vikten av att arbetet kommer uppifrån, 
samt behovet av kunskap, genom att fråga sig varför inte alla förskolor 
genomför liknande utbildningssatsningar.  
  

4.2.1 En orättvis kamp mot samhället och rådande normer 

Det som flertalet informanter, 8 av 11, lyfte fram som den största svårigheten var den 
"personliga ryggsäcken" av erfarenheter. 7 av 11 talar om att lämna egna åsikter 
hemma och på arbetet arbeta utifrån läroplanens riktlinjer. Pedagog E säger bland 
annat: 

Svårigheten är främst de personliga ryggsäckarna vi har med oss som vuxna, många av 
mina kollegor nu och på tidigare arbetsplatser lever i traditionella förhållanden privat. 
Detta ställer till det lite i våra verksamheter, inte för att vi inte vill förändra eller tänka 
annorlunda utan för att vi är så invanda i ett visst mönster. Svårigheten ligger i att vi 
kvinnor ofta är personliga och privata och har ibland svårt att skilja på det och det 
yrkesmässiga.  

Detta uttalande belyser problematiken kring att synliggöra de egna 
förgivettagna värderingar och tankar vilka lätt genomsyrar det egna agerandet. 
Det är precis det som påpekas i Jämställd förskola - om betydelsen av 
jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2006:75) att det 
är svårt att bryta det invanda sättet att se på manligt och kvinnligt och de olika 
könsrollerna. Detta blir till och med märkbart i informantens generalisering 
kring sina kollegor när hen påtalar kvinnors svårighet att skilja på det privata 
och yrkesmässiga. 
 Gemensamt för alla informanter var att samhället, bland annat i form av 
media, populärkultur och barnens egna familjer, framställdes som ett stort 
problem i arbetet kring genusfrågorna:  

Jag tycker vi för en kamp som är ganska orättvis. För titta hur det ser ut i varenda affär, 
där killarna handlar är det blått eller mörkt och där tjejerna handlar är det rosa och rött. 
/.../ Det är hela tiden en diskussion som förs och den är inte grundad hos oss utan är 
värdegrundad hemifrån. Och att arbeta mot en värdegrund är inte alltid lätt. Barn blir 
drillade från födseln bara man går in i en affär /.../ Det handlar om tankar och idéer som 
ärvts ner från generation till generation. (Pedagog B) 

The problem, I think, we all think the same, is to fight with the influence outside. That's 
the thing that is the big fight. We say things that they don't hear at the outside and they 
don't hear at home. (Pedagog C1)  

Utifrån ovanstående svar på vad de upplever som svårigheter i jämställdhets-
arbetet framställs förskolan som en egen liten värld där kampen för 
jämställdhet förs gentemot samhället och århundraden av könssegregation. Till 
och med familjerna framställs i 4 av 11 svar som motsträvande genom att 
exempelvis låta barnen ta med starkt könskodade leksaker som barbiedockor 
och glittriga make-up väskor fast pedagogerna bett dem låta bli. En pedagog för 
in etnicitet i frågan när hen uttrycker sig så här: 
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Det som är svårt hos oss är att familjerna på vår förskola är majoriteten från andra länder 
som betyder att genus är inget de jobbar med hemma om inte en av föräldrarna är 
svenskar. Vissa familjer har ett mer antikt tänk till jämställdhet. Det blir att man blir 
tvungen att jobba med barnen om det och familjen. (Pedagog D) 

Här märks diskursen kring jämställdhet som något typiskt svenskt (Edström, 
2010). Att arbeta med ämnet med familjer med utländsk bakgrund framställs 
som något problematiskt. Det blir en balansakt att främja jämställdheten inom 
verksamheten utan att trampa någon på tårna när detta krockar med 
vårdnadshavarnas livsåskådning eller kulturella traditioner. Häri går det att 
knyta an till Dolks (2013) uppmaning till pedagoger att samtala med barnen, 
utifrån deras nivå, kring de olika värderingar och traditioner som finns i 
samhället. Detta även om det upplevs som ett känsligt ämne och därmed blir 
obekvämt för pedagogerna. 
 

4.3 Att bejaka barnet, men inte attributen eller könet 

Delegationen för jämställdhet i förskolans enkätundersökning visade att den 
vanligaste strategin i jämställdhetsarbetet var att pedagogerna förändrade hur 
de talade till/med flickor och pojkar (Eidevald, 2011). Detta märks av även i 
denna studie, då samtliga informanter beskriver hur de månar om att använda 
sig av egennamn eller könsneutrala ord (exempelvis "barnen", "kompisar" eller 
avdelningsnamnet) när de talar med barnen istället för att kategorisera och dela 
upp barnen i pojkar och flickor. Likaså skulle man använda samma ord till båda 
könen för att inte särskilja. 
 En av hbt-pedagogerna lyfte dessutom fram begreppsanvändningen och hur 
personalen riktar fokus mot materialet eller aktiviteten. Hen gav som exempel:  

'Alla byggkompisar därborta'... att man pratar så. Man pratar om materialet istället för 
'dom killarna därborta.' Då blir det inte kodat på samma sätt. Det blir inte lika svårt att gå 
över de här gränserna. (Pedagog F) 

 En annan aspekt i bemötandet av barnen som togs upp i 5 av 11 intervjuer 
var hur pedagogerna skulle agera när barn kommer fram och vill få 
uppmärksamhet för sina kläder, framförallt flickor som visar upp sin nya 
klänning eller kjol: 

I think, I hope that we do quite a good job. I hope there's not difference in tone of voice, in 
the words we use, in the way that we greet children in the way that when certain children, 
and more often girls come and show us their dress that we don't... that we're conscious of 
not commenting on that. (Pedagog C3) 

För 5 av 11 var det viktigt att inte göra så stor sak av kläderna när barnen kom 
och ville visa upp, utan då var det främst en fråga hur en gör det på ett sätt som 
inte är könskodat. 2 av 11 lyfter däremot fram att det är mänskligt i att vilja visa 
upp och få komplimanger för nya kläder eller sin nya frisyr. 
 

Man ska också tänka på sitt språkbruk.. till exempel när ett barn förfäras över att tröjan 
är smutsig säger vi då det är ingen fara, den kan mamma tvätta! Eller det stolta barnet 
som visar upp sin nya jacka ... Har mamma köpt den åt dig? Här tänker jag också 
mångfald i språket: vilken fin jacka, den ser skön, varm, mjuk ...Klart barn vill höra att 
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dom är fina, det vill vi vuxna också, ha komplimanger för nya kläder, frisyr etc. men man 
kan utmana sig att variera uttrycken. (Pedagog E) 

I citatet ovan understryks vikten av att tänka till och berika språket istället för 
att slentrianmässigt svara att det är fint eller sött. Pedagog Es uttalande ger 
även uttryck för hur en pedagog lätt tar förgivet att det är mamman i familjen 
som sköter hushållssysslorna. Heteronormen är stark och ofta tas det förgivet 
att vårdnadshavarna är en man och en kvinna. Till det tillkommer den 
förgivettagna stereotypa könsbaserade arbetsfördelningen.  
 Två av informanterna påtalade kläderna ur ett funktionalitetsfokus, att 
kläderna måste vara anpassade till verksamhetens aktiviteter och inte utgöra ett 
hinder. Pedagog A berättar:  

Förra året var en grupp rosa /.../ då var tjejerna rosa och alldeles pluttenuttiga och kunde 
inte göra någonting. Då hade vi det här med kjolfredag. Dom fick inte ha kjol måndag till 
torsdag för alla skulle leka under samma förutsättningar, då fick man ha kjol och vara 
gullig på fredag.  

Detta menade hen var ett sätt att möjliggöra att alla kunde delta på lika villkor. 
Om något barn ändå uttryckte att de inte ville springa eller klättra så tolkade 
hen det som individens eget val icke baserat på yttre attribut. Arbetslaget C 
talade också om klädernas funktionalitet och om hur barn kunde komma på 
morgonen i prinsesskläder, men så fort föräldrarna gått så fick de byta kläder. 
Barnen hade lärt sig detta nu och brukade ha byxor eller annat under 
kjolarna/klänningarna. Ingen av informanterna, Pedagog A eller de i arbetslaget 
C, lyfte problematiserade detta genom att fråga sig huruvida de fråntog barnen 
deras möjlighet att uttrycka sig eller klä sig som de ville genom denna policy.  
 

4.4 Könsöverskridande agerande 

På frågan huruvida pedagogerna i studien upplever att barnen tillåter varandra 
att agera på ett könsöverskridande sätt gavs lite blandade svar. 5 av 11 upplever 
att barnen inte sätter några gränser för varandra och kan agera 
könsöverskridande, medan 6 av 11 ser att det förekommer gränsdragningar. Alla 
hbt-pedagogerna svarade att de upplevde att barnen ibland sätter gränser för 
varandra utifrån kön. En möjlig tolkning är att de är mer uppmärksamma på 
detta. 
 Pedagog A upplevde inte att barnen begränsar varandra utifrån kön, men 
däremot upplevde hen att barnen kunde ge uttryck för andra gränsdragningar:  

Det här kan du inte göra för att du är svag och det kan de säga till både kille och tjej. Dom 
ser verkligen varandra för att dom är barn. Alla flickor i gruppen leker med pojkarna och 
alla pojkarna i gruppen leker med flickorna. 

Detta bekräftar Hellmans (2010) studie som visade att könet inte har betydelse 
för huruvida en kan vara lekkamrater, något som tidigare forskning hävdat. 
Vidare berättar Pedagog A att:  

killarna går minst lika ofta i klänningarna som tjejerna går med chaufförshatten. Så alla 
utklädningskläder används av alla barn, på olika sätt. Så det är inte uppdelat. Och killarna 
går med handväskor, tebricka och tillagar mat - något som man skulle kunna tro är 
typiskt för tjejer.  



 

 25 

I detta uttalande synliggörs pedagogens egna uppfattningar kring vad som är 
typiskt tjejigt och pojkigt. Ser man till det som pedagogen berättar så tycks det 
som om pojkarna i detta fall inte bryr sig om vad som uppfattas som pojkigt 
eller tjejigt.  
 De informanter som däremot ser exempel på hur barnen sätter gränser för 
varandra och sig själva förklarar detta som ett uttryck för identitetsåldern. Det 
är en period då de upplever att barnen börjar skapa sig en uppfattning om vem 
de är, vilket kön de tillhör och vilka förebilder de identifierar sig med. Här följer 
några av informanternas svar: 

Jo men jag tänker den här identitetsåldern , 3-4, även att vi jobbar väldigt mycket med 
det så det är ju det de testar. Inte bara kring det [kön, min anm.] , men vem är jag, hur 
ska jag vara, får du vara med om du har den där klänningen eller liksom. Det vet jag när 
man pratar med dom att det fortfarande... att de får såklart jobba med det. (Pedagog H) 

Men sen kan man se att det går i perioder hos barn, att man vill testa och pröva och det är 
självklart för så är det ju. Jag identifierar mig och söker kontakten med det barnet för att 
det är kanske en förebild för mig. (Pedagog F) 

Det som ovanstående citat belyser kan tolkas som barnens subjektskapande och 
prövande av olika positioneringar. Pedagog C1 berättar om en pojke som gärna 
bar sin systers klänning och dansade runt, men när han kom upp i en viss ålder 
så slutade han med det då han, som pedagogen tolkar det, nu såg att det inte var 
så en pojke skulle uppträda. Pedagog C1 menar:  

Speciellt när dom är fyra fem och börjar bli lite som tonåringar. Jag tror att dom väljer att 
visa sin... that they are a person, a boy or a girl, it's like they are pressed to take place.  

Detta går att tolka utifrån det som Mark och Ruble (2004, i Aina & Cameron, 
2011) beskriver kring barns utvecklande av en könsidentitet, att barnen kommer 
upp till en viss ålder då de befäster sina könsidentiteter och skapar stereotyper 
som de försöker leva upp till. En annan möjlig tolkning vore dock att se detta 
inte som en inre, biologiskt given process utan som ett tecken på hur samhällets 
genusordning gör sig till känna och barnen reproducerar den vedertagna 
normen (Lenz Taguchi, 2004).  
 Pedagog B berättar om hur diskussioner förs på förskolan kring vad tjejer 
kan göra i leken: 

Vi har ju haft vilda diskussioner om framför allt en tjej som älskar att vara superhjälte och 
vi har killar som absolut säger att det inte funkar, sen så har vi andra killar som säger att 
nej men det går jättebra. 

Frågan är huruvida killarna verkligen menar det de säger? Dolks studie (2013) 
visar att barn är väl medvetna om vad vuxna vill höra och därmed kan anpassa 
sig till det. Detta är något som kan skönjas i följande två citat:  

Att dom är pedagoger då vet jag vad jag ska säga "Å ja, pojkar, dom kan ha klänningar" 
sen efter två sekunder dom "tjejer, du vet.. hahahaha". (Pedagog C1) 

De är påpassliga och stannar upp när man har sagostunder, boksamtal, i samlingar och i 
dialog och lek sinsemellan också. "Nej men det finns inga saker som heter så, alla kan 
göra det här och det är allas material". även om dom då kanske har haft en liten 
föreställning inom sig själv eller något barn. (Pedagog F) 

I det första citat framkommer det att pedagogen uppmärksammar hur barnen 
anpassar sig till vem de talar med. De vet vad pedagogen vill höra och säger 
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därmed att alla kan ha klänning. I nästa stund markerar de att de är killar 
genom att distansera sig mot tjejerna. Här går det att se hur barnen väljer olika 
sätt att positionera sig. Genom att säga vad pedagogerna vill höra så intar de en 
roll, för att sedan iklä sig en annan roll som uppfattas ge högre status inom 
kompisgruppen. Utifrån ett feministisk poststrukturalistiskt perspektiv behöver 
inte den ena rollen vara mer sann än den andra, utan barnen kan hålla båda 
motstridiga tankegångar för sanna (Lenz Taguchi, 2004; Eidevald, 2009).  
 I det andra citatet är det mer subtilt, och det går att tolka in att barnen inte 
riktigt vet hur de ska förhålla sig till huruvida något kan användas av alla eller 
endast av barn med ett visst kön. Det faktum att det finns motstridiga diskurser 
kring detta runt omkring barnen torde göra dem förvirrade och det är upp till 
dem att skapa reda i det för sig själva och komma fram till vad de själva tycker.  
 

4.4.1 Att skapa möjligheter 

Ingen av informanterna säger sig dela in barngruppen utifrån kön, såsom man 
gärna gör utifrån det kompensatoriska arbetssättet för att kunna arbeta med det 
som flickor/pojkar behöver öva sig i (Bodén, 2011). Det är istället utifrån 
intressen och barnens upplevda behov som barnen delas in i mindre grupper. 
Samtidigt tycks det finnas kompensatoriska tankar som påverkar hur man 
lägger upp verksamheten. Ett exempel på detta är då Pedagog A berättar om hur 
man tänkt ge flickorna större plats i snickarverkstaden och hur man genom att 
använda sig av de mer "framfusiga" tjejerna kunna locka de som är mer 
försiktiga. Pojkarna fick istället vara inne och syssla med matlagning, något som 
sågs som en mer kvinnlig sysselsättning. 
 Kring frågan huruvida pedagogerna ska skapa situationer där barn kan 
agera könsöverskridande så svarar alla 11 informanter att de uppmuntrar och 
stöttar barnen. Samtidigt säger Pedagog A:  

till en viss del ska vi väl vara med och skapa eller serva så att möjligheterna finns. Men då 
måste vi också veta hur vi gör det så att det inte blir konstlat. Att det inte blir något som 
de själva inte är intresserad av och inte har valt. För också vårt uppdrag är att se till vad 
barnen är intresserade av och leda dom vidare därifrån, inte hitta på nånting som de inte 
skulle ha tänkt på för då kan man få upp fel värderingar tänker jag. 

Ett exempel på hur de skapar tillfällen är genom att:  

ha snickarverkstad, fotboll, bandy, lite så och pusha tjejerna att ta större plats. Och 
medvetet erbjuda typiskt tjejiga pysselmaterial till killarna.  

Pedagog A ser att barnen inte gör det självmant men att alla gör det när 
pedagogerna serverar det. Förutom att det blir tydligt vad pedagogen själv 
uppfattar som stereotypa flick- och pojkaktiviteter, så går det att skönja ett visst 
kompensatoriskt tänk i arbetssättet. Dessutom ställs två av läroplanens direktiv 
mot varandra: att motverka könsrollerna kontra att utgå från barnens intressen.  
 För att återgå till pojkar som bär klänning så berättar en av informanterna 
om en situation där en pedagog hade tagit med utklädningskläder från filmen 
Frost:  

They had an Elsa dress one day, because they were re-enacting scenes from Frozen and 
they had about 10-12 children and X actually manage to get one or two of the boys who 
wanted to do it to go up there and put the wig and the dress on. Which I think is quite 
remarkable that that would happen in front of so many kids. (Pedagog C3) 
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I uttalandet går det att läsa ut att pedagogen själv ser det som något uppseende-
väckande att pojkarna valde att bli Elsa inför en sådan stor grupp. Det visar att 
det är något tämligen ovanligt i hens tycke även om pedagogerna på förskolan 
uppmuntrar könsöverskridande agerande:  

we encourage and support any deviances from the norm as far as gender goes. (Pedagog 
C3) 

I uttalandet ovan gällande Elsaklänningen så framkommer det inte huruvida det 
var pojkarnas idé att iklä sig klänningen och peruken eller ifall pedagogen 
manade dem till det. I ett annat exempel från samma förskola så berättar 
Pedagog C3 om en pojke som älskade artisten Yohio och som klädde ut sig till 
honom när förskolan hade ett melodifestivaltema. Iklädd feminina kläder och 
smink så inspirerade pojken andra barn till samma sak. I detta fall var det 
tydligt att det var barnet själv som valde det, och då blir det inte en fråga ifall 
han kände sig tvingad av vuxna i en maktposition.  
 

4.4.2 Att agera förebild och skapa diskussioner 

Två teman gick att utläsa bland informanternas svar kring arbetet kring genus: 
dels behovet att skapa diskussioner med barnen, dels behovet att agera god 
förebild. 9 av 11 betonade behovet att samtala med barnen kring genus. 
Diskussioner handlar om ett utbyte av tankar och idéer mellan olika individer. 
Detta är inte samma sak som att tjata eller hålla föredrag för någon som inte får 
chansen att yttra sig i sakfrågan. I följande citat tycks det dock som om det 
viktigaste är att guida barnen till rätt tänkande:  

Vi motsäger barnen när de säger att det här är det bara tjejer som kan göra eller bara 
killar som kan göra och vi bejakar att killar kan göra samma saker. De kan sy, och de 
kan pyssla och de kan göra vad man nu kan kalla typiska tjejgrejer. Och tjejerna kan 
också göra typiska killsaker och det är väl egentligen på det sättet vi arbetar mest. 
(Pedagog B) 

En del barn är ju så att de fortfarande bara ska leka med killar och man pratar mycket 
om det och man kämpar med det, man har det på samlingar, allting, man har 
pronomenrunda. Men det tar längre tid för vissa barn att ta in det. Då tycker många av 
de här barnen att vi är väldigt tjatiga. (Pedagog G) 

I citaten ovan och i 4 av 11 informanters svar blir det tydligt att barnen är de 
vars attityd ska förändras, att de blir objekt snarare än subjekt. Pedagogerna 
talar om att barnen tänker fel och berättar hur de ska tänka istället. Samtidigt 
handlar pronomenrundan som informant G nämner, och som en arbetar med 
på hbt-förskolor, om att lyfta fram det subjektiva kring hur de känner sig för 
stunden. Under pronomenrundorna samtalat barnen och pedagogerna kring 
hur man känner sig idag och hur en vill bli tilltalad - med sitt namn eller som 
hon, han eller hen. Det är ett sätt att inte ta för givet och kategorisera in 
människor utifrån könet.  

Alltså så att vi inte ska anta att... ja jag ser ju att du är en kvinna, nu antar jag det och 
använder det begreppet till dom utan vi försöker att inte tvinga på dom begreppet utan 
det ska finnas möjligheter att alla ska få vara hur de känner sig och inte hur dom ser ut. 
Och att dom också kan ändra sig. Det är många som i förskoleåldern kände redan då att 
det inte kändes rätt. Det är viktigt att redan i den här åldern inte tvinga på barn olika... 
vilket är det vanliga att man gör "titta vilken söt liten tjej du är" liksom ... men Johanna 
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kanske känner sig mer som John eller kanske inte bara vill vara den där söta, lilla tjejen 
utan vill vara en stark tjej. (Pedagog H) 

Vi samtalar om att man kan känna sig som hon/han eller hen. Vi pratar om att idag 
kanske man känner sig som stålmannen, Pippi, Elsa, Emil....Det är OK och det är bara en 
själv som kan känna och uppleva det. Vi möter barn som säger att ”Nej, du kan inte vara 
Elsa, du är ju kille” med att, ”det kan man bara känna själv; en kille kan också vara Elsa” 
(Pedagog I)  

Detta är ett sätt att bjuda in barnen till diskussion kring hur de upplever sig och 
öppna upp för en mer nyanserad bild av genus. Det bekräftar barn som 
individer och öppnar upp för flera möjliga positioneringar. 
 Ett annat sätt att skapa en mer nyanserad bild och problematisera rådande 
normer är att som pedagog själv inta olika roller. 4 av 11 informanter lyfte fram 
detta som ett sätt att arbeta kring genus. Pedagog E berättar om hur hen kan 
utmana barnens syn på vad som är manligt och kvinnligt: 

Det händer sällan men ibland säger de äldre barnen till mig att jag har killtröja eller att 
jag inte kan för att jag är tjej. Va? Är det en killtröja? Varför det? Jo men den har ju bilar 
på sig, svarar barnen. Men vet du, jag älskar bilar, jag kör ju bil å jag tycker det är jättekul 
att mecka å greja med bilen. Då tittar dom på mig med långa ansikten.  

Samma sak visar följande utsaga av Pedagog C1 prov på när hen berättar om när 
en manlig pedagog hade på sig krona och klänning och agerade kung/drottning 
när förskolan firade Nobeldagen. Genom att en manlig pedagog har på sig 
klänning kanske barnens syn på vad som är manligt och kvinnligt utmanades. 
 Pedagog B, som tidigare talade om att pedagogerna brukade motsäga 
barnen när de sade att något barn av visst kön inte kunde göra vissa saker, visar 
i följande citat att de kompletterar detta med att praktiskt visa på att alla kan 
göra allt om de vill: 

Det enda jag tror vi kan påverka är att alla kan göra allting. Alla är kapabla till att göra 
precis allting och visa dom att jag som tjej kan faktiskt hämta en hammare och spika upp 
en hylla, det behöver inte vara pappan som gör det. Det kan faktiskt vara en tjej också. 
(Pedagog B) 

 Pedagog G berättar hur de hjälper barn vidare i leken Mamma, pappa, barn 
genom att öppna upp för fler roller. Om en pojke kommer gråtandes för att han 
inte får vara pappan i leken kan Pedagog G säga "men du kan vara en hon, eller 
en pappa till, det här barnet har två pappor eller barnet kanske har två 
mammor". På så vis kan leken ta nya vägar och det heteronormativa familje-
mönstret kan utmanas på ett lekfullt sätt. Detta speglas i det som Pedagog F 
talar om:  

Att vi vågar vara så modiga att kliva över gränserna själv, könsgränserna, och våga vara 
lite modig och inte bara göra det som känns jättetryggt för en själv. Kliva in i vissa typer 
av lekar, det har varit en del av arbetet. Att gå in och ta en roll i leken för att locka in 
andra barn som inte brukar vara i t.ex. hemvrån. Man måste hjälpa dom att se att det går 
att göra på fler sätt.  

Genom att arbeta med sig själv kan pedagogerna visa barnen att det är okej att 
bryta mot de traditionella könsmönstren, samt visa att det finns lika många sätt 
att vara på som det finns människor i världen och att inget av dem värderas 
högre. 
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5 Diskussion 

5.1 Metod och resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur jämställdhetsarbetet i hbt-
certifierade förskolor beskrivs i jämförelse med i ickecertifierade förskolor. 
Vilka likheter och skillnader finns det i pedagogernas arbetssätt och deras 
bemötande av barnen? Frågeställningarna syftade till att ta reda på hur 
pedagogerna såg på jämställdhet, genus och kön? Ifall de arbetade utifrån en 
samstämd syn? På vilket sätt de höll arbetet levande och vad de upplevde som 
svårigheter i jämställdhetsarbetet? Samt, hur pedagogerna bemötte barn och 
hur de såg på barns möjlighet att agera könsöverskridande?  
 Valet föll på att nyttja en kvalitativ metod vilket tycktes självklart då syftet 
var att komma åt informanternas egna tankar kring ämnet i fråga. Och genom 
att ställa öppna frågor som informanterna inte visste om i förväg så tolkades det 
att svaren uttryckte deras egna, spontana tankar. Hade det varit möjligt 
tidsmässigt så hade studien kunnat bli ännu mer omfattande genom att fler 
pedagoger hade kunnat tillfrågas. Detta hade ökat studieresultatens 
tillförlitlighet.  
 Studien hade även kunnat breddas och tagit i beaktning deras faktiska 
görande genom att inkludera observationer av deras verksamhet i barngrupp. 
Genom sådana observationer hade det kunnat synliggöras huruvida 
informanterna gör i praktiken det som de säger sig göra. Det hade dock ändrat 
studiens syfte och upplägg.  
 Det resultat som framkommit i denna studie har måhända inte varit så 
revolutionerande utan i mångt och mycket bekräftat det som tidigare forskning 
kommit fram till. Detta är förvisso ett resultat i sig. Dock är fenomenet med hbt-
certifierade förskolor tämligen nytt och några studier kring dessa har inte 
hittats så resultatet har varit intressant av den anledningen.  
 Den uppenbara skillnaden mellan hbt-förskolorna och de "vanliga" 
förskolorna vad gäller jämställdhetsarbetet var att hbt-pedagogerna hade en 
mycket mer samstämd syn på genus/kön. Orsaken till detta är troligtvis på att 
alla pedagogerna på hbt-förskolorna har genomgått samma utbildning och har 
en gemensam kunskapsbas att stå på. De har valt att prioritera jämställdhets-
arbetet på en organisatorisk nivå, vilket inte görs på de övriga förskolorna utan 
där det är genom upprättandet av likabehandlingsplaner som riktlinjerna 
fastsälls. Likaså håller hbt-förskolorna arbetet aktivt genom att ha det som en 
stående punkt på alla möten. Huruvida detta medför att de faktiskt motverkar 
och inte befäster stereotypa könsroller framgår inte av studien. Dock verkar det 
osannolikt att könsrollerna befästs när en arbetar aktivt med att erbjuda barnen 
möjligheten att testa olika positioneringar. 
 Ett resultat som framkom i studien som kan tyckas förvånade var att endast 
2 av 11 lyfte fram behovet av en organisatorisk plan kring hur arbetet ska se ut 
rent konkret. Här skiljer sig denna studies resultat från den tidigare forskningen 
som exempelvis Gannerud (2009) gjort där detta är något som pedagoger 
efterlyst. Med tanke på bristen på konkreta riktlinjer i läroplanen hade det varit 
troligt att fler skulle ta upp det. De två pedagoger som dock efterlyste detta 
menade att arbetet måste komma uppifrån för att garantera att det skulle 
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fortskrida. Detta är precis det som Heikkilä (2011, 2015) efterlyser då 
författaren poängterar att jämställdhetsarbetet är en organisatorisk fråga.  
 Ytterligare ett anmärkningsvärt resultat var att två av informanterna inte 
såg genusarbetet som något som de prioriterar. Om det vore så att dessa två 
informanter tyckte att det inte fanns något att arbeta vidare med i dess frågor 
vore deras svar måhända förståeliga. Dock uttryckte dessa två informanter att 
det fanns svårigheter kring jämställdhetsarbetet. Sedan är frågan huruvida en 
förskola överhuvudtaget får låta bli att prioritera jämställdhetsarbetet då detta 
är en central del i styrdokumenten?  
  Vad gäller synen på genus/kön så visade det sig finnas likheter mellan hbt-
förskolorna och Reggio Emilia förskolan. Utifrån ett feministiskt 
poststrukturalistiskt perspektiv kan detta förklaras med att båda utgår från en 
normkritisk utgångspunkt där det inte finns en universell sanning att ta hänsyn 
till. Barnen ses som medkonstruktörer av kunskap och identitet, vilket kan 
utökas till skapandet av kön. Pedagogerna vid dessa förskolor hade en mycket 
mer flytande inställning till kön då de såg att det var obeständigt och därmed 
hellre betonade det emotionella och öppnade upp för olika positioneringar. 
Detta synsätt skilde sig markant mot de övriga informanternas svar som ändå 
betonade fysiologiska skillnader och menade att det fanns grundläggande 
skillnader mellan pojkar och flickor. 
 Genus och kön som begrepp tycktes väldigt laddade och problematiska för 
flertalet informanter, men likväl menade alla informanter i studien att de 
upplevde det som att de hade en samstämd syn, att de arbetade åt samma håll 
även om det var outtalat då man inte hade samtalat kring begreppen. Detta är 
intressant med tanke på de olika tankegångar som kommit fram under 
intervjuerna kring begreppen. Frågan är hur samstämd synen kan vara om det 
inte förs en diskussion utan allt baseras på ett antagande att alla inom 
arbetslaget arbetar utifrån samma antaganden i samma riktning? Måhända är 
detta en orsak till att många förskolor befäster könsrollerna? Utan att ha en 
gemensam grund att stå på och tydliga riktlinjer kring hur man ska arbeta för 
att uppnå ett visst mål så är risken stor att arbetet inte leder någonvart. Det 
ingår i förskolepedagogers arbetsuppdrag att verka för jämställdhet och i det 
begreppet ingår genusaspekten. Det måste sålunda föras en kollegial diskussion 
kring genus, likaså kan en inte välja att inte prioritera det.   
 Tre aspekter där hbt-förskolorna och de övriga svarade överensstämmande 
gällde synen på samhället som en svårighet i jämställdhetsarbetet, fokus på hur 
en tilltalar barnen och att en pedagog bör uppmuntra och göra det möjligt för 
barn att agera könsöverskridande. Det känns tämligen vedertaget att samhället 
och genusordningen som har varit rådande, och till vis mån ännu är rådande, 
inte kan ses som något annat än problematiskt. Denna genusordning har varit 
rådande så pass länge att den styr diskursen och ses som naturlig. Med detta i 
åtanke torde det vara väsentligt att reflektera och synliggöra hur detta 
tankemässiga arvegods påverkar ens praktik. Därför är förvånande att kollegial 
feedback inte utnyttjas mer. Alla informanter arbetar aktivt med att se över 
materialet och miljön, men de granskar inte sig själva. Inom hbt-pedagogerna 
svarade 3 av 4 att de gav varandra feedback, vilket indikerar att deras arbetssätt 
är mer öppet för konstruktiv kritik och feedback.  
 6 av 11 pedagoger, vilket inkluderade alla hbt-pedagogerna, tyckte sig se att 
barnen sätter gränser för varandra utifrån kön (men inte enbart utan även 
ålder). De övriga pedagogerna tyckte sig inte märka av detta utan menade att 
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barnen bara såg varandra som barn. Hur kan detta tolkas? Har pedagogerna 
inte uppmärksammat det? Eller är det så att barnen faktiskt inte sätter gränser 
för varandra? Måhända är hbt-pedagogerna mer uppmärksamma kring detta, 
vilket skulle förklara att alla dessa lade märke till dessa gränsdragningar. 
Utifrån tidigare forskning sker gränsdragningar mellan barn utifrån flera olika 
faktorer och inte bara utifrån kön (Jonsdottir, 2007; Hellman, 2010). När 
pedagogerna upptäcker att barnen drar gränser för varandra hur ska de agera 
då? I frågan finns en maktdimension, huruvida barnens åsikter respekteras lika 
mycket som vuxnas. Barnen har rätt till sina åsikter och tankar, men dessa kan 
däremot utmanas av pedagoger genom samtal och uppvisandet av en nyanserad 
bild. På så vis blir barnen betraktade som subjekt och inte som objekt som ska 
förändras genom att pedagogen berättar hur de ska tänka.  
 Alla pedagogerna sade sig uppmuntra barnen att agera könsöverskridande 
och flera lyfte fram diskussioner med barnen, där man problematiserar 
vedertagna sanningar om vad som är möjligt för pojkar och flickor att göra, som 
ett sätt att göra det. På hbt-förskolorna arbetade man aktivt med det genom 
bland annat pronomenrundorna. Detta kan ses som ett sätt att ge barnen 
möjligheten att utveckla sin subjektivitet, sin identitet, och kunna utforska olika 
roller. Rädslan som utläses i sociala medier kring ordet hen och arbetet kring att 
göra förskolan könsneutral och ta ifrån barnen deras könsidentitet tycks 
obefogad då detta arbetssätt snarare hjälper barnen att bejaka sitt kön men 
däremot inte låta sig begränsas av det. En intressant aspekt kring oron för 
könsneutralitet är hur oron främst tycks ligga kring huruvida pojkar ska få vara 
pojkar - något som gick igen i Pedagog Ds kommentar om "att det nästan är 
farligt att en pojke vill leka med bilar och vill ha på sig blått". Det kan tolkas som 
om pojkars pojkighet är mer utsatt än flickors flickighet. Flickor kan vara 
flickflickor eller pojkflickor utan att det ses som negativt, det skulle kanske till 
och med kunna ge en flicka högre status. Men om en pojke skulle uppfattas som 
en flickpojke så skulle det troligtvis ses som ett hot mot hans pojkighet. Därmed 
tycks det som om flickor har större möjlighet till att inta olika positioneringar 
än pojkar.  
 I intervjuerna nämnde några pedagoger att föräldrar lät barnen ta med 
starkt könskodade leksaker till förskolan trots pedagogernas invändningar. 
Intressant att notera är att det i huvudsak är feminint könskodade leksaker som 
pedagogerna tog upp som exempel. Detta skulle kunna indikera en önskan att 
skapa en mer könsneutral miljö genom att avlägsna flickleksaker och istället 
uppmuntra flickor till att leka med de leksaker som pojkar leker med. Vad hade 
hänt om pedagogerna istället sett det som en möjlighet att uppmuntra pojkar att 
leka med dessa leksaker?  
 Dolk frågar sig huruvida det skulle bli någon skillnad ifall läroplanens 
formulering ändrades om från att förskolan ska "motverka traditionella 
könsmönster och könsroller" till att förskolan "skall främja många olika sätt att 
göra kön på" (2011, s. 59)? Detta skulle kunna öppna upp för nya möjligheter 
och tolkningar, snarare än att fokusera på det som pedagoger de facto ska 
motverka. Eidevalds bidrag till den diskussionen är att öppna upp 
formuleringen ytterligare genom ändra den till att förskolan "ska främja många 
sätt att vara på" (2011, s. 177). Såsom jag tolkar det utifrån den här studien, så 
tycks hbt-förskolorna arbeta utifrån ett sätt som svarar mot både Dolks och 
Eidevalds alternativa formuleringar av läroplanen.  
 



 

 32 

5.2 Relevans för förskolläraryrket 

Detta arbete har visat att det finns en brist på kunskap kring genus, tydliga 
riktlinjer och en klar plan på hur man ska arbeta med att motverka traditionella 
könsroller. Det är svårt att se att förskolan ska kunna uppfylla sitt direktiv att 
arbeta med jämställdhet ifall pedagogerna inte har en samstämd syn kring 
ämnet och inte är självkritiska kring sin praktik. Det krävs mer än att upprätta 
årliga likabehandlingsplaner. Behöver alla förskolor hbt-certifieras för att kunna 
arbeta aktivt med jämställdhetsfrågorna? Kanske inte, men det skadar inte att 
personalstyrkan har en gemensam kunskapsbas att stå på och att frågorna hålls 
aktuella under hela skolåret inte bara när det är dags att upprätta nya 
likabehandlingsplaner. Likaså vore det av största vikt att genusarbetet redan 
påbörjas under förskollärarutbildningen, då detta arbete är en lång och ständigt 
pågående process.  
 Oavsett hur medveten man tror sig vara i genus- och jämställdhetsfrågorna, 
så kommer det förbli en ständigt pågående kamp att reflektera kring och 
synliggöra ens eget agerande och förgivettagna idéer. Det är en process som 
man aldrig blir färdig med. Likaså kommer det krävas mycket reflektion kring 
de olika direktiven som läroplanen ger kring jämställdhetsarbetet då 
maktaspekten bör hållas i minnet. Barnen måste få vara delaktiga och inte 
förvandlas till objekt som ska förändras. Detta kräver att pedagoger betraktar 
barn som barn här och nu, inte som barn i blivandet.  
 De teoretiska verktyg som den feministiska poststrukturalismen gett mig 
som diskurs, subjektskapande och positionering kommer jag bära med mig i 
min intellektuella verktygslåda. Genom att aktivt använda dessa i 
reflektionsarbetet blir det lättare att arbeta normkritiskt. Med det sagt behöver 
inte att alla pedagoger inom förskolan ansluta sig till just denna teoretiska 
inriktning, men däremot skulle användandet av tankemässiga verktyg hjälpa 
pedagoger att ta steget vidare i sina professionella återspeglingar. Genom att 
bryta ner den egna verksamheten till dess beståndsdelar, blir det lättare att på 
ett distanserat sätt kunna analysera det som sker för att kunna upptäcka nya 
möjligheter. Behöver man då arbeta normkritiskt för att kunna motverka 
stereotypa könsroller? Kanske inte, men det är ett redskap att kunna synliggöra 
komplexiteten i frågan och kunna skapa nya möjligheter att tänka och agera. 
 

5.3 Fortsatt forskning 

Genus- och jämställdhetsfrågorna kommer att förbli högaktuellt så länge som 
förskolan och skolan fortsätter att arbeta på ett sätt som reproducerar 
stereotypa könsmönster, samt visar att barns studieresultat klart och tydligt kan 
kopplas till deras kön (Heikkilä, 2015). Vad gäller just förskolan, vore det 
intressant att problematisera forskningsämnet ytterligare genom att lyfta in 
faktorer som etnicitet och religion exempelvis. Hur arbetar man kring genus och 
jämställdhet i mångkulturella förskolor där det eventuellt finns många olika 
diskurser kring manligt, kvinnligt och jämställdhet både bland barn och 
personal. Hur håller man arbetet levande? Vilka uttryck tar det sig? Hur arbetar 
man med jämställdhetsuppdraget utan att kränka eller exkludera någon?  
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Bilaga 1: Intervjufrågorna 

Detta var de frågor jag ville få svar på, men ordningen i vilken de ställdes 
varierade utifrån hur samtalet föreföll sig. 

 

 Pedagogernas syn på jämställdhet, genus och könsroller påverkar deras 

arbete. Hur arbetar ni i arbetslaget kring dessa begrepp?  

  Vad är kön/genus? 

  Finns det skillnader mellan könen? 

  Arbetar ni utifrån en samstämd syn?  

  På vilket sätt håller ni arbetet levande? 

  Observerar ni varandra? Ger ni varandra feedback? 

 

 Vad upplever ni som svårigheter i jämställdhetsarbetet? 

 

  Vad ser ni som könsöverskridande beteende? 

  Hur uppmuntras barnen att inta olika roller? 

  I vilken mån skapar ni möjligheter för barnen att inta olika roller? 



 

 37 

Bilaga 2: Missivbrev 

Information om studie kring jämställdhetsarbete i 
förskolan 

 

Jag heter Sandra och är förskollärarstudent vid Mälardalens högskola, och just 
nu är jag i utbildningens slutfas. Mitt ämne för examensuppsatsen rör 
jämställdhetsarbetet inom förskolan, framför allt med fokus på hur pedagoger 
inom arbetslaget arbetar och tänker kring genusfrågor. Detta är något som är 
högaktuellt och jag önskar se hur det upplevs i praktiken då det är lätt att på 
papper säga att man aktivt arbetar med att motverka typiska könsroller. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som består av en 
intervju som jag kommer spela in. Materialet som spelas in är för min egen skull 
så att jag slipper anteckna så mycket och materialet kommer att raderas snarast 
möjligast. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att 
när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin tur lägg ut på databasen Diva. Väljer du att delta så kommer 
du, samt förskolan du är verksam vid, förbli anonyma då inga namn kommer 
nämnas i uppsatsen. 

 

Tack på förhand, 

 

 

Sandra Jansson 

sjn13013@student.mdh.se 

Handledare: Mia Heikkilä 

mia.heikkila@mdh.se 
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