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Syftet med denna studie var att undersöka vilken förståelse förskollärare har 

för genus och jämställdhet i förskolan. För att ta reda på detta använde vi oss 

av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod, där valet föll på att intervjua 

åtta aktiva förskollärare. Resultatet visade på att förskollärarna ansåg sig 

arbeta jämställt och motiverade det med ett arbetssätt där barnet som individ 

stod i fokus och könet hade därmed ingen betydelse. Ett annat argument som 

lyftes från en del av förskollärarna var att jämställdhet föll sig naturligt tack 

vare jämställda arbetslag. Det framkom även att arbetet ibland kunde kännas 

motsträvigt då samhället återspeglar de normer och värderingar som 

förskolan ska motverka. Slutsatserna visar på att förskollärarna har god 

kunskap i genus- och jämställdhetsarbetet. Förskollärarna hade dock svårt 

att definiera genusbegreppet vilket visade på att deras medvetenhet kring 

genus brister. Liknande brister kan ses i de resonemang kring 

individperspektiv och jämställda arbetslag som lyftes under intervjuerna. Då 

dessa inte kan säkerhetsställa ett genus- och jämställdhetsarbete. 

____________________________________________________
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1 Inledning 

Genus och jämställdhet är idag ett mycket omdiskuterat ämne i både media, skola 
och förskola.  

Vi kan nästan dagligen se hur de biologiska könen separeras från varandra 
utifrån symboler, bilder, färger på kläder, leksaker med mera. Det kan till exempel 
handla om att det förutsätts att barnet är en pojke om hen kläs i blåa kläder från 
födseln. Barn förväntas ofta intressera sig för leksaker och aktiviteter som anses vara 
stereotypt för de biologiska kön de tillhör.  

Wahlström (2003) betonar att detta är en särbehandling som börjar redan på BB 
när barnets föds. Enligt författaren förväntar vi oss olika saker av pojkar och flickor 
och behandlar dem olika utan att vara medveten om det, vilket bekräftas av Aina och 
Cameron (2011) som anser att barn placeras in i stereotypa könsmönster redan innan 
de fötts. Det kan handla om barnrummet som får en viss färg beroende på vilket kön 
barnet har. 

I april 2015 tog ordet hen plats i Svenska akademiens ordlista och visar därmed 
hur högaktuellt arbetet med jämställdhet och genus är (Fahl, 2014). Vi funderar 
därför över vilka begrepp som är centrala i arbetet kring genus- och jämställdhet i 
förskolan och vad de har för betydelse i praktiken? I och med detta tycker vi att 
arbetet med dessa frågor är viktiga med tanke på de påverkansfaktorer som finns i 
samhället. Genom att medvetet arbeta kring genus och jämställdhet i förskolan läggs 
en grund för hur barnen uppfattar könsrollerna och hur de tar till sig dessa. I 
förskolans styrdokument står det att:  

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

Under vår verksamma tid i förskolan har vi observerat ett flertal händelser där 
förskollärarna omedvetet har lagt genusrelaterade värderingar hos barnen. Nedan 
beskriver vi en specifik händelse: 

En förskollärare hjälper en pojke med att klä på sig varmare kläder inför 
sovvilan. Pojken hade en röd fleecetröja, gråa vantar och en blå mössa. 
Förskolläraren frågar sin kollega om den röda fleecetröjan tillhör en av flickorna, 
varpå kollegan svarar att den tillhör pojken. Förskolläraren kommer då på sig själv 
med att lägga värderingar i barnets kläder och därför ta för givet att den röda 
tröjan tillhörde en av flickorna. 

Trots det högaktuella ämnet visar forskning på att förskolans arbete kring genus 
är bristande och att könsrollerna snarare förstärks än normaliseras (Statens 
offentliga utredningar (SOU), 2006:75). Ett ambivalent förhållningssätt till genus och 
jämställdhetsfrågor verkar idag finnas hos många individer (Hedlin, 2010). Enligt 
Birgerstam (1997) lär sig förskollärare att utveckla sin kompetens kring genus och 
jämställdhet genom att medvetet reflektera över sina handlingar. Vi menar vidare att 
ett arbetslag som är under ständig reflektion och som kritiskt granskar sig själva och 
varandra, för utvecklingsarbetet och förståelsen kring genus och jämställdhet vidare. 
Vi funderar kring hur förskollärares förståelse för dessa begrepp påverkar deras 
arbete mot läroplanens strävansmål. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares förståelse kring begreppen genus 
och jämställdhet samt ta reda på om och hur de arbetar kring dessa. Utifrån detta har 
vi därför valt att utgå från följande forskningsfrågor: 

1. Hur uppfattar förskollärarna genus och jämställdhet? 
2. Vilka begrepp används i genusarbetet? 
3. Hur anser sig förskollärarna förhålla sig till genus och jämställdhet i 

förskolan?  
4. Hur arbetar förskollärarna aktivt för att genus- och jämställdhetsarbetet ska 

genomsyra den dagliga verksamheten i förskolan? 

1.2 Disposition 

I uppsatsens inledande del lyfter vi studiens ämne ur ett allmänt perspektiv samt 
påvisar vårt intresse av att undersöka genus och jämställdhet. I denna del synliggörs 
forskningsfrågorna i relation till studiens syfte. 

I det andra avsnittet presenteras tidigare forskning med relevant litteratur som 
grund. Här redogörs olika begrepp som är centrala för studien, samt den feministiska 
poststrukturalismen som är vår teoretiska utgångspunkten för undersökningen. 

Vårt val av metod presenteras under studiens tredje avsnitt. Där redogör vi för 
valet av kvalitativa intervjuer samt de forskningsetiska principerna och hur vi tagit 
hänsyn till dessa i undersökningen. Vi beskriver också reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet i relation till undersökningen. Slutligen framförs urvalet av 
informanter, hur vi genomfört undersökningen och hur vi analyserat det insamlade 
materialet. 

I studiens fjärde och femte avsnitt presenteras det insamlade materialet i ett 
resultat och en analys av det. Avslutningsvis framförs en diskussion i studiens sjätte 
avsnitt, där vi diskuterar resultatet, metoden, relevansen för förskolläraryrket samt 
förslag på vidare forskning.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för de begrepp som är centrala för studien och relevant 
forskning kring ämnet. Vi presenterar en teori som sedan ligger till grund för en del 
av arbetet, samt redogör för vad litteraturen säger om historien kring begreppen 
genus och jämställdhet i förskolan. Litteratursökningen skedde i två olika 
begreppskombinationer i databasen ERIC Ebscohost. I den första sökningen 
användes följande ämnesord: gender roles AND preschool teachers attitudes AND 
stereotypes och det genererade i nio träffar. I den andra sökningen användes 
ämnesorden: kindergarten OR preschool techers AND gender roles OR gender 
stereotypes AND teacher attitudes OR teacher behaviour och det genererade i 86 
träffar. I databasen SwePub avgränsade vi sökningen till doktorsavhandlingar och 
sökte med följande ämnesord: genus och förskola och det generade i 5 träffar. 

2.1 Centrala begrepp 

Här presenteras de begrepp som är centrala för studien. 
 

Förskollärare  
Med förskollärare menar vi personer med förskollärarexamen eller lärarexamen mot 
tidigare åldrar.  

Genus och genusmedveten 
Vi definierar genus likt Wedin (2014) som menar att genus är ett begrepp som 
motsvarar de föreställningar samhället har på de olika könen. Det vill säga det sociala 
könet, vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. De föreställningar som finns 
kring genus förändras i takt med samhällets utveckling och därför är synen på 
kvinnor och män olika beroende på kultur, vart i världen vi befinner oss och beroende 
på tidsepoker. Genusmedvetenhet står enligt SOU (2006:75) för förståelsen för 
genuskonstruktioner. Ett genusmedvetet förhållningssätt betyder enligt Wedin 
(2014) att man ifrågasätter och undersöker traditionella könsmönster samt 
diskuterar hur dessa kan brytas.  

Hen 
Med hen menar vi likt Fahl (2014) att hen har två betydelser. Dels som beskrivningen 
av ett tredje kön och dels som ett uttryck som står för han eller hon. 
 

Jämställdhet  
Likt Wedin (2014) anser vi att jämställdhet står för att män och kvinnor ska ha 
samma förutsättningar. Löner, sjukvård, utbildningsmöjligheter med mera ska utgå 
från individen och inte efter kön. Båda könen ska ha likvärdig makt gällande sina 
egna liv och möjligheten till att påverka samhället. Har vi det så får vi ett 
demokratiskt och rättvist samhälle. Jämställdhet handlar endast om jämlikheten 
mellan kvinnor och män.  

Kön  
Vi utgår, likt Wedin (2014), från att kön står för det biologiska könet, vår fysiska 
kropp.  
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Normer  
Enligt Markström (2007) betyder normer och normalitet det som klassas som 
normalt enligt statistik. Det som anses vara normbrytande är när man bryter mot det 
som ses vara normalt. De beteende som kan ses som avvikanden från normer sker 
ofta i situationer där det finns en förväntan på hur kvinnor och män bör agera.  

Stereotypa könsroller  
Enligt Markström (2007) ses pojkar som mer bråkiga och utåtagerande medan flickor 
upplevs som mer mjuka och pyssliga. Det här är ett exempel på stereotypa könsroller 
där samhället har skapat normer för vad som anses vara normalt för flickor och 
pojkar.  

Subjekt 
Med subjekt menar vi, likt Eidevald (2009), hur människan konstrueras i olika 
sociala sammanhang. 

2.2 Genus – ett begrepp under utveckling 

Begreppet genuspedagogik började användas 2002 då Kajsa Svaleryds bok (2002) 
Genuspedagogik publicerades (Eidevald & Lenz Taguchi, 2013). Författarna menar 
dock att genuspedagogiken förmodligen redan integrerats bland många verksamma 
pedagoger men att begreppet fick genomslag tack vare Svaleryd. Sverige är enligt 
författarna det enda land som använder begreppet genuspedagogik och i andra länder 
talar man istället om jämställdhetsarbete eller feministiskt pedagogik. Vallberg Roth 
(2002) menar dock att ett medvetet genustänk fanns redan kring 1900-talets mitt då 
Alva Myrdal publicerade sin bok Riktiga leksaker (1936). Där förespråkar hon att alla 
leksaker ska erbjudas lika åt flickor och pojkar. Flickor skulle tillåtas leka med 
maskinella leksaker samt bygg och konstruktionsmaterial och pojkar skulle 
uppmuntras att leka med dockor och husliga lekar. 

Enligt Tallberg Broman (2002) har de olika begreppen kring könsforskning 
varierat över tid. Under 1950-talet utvecklades begreppet könsroll, som på denna tid 
stod för principen att kön var något inlärt och som därmed kunde förändras. På 1970-
talet började begreppet genus att användas. Detta hade likheter med begreppet 
könsroll då genus stod för resultatet av uppfostran, idéer och förställningar. Med 
begreppet genus ingick också en maktdimension som var en markering för 
dominansmönstret mellan könen. Författaren belyser att det var under sent 1980-tal 
och 1990-tal som begreppet genus började användas flitigt i debatter samt i 
forskning. På denna tid användes genus för att beskriva den sociala relationen mellan 
könen. Med hjälp av begreppet synliggörs det att relationen mellan det manliga och 
kvinnliga könet, liksom beteenden samt egenskaper inte är baserat på det biologiska 
könet utan är socialt och historiskt konstruerade. Genus ses också numera som något 
kontextuellt som innebär att varje individ är olika beroende på plats, situation och 
sällskap (Tallberg Broman, 2002).  

Svaleryd (2002) lyfter det så kallade individperspektivet, vilket enligt SOU 
(2004:115) innebär hur förskollärare och pedagoger ska se till barnen som likvärdiga 
individer och därmed behandla dem rättvist. I förskolan finns nämligen en bredare 
förståelse för hur kön och genus hänger ihop med de sociala konstruktionerna i 
samhället. Det betonas dock att individperspektivet kan ses som en tillgjord 
föreställning eftersom det fortfarande finns normer och förväntningar på hur pojkar 
och flickor förväntas vara (a a). Individperspektivet är därför inte likvärdigt med ett 



5 

 

jämställdhetsarbete (Svaleryd, 2002). Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar att 
när genus betraktas som en social konstruktion borde det finnas en möjlighet att 
ändra på både oss själva och på barnen.  

 

2.3 Synen på män och kvinnor under utveckling 

Enligt Heikkilä (2015) har synen på kvinnor förändrats betydligt mer än synen på 
män. Författaren beskriver att kvinnors integritet har stärkts ur kroppsliga och 
sexuella synvinklar, samtidigt som synen på män genomgått en mindre förvandling.  
Resonemanget kan förklaras i Dolks (2013) tolkning av Charlotta Edströms (2010) 
artikel, där hon beskriver att det idag finns tendenser till att det är flickorna som i 
flesta fall bör förändras. Heikkilä (2015) menar på att vissa sociala beteenden har 
blivit sammankopplade med pojkighet ur ett historiskt perspektiv och olika mönster 
på pojkighet har sedan återskapats genom sociala handlingar och interaktioner. 
Dessa mönster har sedan dess accepterats och inte mött tillräckligt mycket motstånd 
för att kunna förändras i sociala grupper i samhället. Författaren påpekar att 
motståndshandlingar har skett, men att vissa normer kring beteende ändå har bestått 
och att en del av dessa normer sammankopplas med just pojkighet. Att omedvetet 
uppmärksamma kön i förskolans verksamhet kan dock bidra till att barnen strävar 
mer efter att leva upp till de stereotypa könsrollerna för att söka bekräftelse hos 
vuxna. (a a). 

Odenbring (2014) menar dock att synen på pojkar och flickor är föränderligt och 
det som ansågs vara givna normer för hundra år sedan är idag inte lika självfallna. 
För att stereotypa könsmönster ska förändras eller helt enkelt brytas krävs det att 
omgivningen sätter sig emot, ifrågasätter och utmanar dessa. Män och kvinnor 
tillskrivs olika egenskaper baserat på kön och författaren menar att det finns ett 
genuskontrakt som skapats genom tid. Kontraktet innehåller de sociala normer och 
förväntningar män och kvinnor omfattas av. Både Wedin (2014) och Odenbring 
(2014) understryker hur flickor och pojkar tillskrivs egenskaper som ses som raka 
motsatser. Wedin (2014) menar att flickor ses som mjuka och hör därför ihop med 
dockor respektive pojkar som anses vara hårda och tillskrivs därför material såsom 
lego och bilar. Det ses dock inte som annorlunda när en pojke väljer att pyssla och 
leka med flickor, men det är ändå något som påpekas (Markström, 2007). Det kan 
dock ses som en svårighet för barn att utforska och intressera sig för beteenden som 
anses vara typiska för det motsatta könet. Detta kan speciellt relateras till pojkar då 
riskerna finns att de kan drabbas av sociala och emotionella följder som kan leda till 
utanförskap och mobbning (Lynch, 2015). 

 

2.4 Kompensatoriska pedagogiken som en del av förskolans 
genus- och jämställdhetsarbete 

Den kompensatoriska pedagogiken är enligt Dolk (2011) det arbetssättet som 
dominerar i den svenska förskolan. Pedagogiken grundades enligt Bodén (2011) av 
den danska pedagogen Anne Mette Kruse. Målet med pedagogiken är att låta flickor 
och pojkar få möjligheter till att utveckla alla sina sidor oberoende av barnens 
biologiska kön. Enligt författaren ligger fokus främst på att låta både pojkar och 
flickor få utveckla en känsla av självständighet och sensibilitet. Eidevald (2009) 
poängterar att pojkar och flickor beskrivs som varandras motsatser och att de blir 
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bemötta utifrån olika villkor och därmed växer upp i olika världar, med motsatta 
erfarenheter och upplevelser. Detta är åsikter som Eidevald (2009) påpekar har blivit 
kritiserade. 

Eidevald (2009) lyfter Svaleryds åsikter om att jämställdhet är en pedagogisk 
utmaning. Arbetet kan bedrivas genom att bekräfta och stärka barnens identiteter 
som pojke och flicka, samtidigt som barnen utmanas och ges förutsättningar till att 
utvecklas utanför de stereotypa könsrollerna. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) betonar att barn oavsett kön ska ges samma möjlighet till att utveckla och 
pröva sina intressen och förmågor. Enligt Bodén (2011) kan en förskola kalla sig 
jämställd när personalen ser varje barn som unikt samtidigt som miljön erbjuder 
neutrala platser för barnen. Finns denna förståelse för vad jämställdhet innebär kan 
det underlätta för hur teorin kan användas i praktiken. Författaren beskriver vidare 
att könsneutrala miljöer innebär att alla barn ska kunna vara i alla miljöer och leka 
med allt material oberoende av vilken könstillhörighet barnet har. 

Eidevald (2009) diskuterar jämställdhetsarbetet ur ett annat perspektiv, där han 
funderar över om jämställdhetsarbetet innebär att alla barn ska behandlas lika eller 
om olikheter skapar en jämställd verksamhet. Resonemanget kan redas ut med hjälp 
av läroplanen där det står att ”hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och 
behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och 
att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika.” (Skolverket, 2010, s 5.) 

Eidevald och Lenz Taguchi menar att pedagoger vill ”sträva efter att skapa 
tillfällen att göra könsöverskridande val” (2011, s.31). Bodén (2011) hävdar dock att 
jämställdhetsarbetet är en process som kan möta motgång från chefer, föräldrar och 
övrig personal och att ett av hindren till att arbetet inte utförs kan handla om 
tidsbrist. Trots detta belyser författaren att en mängd förskolor bedriver ett 
genusarbete med syftet att göra förskolan till en mer jämställd plats för både barn och 
vuxna, men att det är svårt att bryta gamla mönster. Detta eftersom det är svårt att 
uppmuntra barnen till att utveckla nya förmågor och intressen i könsblandade 
grupper. Enligt Bodén (2011) är det därför vanligt att dela upp barnen i flick- 
respektive pojkgrupper där de uppmanas till att kompensationsöva på de roller och 
förmågor de vanligtvis inte får öva på. Detta innebär att ”flickor får, något förenklat, 
öva på att bli modiga och självständiga medan pojkar får öva på att visa sina känslor 
och att känna närhet och intimitet” (a.a., s. 40).  
 

2.5 Förskolan som en arena för barns identitetsskapande  

Förskolan ses enligt Aina och Cameron (2011) som en kritisk period i barns liv då de 
hävdar att barn börjar utveckla förståelse för könsbegrepp redan vid två års ålder. Vid 
tre år vet de flesta barn vilket kön de tillhör och vad det förväntas av flickor och 
pojkar. När barnen är i fem till sju års ålder har många barn påverkats av de normer 
som samhället återspeglar. I Eidevalds (2009) studie framkommer det att 
informanterna ser föräldrar och media som de parter som tycks motarbeta 
jämställdhetsarbetet. Med utgångspunkt i Eidevalds resultat kan Lynchs (2015) 
resonemang ses som relevant då författaren menar att en förskollärares medvetenhet 
kring genus är av stor vikt då ens beteende kan göra avstamp i barns 
identitetsskapande. Liknande ståndpunkter framgår i förskolans läroplan där det 
klargörs att ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 
vuxna viktiga som förebilder och hur ett beteende kan generera” (Skolverket, 2010 s. 
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4). Många barn spenderar avsevärt många timmar i förskolan (Aina & Cameron, 
2011) och med det i åtanke blir förskollärares inställning och förhållningssätt 
avgörande för hur barn uppfattar kön och genus och genererar i sin tur hur de blir till 
pojkar och flickor (Bodén, 2011). Tankarna kring detta härstammar enligt Bodén 
(2011) från något som kallas socialisationsteorin, där grunden bygger på att samhället 
skapat två olika grupper där flickor och pojkar placerats in.  

Hyyönen (2008) trycker på vikten av att i arbetslaget genomföra 
jämställdhetsanalyser för att gemensamt komma fram till vilka förväntningar som 
finns kring det biologiska könet. Detta eftersom det är vuxnas attityder och 
förhållningssätt till de biologiska könen som påverkar hur barnen utformar kön 
(Giraldo & Colyar, 2012). Enligt Bodén (2011) ses det som kritiskt när vuxna har 
skilda förhållningssätt eftersom att de sociala skillnaderna mellan pojkar och flickor 
skapas utifrån vuxnas åsikter och förhållningsätt. För att bedriva ett professionellt 
jämställdhetsarbete räcker det inte, enligt Wedin (2014), att veta vad som klassas 
som flickigt respektive pojkigt då åsikter inte kan ligga till grund för 
utvecklingsarbetet.  

Vikten av att låta barn göra överskridande val blir bekräftat i Giraldo och Colyars 
(2012) studie som syftar till att beskriva fyra lärares syn på normbrytande 
uppföranden hos barn. Samtliga intervjupersoner betonar vikten av att låta barn göra 
egna könsöverskridande val, vilket bidrar till att barnen får en mer övergripande syn 
på världen samt att de utvecklas som människor istället för pojkar respektive flickor. 
Intressant är dock att författarna betonar att stereotypa könsroller inte försvinner 
genom att låta barnen överskrida gränserna utan arbetet handlar om mycket mer än 
så. (a a). 

Förskolan är idag en normativ och betydelsefull institution som i sin helhet 
möjliggör och formar relationer och positioner. Institutionen bör ställas i en kontext i 
relation till sitt jämställdhetsarbete där samhällelig könsordning och traditionella 
könsmönster representeras (SOU 2006:75). Trots styrdokumentens betoning på 
likabehandlingsarbetet i förskolan tycks medvetenheten hos många bland 
förskolepersonalen vara bristande (Eidevald, 2011). Wahlström (2003) skriver om 
observationer hon gjort på förskolorna där hon arbetat som förskolechef. Hon har i 
sitt arbete kommit fram till att arbetslaget stod för raka motsatsen till vad 
styrdokumenten säger kring jämställdhet i förskolan. Wahlström menar att sättet de 
uppfostrats på resulterat i att de omedvetet berövat barnen möjligheten till att 
utforska områden utanför normerna. Ärlemalm-Hagsér (2010) har i sin studie 
kommit fram till att både lärare och barn i förskolan konstruerar genus, men att 
lärarna är de aktörer som utgår ifrån de könsstereotypa normerna i störst 
utsträckning. Barnen var däremot de som utmanade de rådande mönstren.(a a).  

Problematiken kring förskollärares bristfälliga förståelse för genus och 
jämställdhet kan relateras till det Ärlemalm-Hagsér (2010) beskriver i sin studie. En 
kritisk aspekt är hur begreppen könsmönster och könsroll inte har någon vidare 
förklaring i läroplanen. Studien bekräftar att de medverkande pedagogerna fann 
läroplanens strävanmål svåra att tolka, vilket även styrks av Eidevald (2009). Han 
belyser läroplanens formuleringar som svårtolkade vilket kan bidra till olika 
tolkningar och arbetssätt inom ett arbetslag. 

Enligt SOU (2004:115) kan följande begrepp ses som tvetydiga: jämställdhet, 
individens frihet och människolivets okränkbarhet. Begreppen ses ofta ur ett 
personligt perspektiv och därför kan det vara behövligt att titta närmare på ordens 
betydelse. Samtidigt kan jämställdhetsarbetet, enligt Dolk (2013), resultera i att en 
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oro väcks hos personalen då det kan uppfattas som att man introducerar problemen 
för barnen. 

Ett lyckat jämställdhetsarbete sker enligt SOU (2010:83) genom fortbildning och 
enligt Heikkilä (2015) via bland annat utvärdering, och det speciellt i ett nystartat 
arbete. För att förstå det maktstrukturerade samhället som råder behöver personal 
utöka sina kunskaper gällande hur kvinnor och män bemöts och lever idag. Men 
också hur det egna förhållningssättet påverkar personer i vår omgivning. De 
genusskapande mönstren måste sedan synliggöras i verksamheten för att personalen 
ska kunna arbeta för att bryta dem. Dolk (2013) problematiserar liknande svårigheter 
i sin avhandling kring makt, normer och delaktighet i förskolan. Dolk belyser dock 
problematiken ur ett annat perspektiv då hon menar att tidsbrist är en bidragande 
faktor till varför utvecklingsarbet inte går framåt. År 2002 avsattes det enligt SOU 
(2004:115) medel för att kostnadsfritt kunna utbilda genuspedagoger, med en 
målsättning om att det år 2004 skulle finnas en utbildad genuspedagog som resurs i 
varje kommun i Sverige. Trots detta var det bara cirka hälften av Sveriges kommuner 
som vid målsättningens sluttid hade en utbildad genuspedagog, varav många av 
dessa valde att återgå till sin tidigare anställning efter utbildningens slut. (a a). 

2.6 Feministisk poststrukturalism 

Feministisk poststrukturalism beskrivs som den tredje vågens feminism, då den följer 
den liberala- och radikala feminismen (Lenz Taguchi, 2004). Den liberala 
feminismen har sitt fokus i det kvinnliga könets rättigheter, där kvinnan ska ges 
samma möjligheter som mannen i fråga om arbete, positioner och lön. Den radikala 
feminismen beskrivs av Lenz Taguchi (2004) som en hyllning till det specifikt 
kvinnliga som ett sätt att väga upp för de konstruktioner hos kvinnor och flickor som 
undervärderats i den dominanta manliga diskursen.  

Med diskurs menar Eidevald (2009) det som definierar vad man bör och inte bör 
göra i olika kulturer, grupper och under olika tidsepoker, samt vad som ses som sant 
eller falskt. Diskurser är bidragande till de begränsningar som finns i vårt tänkande 
och därför avgör de hur vi agerar och handlar. Dock belyser författaren hur det bildas 
olika diskurser inom olika teorier, vilket kan tolkas från Lenz Taguchi (2004) som att 
diskurserna inom den feministiska poststrukturalismen står för hur vi människor 
organiserar och anpassar oss till olika sociala sammanhang. Diskurserna är bundna 
till sociala och kulturella sammanhang och ändrar därför sin betydelse beroende på 
vilket sammanhang som gäller. 

Enligt Eidevald (2009) har det som ses som feminint och maskulint ändrats över 
tid och i olika kulturer, men utgångspunkten handlar om hur det feminina och 
maskulina bygger på sociala och kulturella normer. Lenz Taguchi (2004) menar att 
de olika synsätten som finns på lärande och ett könat subjekt har utgjort och 
fortfarande utgör normen för hur de olika diskurserna dominerar i olika 
sammanhang världen över. Vid att studera hur de socialt konstruerade innebörderna 
skapar subjektet, kan vi se hur den feministiska poststrukturalismens maktdiskurs 
inte bara utgör grunden för de olika normerna kring kvinnors och mäns olika sätt att 
vara på. Normerna gör även olika sätt att vara på attraktiva så att dessa aktivt tas upp 
som en del av oss själva och hur vi utformar oss själva i olika sociala grupper.  

Lenz Taguchi (2004) belyser hur feminism inte endast rör kvinnor då detta är 
”den enda rörelse som sammantaget klarar av att omfatta vidden av de konsekvenser 
som mänskliga exkluderingar och övergrepp producerat genom mänsklighetens 
historia” (a.a.,s.11). Enligt författaren handlar det om två olika kulturellt 



9 

 

konstruerade fenomen, där den ena handlar om hur en människas kulturella 
könsbestämning som man eller kvinna samt pojke eller flicka har en betydelse för hur 
genus konstrueras. Det andra handlar om hur de människor runt om i världen som 
kallas kvinnor automatiskt ges ett lägre värde än de som kallas män. Enligt Eidevald 
(2009) beskrivs flickor och pojkar som varandras motsatser i en rangordnad relation 
till varandra. Dessa motsatser är därmed bidragande till hur de ”självklara” 
olikheterna konstrueras.  

Den feministiska poststrukturalismen ifrågasätter enligt Lenz Taguchi (2004) 
kategorierna om vad som anses vara manligt och kvinnligt och vill därmed upplösa 
eller överskrida dessa gränser. Genom att synliggöra vår förståelse av omvärldens 
mänskligt konstruerade diskurser och framhäva hur kategorierna kring de manliga 
och kvinnliga diskurserna är konstruerade, kan dessa också överskridas och brytas.  

Lenz Taguchi (2004) belyser, likt Eidevald (2009), att det kvinnliga subjektet ska 
lyftas till en likvärdig nivå som det manliga. Eidevald (2009) menar dock att det finns 
en risk att förlora sin acceptans i vissa sociala grupper när man försöker tänja på 
gränserna till de dominerande diskurserna. Enligt SOU (2004:115) förväntas det olika 
saker av män och kvinnor. Det förväntas till exempel inte att en man ska göra samma 
uppgifter som en kvinna, en tanke som har kommit att kallas för hegemonisk 
maskulinitet. Eidevald (2009) beskriver detta som en eventuell anledning till varför 
barn och unga anpassar sig efter de dominerande diskurserna och att det därmed är 
en bidragande faktor till att diskurserna upprätthålls. Författaren beskriver detta som 
en strävan efter att göra vad som enligt diskurserna anses vara korrekt och att vi 
därför bevarar den dominerande diskursens ordning genom att följa det andra gör. 

Lenz Taguchi (2004) beskriver ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv 
hur en könskategorisering bidrar till att sätta barnen i könskonstruerade fack. Barnen 
kan inte ses som individer förrän könskategoriseringen inte blir det främsta verktyget 
för att få en förståelse kring vem barnet är. Att benämna barnet som pojke eller flicka 
blir därför irrelevant för barnet som individ och det är först när denna typ av 
kategorisering blir oviktig som jämställdhet kan ses som en utvecklande process. 

Barn positioneras enligt Eidevald (2009) ofta in i olika diskurser där 
förväntningar finns hur flickor och pojkar bör vara och är. Inom den feministiska 
poststrukturalismen är det här det närmaste man kommer en ”roll”, men eftersom att 
människor positioneras in i olika sammanhang blir begreppet roll irrelevant. Kvinnor 
och män, pojkar och flickor utgörs på flera olika sätt och vem man anser sig att vara i 
detta ögonblick grundar sig i hur man positionerar sig i relation till de olika 
diskurserna i olika lägen. 

 

2.7 Sammanfattning av avsnitt två 

Avsnitt två har handlat om hur synen på män och kvinnor har förändrats över tid och 
likaså själva genusbegreppet. Vi beskrev även hur normerna utvecklats men hur de 
fortfarande är en bidragande faktor i barns identitetsskapande. Vi lyfte också den 
kompensatoriska pedagogiken och dess centrala del i den svenska förskolan. Pojkar 
och flickor ses här som varandras motsatser och syftet är därför att låta barnen 
kompensationsträna på saker som anses vara normbrytande för barnets kön. 
Studiens teoretiska perspektiv som är den feministiska poststrukturalismen beskrivs i 
också avsnitt två. Perspektivet ifrågasätter det som anses vara kvinnligt respektive 
manligt och vill därmed överskrida eller lösa upp dessa. 
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3 Metod 

I det här kapitlet presenterar vi vårt val av kvalitativa intervjuer som 
insamlingsmetod för vår undersökning. Vi redogör också för urvalet av 
undersökningspersoner, tillförlitligheten i intervjuerna samt hur vi gått tillväga för 
att kontakta förskollärarna och genomfört intervjuerna. Slutligen redogör vi för den 
forskningsetik som vi tagit ställning till i vår undersökning. 
 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Bryman (2011) beskriver kvalitativa intervjuer som den mest använda metoden inom 
kvalitativ forskning. Denna typ av intervjuer används när syftet med intervjun är att 
komma åt den intervjuades ståndpunkter och att följa den inriktning som 
intervjupersonens svar leder till. Därför är det enligt författaren en fördel om 
författarna av studien är flexibla och kan anpassa sig till eventuella följdfrågor som 
dyker upp under intervjuns gång. Denna typ av kvalitativa intervjuer ses därför som 
en nästan helt semistrukturerad intervju, då intervjuaren ofta utgår från en lista över 
frågor som sedan ger intervjupersonen utrymme till att forma och utveckla svaren på 
sitt sätt. Frågorna behöver därför inte ställas i den intervjuordningen som redovisas 
(Bryman, 2011). 
 

3.2 Forskningsetik 

Innan intervjuerna genomfördes tog vi del av forskningsetiken, som enligt 
Vetenskapsrådet (2011) handlar om hur informanterna ska skyddas och värderas 
under en intervju och tiden efter den. Stukát (2011) beskriver fyra olika typer av krav 
som ska uppfyllas inom de forskningsetiska principerna i en undersökning; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 Informationskravet uppfylldes genom att vi skickade ut ett missivbrev  
(se bilaga 1) till informanterna för att delge dem information om studiens syfte, hur 
deras deltagande var frivilligt samt vad som förväntades av dem om de valde att låta 
sig intervjuas. I missivbrevet informerade vi också om att den färdiga 
undersökningen kommer att publiceras i DiVa-portalen. 

Samtyckeskravet uppnådde vi när vi fick ett muntligt eller skriftligt godkännande 
från informanterna om att de ville låta sig intervjuas, detta efter att missivbrevet hade 
skickats ut. Vi uppmärksammade informanterna om deras rätt till att kunna avbryta 
intervjuerna när som helst utan att detta skulle få några konsekvenser.  

För att uppnå konfidentialitetskravet i undersökningen valde vi att bortse från 
intervjuarnas riktiga namn, samt vilken förskola de är verksam vid. Detta för att 
informanternas integritet skulle skyddas och för att utomstående inte ska kunna 
identifiera varifrån undersökningsmaterialet kommer. Intervjuerna har sedan 
transkriberats och behandlats endast av oss.  

Slutligen tog vi hänsyn till nyttjandekravet genom att intervjuerna endast har 
använts till denna studie som informanterna således gett sitt samtycke till. Vid 
studiens slutprocess raderades därför alla inspelningar som gjordes vid intervjuerna 
och transkriberingarna raderades.  
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3.3 Undersökningens tillförlitlighet 

Med tanke på svårigheten att få förskollärare att medverka i studien valde vi att 
skicka ut intervjufrågorna (se bilaga 2) i samband med missivbrevet. På så vis ville vi 
skapa en trygghet hos förskollärarna för att de skulle bli mer medvetna om vad som 
förväntades av dem. Enligt Bryman (2011) kan det diskuteras huruvida reliabilitets- 
och validitetskriterierna är relevanta för kvalitativa undersökningar eller ej. Detta 
eftersom kriterierna i undersökningar handlar om hur det är möjligt att komma fram 
till endast en och samma bild av den sociala verkligheten. Därför bör man enligt 
författaren anta ett granskande synsätt vid kvalitativa forskningsmetoder, vilket 
innebär att det skapas fullständiga redogörelser av alla faser i forskningsprocessen. 
Detta kan styrka och konfirmera att studiens författare har agerat i god tro där vi inte 
medvetet har låtit våra personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 
utförandet av och slutsatserna i studien. 

Stukát (2011) beskriver dock begreppen reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet som forskningsmetodiskt viktiga begrepp. Det finns enligt 
författaren olika reliabilitetsbrister som kan uppstå i en kvalitativ undersökning. 
Några av dessa exempel kan vara feltolkningar av frågor och svar hos informanterna 
och författarna, yttre störningar i intervjumiljön, informantens dagsform, 
gissningseffekter och felskrivningar. Detta är begrepp som kan påverka studiens 
validitet, vilket betyder hur ärliga svaren blir vid en kvalitativ intervju. Enligt Stukát 
(2011) vill inte alltid informanterna erkänna sina brister och kan därför ge 
intervjuaren de svar de tror de vill höra. För att undvika denna typ av svar måste man 
skapa en förtroendefull situation där informanterna känner trygghet i stunden (a.a.). 
För att försöka uppnå detta lät vi informanterna bestämma tid och plats för intervjun, 
samt om de ville intervjuas enskilt eller i grupp. Vi bemötte även informanternas 
önskan om att få ta del av intervjufrågorna innan intervjuerna för att de skulle känna 
sig mer trygga i ämnet när intervjun skedde. Trots detta bör studiens författare, enligt 
Stukát (2011), ändå vara medvetna om att informanterna kanske inte gett helt ärliga 
svar då validiteten är svårfångad vid kvalitativa undersökningar. Därefter kan det 
diskuteras vem studiens resultat kan riktas mot för att kunna generalisera studien. 
Några faktorer som kan påverka generaliserbarheten är undersökningsgruppens 
storlek och om urvalet av informanter är representativt eller inte (a.a.). Då vi 
intervjuade en liten grupp om endast åtta förskollärare anser vi att vår studie inte är 
generaliserbar, eftersom den bara representerar dessa förskollärares åsikter. Därför 
är inte studien representativ eftersom vi då skulle behöva utöka antalet informanter 
för att få ett bredare perspektiv på verkligheten. Vår studie kan däremot vara aktuell 
för alla som är verksamma inom förskola och skola och som vill få en utökad 
förståelse för hur genus och jämställdhet kan se ut i verksamheten. 
 

3.4 Urval och genomförande 

I valet av informanter föll det på åtta förskollärare från tre olika förskolor inom 
samma kommun. Valet av informanter var svårt eftersom flera av de tillfrågade valde 
att avstå på grund av olika skäl, såsom sjukdom och osäkerhet kring ämnet. 

Vi hade tidigare tillfrågat några förskollärare om att medverka i vår studie. Dessa 
kontaktade vi sedan genom att skicka sms för att få bekräftat om de fortfarande var 
intresserade samt att de då kunde ge svar när det passade dem bäst. Resterande 
förskollärare kontaktades via telefon, förutom en som hade gett sitt godkännande till 
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sin chef och specifikt bett om mejlkontakt. När vi sedan hade fått ett godkännande 
från samtliga förskollärare skickade vi ut missivbrevet och intervjufrågorna. 
Informanterna fick sedan återkomma med en tid för intervju som passade dem bäst.  

Vår grundtanke var att intervjua åtta förskollärare enskilt. Men då några av 
informanterna gav önskemål om att intervjuas i grupp bemötte vi deras önskemål, 
vilket resulterade i två gruppintervjuer och fyra enskilda intervjuer. Fem av 
intervjuerna skedde via direkt kontakt, där vi spelade in intervjuerna via 
ljudupptagningar i mobiltelefoner. En av intervjuerna skedde via telefon då 
förskolläraren, av personliga skäl, inte kunde ställa upp via direkt kontakt. Vid denna 
intervju skrevs anteckningar i ett tomt Word dokument för att få ner så mycket som 
möjligt av intervjun samtidigt som den pågick. Förskollärarnas anonymitet har 
beaktas då vi valt att benämna dem förskollärare 1 till och med förskollärare 8. Vi 
benämner informanterna vid hen då vi anser att könstillhörigheten inte har en 
betydelse för studien. Med tanke på studiens strikta tidsram valde vi att intervjua fyra 
förskollärare var och på så vis effektivisera arbetet. 

3.5 Analysmetod 

Transkribering av intervjuerna skedde individuellt och var det första steget i 
bearbetningen av resultatet. Vi noterade även olika betoningar i informanternas svar 
som kan vara avgörande för hur svaret bör förstås. När det var klart diskuterade vi 
intervjuerna och gick igenom varje intervjufråga för att se om varje intervjufråga blev 
besvarad. Med tanke på de tre former som intervjuerna genomfördes på: telefon, i 
grupp och singelintervjuer, så fanns det en risk att informanterna uppfattade 
frågorna olika eller att svaren uteblev. Därför diskuterade vi hur intervjuerna gått och 
om alla frågor blivit besvarade av alla informanter.  
Efter detta diskuterade och analyserade vi de likheter och skillnader som framkom i 
informanternas svar. Det hjälpte oss att synliggöra de områden som var 
återkommande i intervjuerna. Vi kom då fram till, med hjälp av Brymans (2011) 
frågeställningar kring kvalitativ dataanalys, hur resultatet bör struktureras upp i olika 
rubriker. Vi sorterade materialet och placerade in det under de rubriker som vi fann 
relevanta för forskningsfrågorna och studiens syfte.  
Den feministiska poststrukturalismen som teoretiskt perspektiv hjälpte oss att 
analysera resultatet och på så vis få en förståelse för det. Detta resulterade i en analys 
där forskningsfrågorna användes som rubriker. Detta för att på ett konkret och 
läsvänligt sätt ställa informanternas svar mot varandra med en förankring i relevant 
litteratur och tidigare forskning, med utgångspunkt i vårt valda teoretiska perspektiv. 
Med hjälp av analysen fick vi fram de områden i resultatet som vi fann intressanta för 
en resultatdiskussion, detta i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. 
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4 Resultat  

Under detta avsnitt presenteras resultatet. Vi börjar med att beskriva empirin vilket 
betyder att vi presenterar svaren på intervjufrågorna utan att analysera eller 
diskutera resultatet. 
 

4.1  Förskollärarnas förståelse för genus och jämställdhet 

När förskollärarna fick frågan vad genus och jämställdhet i förskolan betyder för dem 
beskrev samtliga vad jämställdhet har för betydelse. Däremot besvarades 
genusfrågan av endast hälften av förskollärarna. Förskollärare 5 beskrev begreppet 
som problematiskt och svårtolkat. Hen formulerade sig på följande vis:  

Genus är jag lite osäker på men jag tror att det är mer som ett samlingsbegrepp för jämställdhet, 
normer, stereotyper och jämlikhet.  

En av förskollärarna besvarade genusfrågan men endast när en konkret följdfråga om 
begreppets betydelse ställdes, medan två av dem inte besvarade frågan alls utan la 
fokus på att beskriva jämställdhet. Övriga informanter påpekade att genus handlar 
om att se till barnet och inte till könet. Det togs upp att begreppet är ett aktuellt och 
viktigt ämne som har introducerats i förskolan de senaste tio åren. Några av 
förskollärarna menade att man inte ska se till skillnaderna mellan flickor och pojkar, 
utan fokus bör ligga på att se barnet som en egen individ där kön inte spelar någon 
roll. 

Majoriteten av förskollärarna beskrev jämställdhet som ett arbete för människors 
lika värde. Alla barn ska ha lika förutsättningar oberoende kön och alla barn ska få 
komma till tals. Även här tar informanterna upp vikten av att se till barnen som 
individer och inte fokusera på det biologiska könet. De flesta lyfte barnet som en 
individ med egna behov och att barnet därför ska bemötas på den nivå som hen 
befinner sig på. Förskollärare 3 beskrev jämställdhet likt följande: 

Jämställdhet handlar om att ge alla barn lika förutsättningar fast kanske på olika sätt. För alla 
barn kan inte få allt på samma sätt för de har ju olika behov. 

Fyra av de intervjuade förskollärarna ansåg att jämställdhetsarbetet föll sig mer 
naturligt då de har både manliga och kvinnliga kollegor. De beskrev 
arbetsuppgifterna likvärdiga för båda könen och att intresset kunde vara avgörande 
för vem som gör vad i de planerade aktiviteterna. Två av förskollärarna pratade om 
jämställdhet i anknytning till kollegorna och menade att det inte enbart handlar om 
relationen mellan män och kvinnor utan även kvinnor respektive män emellan. 
 

4.2 Han, hon eller hen?  

När informanterna bads berätta vilka andra begrepp som används i genusarbete 
berättade samtliga självmant att begreppet hen är något de inte använder i den 
dagliga verksamheten. En av förskollärarna anser att begreppet kan ses som kritiskt 
och bidra till att könsneutralisera barnen, vilket hen anser är fel. Hen menar att 
begreppet kan få motsatt effekt. Förskolläraren beskriver vidare att hen inte kommit 
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så långt i sitt genusarbete för att sedan betona att begreppet inte behövts användas 
än. Förskollärare 8 är inne på liknande spår och beskriver hur hen använder de gamla 
hederliga orden han och hon. Hen menar vidare att:  

När man jobbar med barn så jobbar man här och nu, det är inte så att man i förväg planerar vad 
man ska säga. Man försöker vara så neutral som möjligt men inte så att det blir krystat. 

Under en av gruppintervjuerna började två av förskollärarna diskutera om ordet hen 
är neutralt eller inte.  

Förskollärare 1: Vi diskuterade ju ordet hen i arbetslaget inför den här intervjun och att vi har 
olika sätt, eller inte jätteolika sätt men vi nämner ju inte barnen vid ordet hen. Jag ser ordet hen 
som ingenting konstigt. Jag har använt det själv i uppsatser när jag pluggade.  
Förskollärare 7: Hen i mina öron låter ju mer feminint än maskulint eller är det neutralt? 
Förskollärare 1: Ja det är neutralt. 

En av förskollärarna påpekar att ordet hen inte fanns på världskartan förr men tack 
vare sociala medier har begreppet blivit en del av vår vardag.  
 

4.3 Att skapa betydelsefulla diskussioner kring genus 

Flera av förskollärarna ansåg det viktigt att möta barnen i deras åsikter gällande hur 
pojkar och flickor bör vara. En av informanterna uttryckte sig på följande vis: 

Vi pratar ju med barnen när vi hör att de säger saker som att killar kan inte dansa balett. Då tar 
vi det på en gång. Sen tycker jag att vi är ganska lika i arbetslaget gällande genus. Sen att man 
hela tiden pratar med barnen om det, att vi hela tiden har en dialog. Sen tycker inte jag att man 
ska ta upp det för mycket om det inte finns i gruppen för då skapar man själv den här klyftan. Så 
jag brukar ta det när jag hör det. (Förskollärare 3) 

Det framkommer också i en av gruppintervjuerna att förskollärarna använder sig av 
barnböcker för att uppmärksamma barnen om hur till exempel familjekonstellationer 
kan se ut. Det behöver inte vara en mamma, pappa och barn utan även mamma och 
mamma samt pappa och pappa. En av förskollärarna nämner Pija Lindenbaums 
böcker och beskriver hur de använder dessa för att bryta den rådande syn, som de 
anser att en del barn har, på familjekonstellationer. Informanten förklarar vidare att 
Lindebaums böcker är tydliga men ändå inte. Hen beskriver att böckerna kan 
innehålla två män som är tillsammans men författaren skriver inte ut att de är 
homosexuella, vilket hen tycker är bra för då ser barnen att det är fullt normalt. 

En av förskollärarna har dock en annan syn på hur man bör gå tillväga då hen 
anser att det ibland kan vara mer givande att samla barnen och gå igenom händelsen 
en stund efteråt och diskutera det i stor grupp istället för att tillrättavisa barnet. Hen 
påpekar dock, likt de övriga informanterna, att det är lika viktigt att ifrågasätta 
barnen och ställa tillbaka frågan för att få en förståelse för hur deras tankegångar går. 
Hen menar att barnet förmodligen hört dessa åsikter från en vuxen och att det därför 
är viktigt att reda ut. 
 

4.4 Fortbildning om genus – nödvändigt eller onödigt? 

På frågan om fortbildning svarade hälften av informanterna att fortbildning ges 
kontinuerligt och att dessa även kan ske på arbetsplatsträffar. En av förskollärarna 
påpekade dock att hen saknar ett diskussionsforum i huset där de tillsammans kan 
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reda ut hur alla ser på genus för att få en mer likartad syn i hur arbetet ska 
genomföras. Hen ansåg att alla olika uppfattningar kring genus kan påverka hur man 
reagerar i olika situationer, som till exempel i bemötande med nya föräldrar. 
Förskolläraren beskrev hur det tas för givet att varje familj ser likadana ut, när det 
faktiskt kan finnas familjer som kommer till förskolan och har två mammor eller två 
pappor. Detta bör diskuteras i huset för att inte riskera att man ”kör någon på tårna” 
(Förskollärare 1). Hen påpekade därför att man istället kan tilltala mammans eller 
pappans respektive som partners.  

Den andra hälften av informanterna betonade att fortbildningar finns men att de 
inte närvarat på någon nyligen. De alla hävdade att det förs mycket diskussioner i 
arbetslagen och de erbjuds att gå på fortbildningar och föreläsningar om intresset 
finns. Två av förskollärarna berättade att chefen tar med sig en hel del information 
från olika utbildningar tillbaka till förskolan, som sedan diskuteras i arbetslaget. 
Förskollärare 8 påpekade vikten av att ta in studenter, att dessa kan komma med nya 
teorier och upplevelser som gör att hen inte fastnar i sitt arbete i förskolan:  

Det finns bara plus att ha elever. Där tycker jag det är de värdefullaste när man jobbar, en stor 
del i att vi inte blir stillastående.  

Hen beskrev vidare att detta kan resultera i att vilja söka fram information, lyssnar på 
andra och tar reda på vad som händer utanför förskolan.  

Två av förskollärarna beskrev dock hur de varit på utbildningar som de inte 
tyckte gav något nytt material att ta med tillbaka till förskolan. Båda två förklarade 
hur de kände att det var ett steg tillbaka i deras arbete kring genus och att de ansåg 
sig ha kommit längre i den processen än vad som sades på utbildningarna. 
 

4.5 Genusarbetet har kommit långt, eller? 

En av förskollärarna berättade att hen tycker genusarbetet i sig har kommit en bra bit 
på vägen. Informanten tar upp ett exempel på hur hen anser att media utvecklats: 

Men man ser ju i de nya filmerna som görs att det är ju starka tjejer. Det är ganska coolt ändå 
för när jag var liten då var det ju Törnrosa som skulle bli räddad. De har tänkt till lite i alla fall. 
(Förskollärare 3) 

I en av gruppintervjuerna beskrev en av informanterna en händelse som hen ansåg 
var ett tecken på att utvecklingen går framåt. Hen berättade om en flicka som kände 
sig som en pojke och som alltid använde Spiderman kläder. Här menade hen att 
flickans identitet måste få stöttning från personal och att personalen måste samtala 
med vårdnadshavare. Föräldrarna måste bli medvetna om att det är okej att känna 
likt flickan och att det inte är konstigt. Förskolläraren ansåg att man bör betona att 
det här gör flickan lycklig och därför bör hon stöttas i sitt identitetsskapande. 
Informanten fick en följdfråga där hen tillfrågades berätta hur föräldrarna reagerade 
på situationen. Hen svarade likt följande: 

Förskollärare 1: Bra! Alltså just de här föräldrarna. 
Förskollärare 7: Man kan ju göra dem trygga i det. 

Förskollärarna börjar sedan diskutera hur de själva var som små och Förskollärare 7 
berättade att hon uppfattades som en pojkflicka eftersom att hennes intressen riktade 
sig till bilar och saker som inte ansågs vara typiskt flickigt. Diskussionen fortsätter: 
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Förskollärare1: Men det är väl det som är problemet att man måste säga att man är en 
pojkflicka när man gör saker som bryter mot normen. 
Förskollärare 7: Ja men det var ju så när man var liten, på den tiden. 
Förskollärare 1: Ja, jag var också en pojkflicka men i dagens samhälle så hoppas man att 
flickor ska kunna vara starka och coola utan att behöva vara en pojkflicka. Och nu börjar det 
förhoppningsvis vända. 

Hälften av informanterna ansåg sig jobba medvetet kring genus och talade bland 
annat om barnet som individ, det biologiska könets obefintliga betydelse samt ett 
förhållningssätt som främjar barnens identitetsskapande. Den andra halvan ansåg sig 
inte jobba genusmedvetet utan menade på att jämställdhet och genus genomsyrar det 
dagliga arbetet utan någon större eftertänksamhet. Informanterna beskrev att det 
faller sig naturligt och motiverade detta med att berätta, som vi nämnt tidigare i 
texten, att det är tack vare de jämlika och jämställda konstellationerna i arbetslaget. 
Män och kvinnor har jobbat tillsammans och skapat en verksamhet där det är 
naturligt att båda könen tar plats.  

Flera av förskollärarna lyfte sedan att det finns en hel del att jobba med inom 
genusarbetet. Tre av informanterna menade att det ibland känns motsträvigt att 
lägga ner så mycket tid på att försöka motverka den rådande synen på hur män och 
kvinnor bör vara när samhället står still. Nedan följer ett flertal citat ur en av 
gruppintervjuerna som visar på förskollärarnas syn kring hur bakåtsträvande 
samhället kan vara. 

Förskollärare 1: Nu när man fick julkatalogerna så blir jag nästan äcklad när jag tänker på när 
det är en flicka som sitter och ser jättesöt ut i en klänning och håller i en My little pony. Sen är 
det en pojke som är mycket mindre än henne så står han upp. Och bara det hur vuxna har satt 
barnen i en position där flickan ska vara lite under, lite längre ner även om pojken är ett år så 
står han upp och ser stolt ut. Det där ser vuxna och det där ser barn och blir påverkade av det. 
Och det tycker jag inte är bra. Det är verkligen inte bra. 
Förskollärare 7: Nej. 
Förskollärare 1: Det visar på att vi kvinnor ska vara lite försiktiga medan killarna ska ta för sig 
och det kan man se i media överallt och det är sjukt. Det skapar störda män tillslut, tror jag. 

En av informanterna menade att genusbegreppet ibland missuppfattas och det kan 
tolkas som om att pojkar bör leka med vissa saker för att skapa könsneutralitet. Hen 
påpekade även att det har blivit aktuellt att byta namn på dockvrån till bland annat 
köksvrån. En annan informant tyckte att genus är ett svårtolkat begrepp. Hen 
uppfattade att man förväntas jobba kring det men att förutsättningarna inte är goda. 
Med det menade hen att tiden ofta inte räcker till och att genusarbetet i stor mån 
bortprioriteras.  

Hur media framhäver de olika normerna för pojkar och flickor tar majoriteten av 
förskollärarna upp och en av dem belyste hur leksaksreklamer oftast riktar in sig på 
ett kön. Hen gav exempel på hur typiska flickreklamer ser ut och menade på att 
glitter och rosa är det som dominerar och ofta i samband med Barbiehästar. 

4.6 I tron om att barnen får välja fritt 

Ett återkommande tema under en av gruppintervjuerna var hur vi vuxna tror att vi 
låter barnen göra egna val fastän vi redan begränsat valmöjligheterna. En 
förskollärare berättade att föräldrar ofta tycker att barnen får välja kläder själva. Det 
man inte tänker på är att det barnet får välja ifrån är den avdelningen som 
föräldrarna redan förbestämt och som är kopplat till barnets kön. Förskolläraren 
ansåg att föräldrarna redan har begränsat barnet genom att visa en minskad 
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acceptans för normbrytande beteenden. Förskolläraren menade på att till exempel 
pojken inte gjort ett val utan att föräldrarna gjort det åt honom. Hen berättade att 
föräldrarna har valt att han inte ska ha på sig rosa leggings utan att han ska ha jeans 
med angry birds på sig. Nedan följer ett exempel på hur Förskollärare 1 tänker kring 
detta: 

Vi pratade tidigare om att jag har en kompis som har en son och hon har alltid gjort så att han 
har jättelångt hår och har alltid flickkläder och han säger att han känner sig inte som en pojke. 
Är det då för att föräldrarna har gjort det? Eller skulle det ha varit så annars? Har barnet ett val 
eller föds de med ett kön och sen och, alltså det är en hårfin gräns. Hur ska man göra som 
förälder för att arbeta genusmedvetet?  
 

4.7 Normer som upprätthåller könsrollerna i förskolan 

När vi ställde frågan om huruvida förskollärarna upplever några skillnader mellan 
pojkar och flickor på förskolan fick vi varierande svar. En förskollärare upplevde att 
både pojkar och flickor var högljudda, lekte mycket fysiska lekar samtidigt som båda 
kunde visa lugnare sidor och leka tillsammans. Hen ansåg att det var stunden som 
avgjorde barnens val av lek, inte könen. Förskollärare 5 berättade:  

För mig är pojkarna i den aktuella barngruppen mer livliga och flickor är det också, men på ett 
annat sätt. 

När hen tillfrågades om att utveckla sitt svar beskrev hen att:  

Pojkarna använder sin kropp mer i leken, ehm, typ brottas och är mer fysiska medan flickorna 
kan vara högljudda men inte så fysiskt aktiva. 

De flesta informanterna påpekade samma avgörande faktor som ovanstående 
förskollärare, att de faktiskt måste utgå från den aktuella barngruppen de har just nu. 

Tre av förskollärarna beskrev hur de upplevde att pojkarna var mer fysiska i sin 
lek och hur flickor kunde dras till mer stillsamma lekar. Som konkreta exempel på 
detta sa två av informanterna att det kunde handla om pojkar som fäktades med olika 
redskap och brottas medan flickor oftast valde andra typer av lekar som docklekar i 
dockvrån. En av förskollärarna poängterade också att det kan bli fel om barnen 
tvingas till att leka med leksaker som inte anses vara stereotypa för barnets biologiska 
kön. Hen betonade därför vikten av att låta barnen få göra egna val av aktiviteter för 
att kunna veta vad de tycker mest om, och att det därmed är viktigt att det erbjuds 
olika material som lockar till olika typer av lekar för både pojkar och flickor. I en av 
gruppintervjuerna poängterade förskollärarna att flickorna är de som är högljudda 
och tar plats. De ansåg att barnen lekte på samma nivåer, de ger och tar, pojkarna 
leker mammor och så vidare. Förskollärare 7 menar att:  

Här på förskolan är det ju relativt könsneutralt. Det är klart att pojkar måste få välja att vara 
pojkar om dem vill vara det men det är ingenting som vi uppmanar. Flickor måste ju också få 
vara flickiga om dem vill det. Det är ju deras eget val. 

En förskollärare berättade hur hens barnbarn, en pojke, erbjuds både bilar, dockor 
och mjukdjur i leken, men att han ändå dras till olika typer av leksaksfordon. En 
annan förskollärare beskrev hur både flickor och pojkar kan välja samma typer av 
leksaker och nämnde leksaksbilar som ett konkret exempel, men att pojkarna 
generellt kan leka med bilarna på en annan nivå än flickorna. Förskollärare 5 
berättar:  
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Tråkigt nog leker pojkarna mer med bilar och iPaden medan flickor sysselsätter sig med att leka 
i dockvrån, pärla eller rita. Fast rita gör pojkarna också men kanske inte lika mycket som 
flickorna. 

Hen fick sedan en följdfråga om det är pojkarna som själva frågar efter iPaden, varpå 
hen svarade att det oftast är de vuxna som ger dem den i syfte till att pojkarna ska 
varva ner.  

Alla informanter fick frågan om var de tror dagens normer och värderingar 
kommer ifrån, varpå svaren varierade. Några av förskollärarna påstod att det fanns i 
miljön i form av media och en ansåg att det var ett historiskt arv, medan majoriteten 
av informanterna belyste att det var en kombination av arv, natur och miljö som 
formade normerna och värderingarna. Förskollärare 2 betonade:  

Vi diskuterade det där litegrann och tror att mycket är ju, liksom någonstans, medfött eller 
nedärvt. Men naturligtvis så har ju miljön också en jättestor betydelse och när man växer upp 
då. Men att vi någonstans är ganska överens om att det är en kombination av arv och miljö.  

En av förskollärarna beskrev hur barn föds in i en social värld som de inte vet något 
om och att de därefter blir förmedlade hur de ska vara. En av de andra förskollärarna 
betonade att barnet ser vad vuxna gör och tar efter det och att deras arbete i förskolan 
därför blev ännu viktigare för att kunna visa barnen att kvinnor och män kan göra 
samma uppgifter.  

Förskollärare 4 berättade om sonens uppväxt:  

Min erfarenhet när jag också pratar med andra så är det här någonstans som verkar, sen kan 
man ju aldrig säga alla, men det är någonting som finns med från födseln. För jag har verkligen 
påverkat honom att bli, kan man säga neutral, nej men att kunna leka med allt och han hade ju 
mycket tjejkompisar så han lekte mycket, kan man säga typiska tjejlekar. 

Hen fortsatte med att berätta hur det är viktigt för barn att se både kvinnliga och 
manliga förebilder eftersom många barn spenderar många timmar på förskolan. Hen 
lyfte att det barnet lär sig i tidig ålder packas ner i individens ryggsäck. Det är viktigt 
för barnet att se hur vuxna inte särskiljer män och kvinnor. Vem som gör vad i 
arbetslaget är därför inte av betydelse. Förskolläraren menade vidare att 
jämställdhetsarbetet måste följa med barnen under hela förskole vistelsen och inte 
enbart synliggöras i början i småbarnsgrupperna. 
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5 Analys 

I följande avsnitt analyserar vi resultatet med hjälp av den feministiska 
poststrukturalismen, samt relevant tidigare forskning och litteratur. 
 

5.1 Förskollärarnas förståelse för genus och jämställdhet i 
förskolan 

På frågan hur förskollärarna uppfattar genus och jämställdhet är alla informanter 
överrens och menar att jämställdhet står för att barnet som individ ska ligga i fokus. 
De menade att jämställdhet handlar om människors lika värde samt att alla barn ska 
ha lika förutsättningar och komma till tals. Det tycks visa på en förståelse hos 
förskollärarna för hur de ska arbeta kring genus och jämställdhet på en nivå där 
barnen inte könsneutraliseras. Under intervjuerna framkom det att en del 
informanter fann genusbegreppet svårt att greppa och förklarade mest sin syn på 
jämställdhet. En av informanterna menade på att genus kan misstolkas. Det verkar 
som att förskollärarna hade svårigheter i att förklara vad genus har för betydelse i 
praktiken och svaren visade att de hade betydligt lättare att förklara jämställdhet. 
Resultatet kan styrkas av det Eidevald (2009) och Ärlemalm-Hagsér (2010) skriver 
om läroplanens tvetydiga strävansmål. Enligt Eidevald (2009) kan målen i 
läroplanen generera i olika tolkningar och arbetssätt i ett arbetslag.  

För att informanterna inte enbart skulle prata om jämställdhet och låta frågan 
om genus rinna ut i sanden ställdes följdfrågor till några där vi åter igen bad dem 
beskriva deras syn på genus. Även här ser vi likheter i informanternas svar då 
genusbegreppet beskrevs lite övergripande såsom att se till barnet och inte könet, 
vilket kan ses som ett relativt tunt svar och fortfarande obesvarad fråga. Detta 
eftersom svaret är densamma som beskrivningen av jämställdhet. Övriga informanter 
svarade inte på genusfrågan och den bakomliggande orsaken kan tyckas vara 
osäkerhet i att inte vara medveten nog. 

Enligt samtliga av förskollärarna bör fokus inte ligga på att se skillnader mellan 
pojkar och flickor, utan att barnet istället ska ses som en egen individ. Det biologiska 
könet har enligt alla informanter inte någon större betydelse, vilket kan relateras till 
den feministiska poststrukturalismen. Lenz Taguchi (2004) menar nämligen att barn 
kan ses som individer när könskategoriseringen inte är det främsta verktyget för att 
få en förståelse för vem barnet är som individ. Termerna man och kvinna som 
kategorisering av människor blir därför irrelevant. Det är först när denna typ av 
könskategorisering blir betydelselös som jämställdhet kan ses som teoretiskt möjligt. 
Med tanke på informanternas betoning på individperspektivet kan det måhända 
betyda att de är på god väg i sitt genus- och jämställdhetsarbete? 

Tydliga skillnader och likheter går att urskilja när informanterna bads berätta 
var de ansåg att dagens normer och värderingar kommer ifrån. Historia, natur och 
miljö togs upp av de flesta medan några andra förskollärare endast tog upp hur media 
påverkar och skapar normer. En annan menade på att dagens normer och 
värderingar är historiskt befäst, en tanke som kan relateras till den syn på kvinnor 
och män som Lenz Taguchi (2004) beskriver. Hon menar att synen på kvinnor och 
män är kvarhållen sedan lång tid tillbaka. Liknande resonemang kan ses hos Eidevald 
(2009) som anser att de stereotypa könsmönstren bygger på kulturella och sociala 
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normer. En av förskollärarna ansåg att mycket av dagens normer och värderingar är 
medfött eller nedärvt och att miljön har en stor betydelse för hur barn tar till sig 
dessa. Resultatet visar även på att informanterna ser förskolan som en viktig roll i 
barnens uppväxt och att arbetet i förskolan därför blir extra viktigt för att bryta synen 
på hur kvinnor och män förväntas vara.  

För att kunna bryta eller överträda kategorierna kring de kvinnliga och manliga 
diskurserna och hur de är uppbyggda menar Lenz Taguchi (2004) att vår förståelse 
för omvärldens mänskligt konstruerade diskurser måste synliggöras. 

 

5.2 Vilka begrepp använder förskollärarna i genusarbetet? 

På frågan om vilka begrepp som används i genusarbetet tar samtliga informanter upp 
samma begrepp, nämligen hen. Intressant nog är det inget annat begrepp som tas 
upp under intervjuerna, vilket visar på hur aktuellt och laddat begreppet hen är hos 
förskollärarna. Speciellt då en av informanterna specifikt betonar att ordet hen inte 
fanns på världskartan förr, men tack vare sociala medier har begreppet blivit en del 
av vår vardag.  

Samtliga informanter är överens gällande användandet av hen i förskolan, då alla 
betonar att begreppet inte används i verksamheten. Det går att utläsa två diskurser i 
förskollärarnas svar. Några informanter tycks förhålla sig kritiskt till begreppet, då de 
menar att begreppet inte behövs i verksamheten. En av förskollärarna ansåg att ordet 
kan bidra till en könsneutralisering av barnen. Det kan tolkas som att förskollärarna 
är rädda för att själva skapa skillnader mellan könen, en rädsla som bekräftas av Dolk 
(2013). Hon menar att jämställdhetsarbetet kan föra med sig farhågor att uppdaga ett 
problem som barnen annars inte är medvetna om. 

Den andra diskursen utgörs av endast en informant som ansåg att ordet hen inte 
är någonting konstigt. Informanten betonade dock att hen själv inte använder ordet i 
verksamheten men gärna i andra sammanhang såsom bland annat uppsatser. 
Informantens åsikt skiljer sig från de övriga förskollärarna då inställningen tycks vara 
mer neutral. 
 

5.3 Hur anser sig förskollärarna förhålla sig själva till genus 
och jämställdhet i förskolan?  

Den här frågan genererade i två olika svar hos informanterna då hälften ansåg sig 
jobba genusmedvetet medan den andra halvan hävdade att de inte gjorde det. De 
betonade hur arbetet med jämställdhet faller sig mer naturligt med både män och 
kvinnor i arbetslaget. SOU (2004:115) beskriver detta argument som vanligt då det 
ofta används som ett bevis för jämställdhet i förskolan. Personalens kön är dock inte 
den viktigaste faktorn för jämställdhetsarbetet utan den pedagogiska skickligheten i 
relation med förhållningssättet till barnen och genusaspekten har större betydelse 
(a.a.). Förskollärarna som inte ansåg sig jobba genusmedvetet hävdade att de 
fortfarande hade en jämställd arbetsmiljö. Anledningen till detta var att arbetslaget 
innehöll både kvinnor och män och att arbetsuppgifterna fördelades lika mellan 
könen. Det kan uppfattas som att dessa informanter anser att genusmedvetenhet 
kommer på köpet när arbetslaget innehåller män och kvinnor. 

De andra förskollärarna som ansåg sig jobba genusmedvetet motiverade detta 
med att tala om barnet som individ för att främja ett identitetsskapande, vilket kan 
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ses som ett återkommande resonemang hos samtliga informanter i undersökningen. 
Det kan uppfattas som att informanterna beskrev samma sak men från olika 
utgångspunkter, då resultatet indikerar på att alla förskollärare faktiskt talar om 
genus och jämställdhet på samma sätt.  

Hur förskollärarna förhåller sig till genus och jämställdhet i förskolan blir synligt 
när några informanter talade om skillnaderna mellan pojkar och flickor. Pojkarna 
lyftes fram som mer fysiskt aktiva medan flickorna sågs som mer stillsamma. 
Resonemanget kan styrkas av Eidevalds (2009) doktorsavhandling där han 
behandlar den feministiska poststrukturalismen och beskriver flickor och pojkar som 
varandras motsatser i en rangordnad relation.  

Hur pojkar bryter mot normer och värderingar var återkommande i 
informanternas utlåtanden och det med, vad som uppfattades, en positiv underton. 
Det berättades bland annat om pojkar som bär klänningar och leker mammor vilket 
kan tyckas vara intressant då Markström (2007) för en diskussion kring hur det kan 
talas om att pojkar pysslar och leker med flickor och att det inte ses som avvikande, 
men att det ändå påpekas.  
 

5.4 Hur arbetar förskollärarna aktivt för att genus- och 
jämställdhetsarbetet ska genomsyra den dagliga 
verksamheten i förskolan? 

Majoriteten av förskollärarna hade liknande syn på hur man bör arbeta med genus 
och jämställdhet i förskolan. Det verkar som att informanterna anser att man bör 
samtala med barnen kring genus, men endast då barnet själv sagt eller agerat på ett 
sätt som kan uppfattas som stereotypiskt. Åsikterna kan tyckas återspegla rädslan för 
att introducera problem för barnen som annars inte funnits där. 

Det gick att utgöra två teman i informanternas svar då en del ansåg att man bör 
samtala med barnen direkt. En annan påpekade dock att det är bättre att samla 
barnen efteråt och samtala i grupp kring problemet. Viktigt var också att möta barnen 
i deras åsikter då en förskollärare menade på att det hjälper en att förstå hur dennes 
tankegångar går. Hen menade vidare att det förmodligen är en vuxens värderingar 
som barnet hört. Det tycks vara viktigt bland informanterna att guida barnen till en 
sund syn på flickor och pojkar. Enligt Bodén (2011) är en förskollärares inställning 
och förhållningssätt avgörande för hur barn uppfattar kön och genus och resulterar i 
sin tur i hur barnen formas till flickor och pojkar. Med tanke på att en av 
informanterna ansåg att barn ser vad vuxna gör och tar efter det, så verkar det som 
att majoriteten av informanterna är medvetna om de normer och värderingar de 
återspeglar smittar av sig på barnen. Enligt Aina och Cameron (2011) skapar barn sin 
förståelse för kön med hjälp av sociala signaler från vuxna, media och övrig miljö. 
Vuxna har därmed ett ansvar i att förmedla sunda signaler som skapar en hälsosam 
förståelse hos barnen i vad det innebär att vara man och kvinna. (a a). Ur ett 
feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv är det normerna som gör olika sätt att 
vara på attraktiva (Lenz Taguchi, 2004) och detta kan därför relateras till det en av 
förskollärarna talade om. En av informanterna ansåg att barn i dagens samhälle 
spenderar många timmar på förskolan per vecka och att det därför blir av stor vikt att 
barnen får både manliga och kvinnliga förebilder där båda könen gör samma 
arbetsuppgifter. Liknande resonemang kan ses hos en annan informant som syftade 
till att barnen får se hur vuxna inte särskiljer vad som anses vara manligt respektive 
kvinnligt. Detta kan kopplas till SOUs (2004:115) argument om att barn, speciellt 
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pojkar, får möta manliga pedagoger i förskolan som en motvikt till det som annars 
ses vara en kvinnodominerad verksamhet. 

Majoriten av förskollärarna gav likartade svar huruvida man bör arbeta aktivt 
kring genus och jämställdhet i förskolan. Ingen av informanterna påstod att man bör 
uppmuntra barnen till att bryta mot normerna utan menade istället att barnen själva 
ska få välja lek, leksaker med mera. En av informanterna ansåg det som fel om 
barnen tvingas till att leka med leksaker som anses vara normbrytande. Informantens 
åsikter skiljer sig därför från den kompensatoriska pedagogiken som syftar till att 
barnen ska öva på aktiviteter, känslor och beteende som anses vara typiskt för det 
motsatta könet (Bodén, 2011). Eidevald och Lenz Taguchi menar att pedagoger vill 
”sträva efter att skapa tillfällen att göra könsöverskridande val” (2011, s.31). 
Förskollärarna poängterade dock att det inte är något som uppmuntras ifrån deras 
sida. Det kan förstås som att förskollärarna har förhoppningar om att barnen ska 
överskrida kategorierna på eget initiativ och inte för att de uppmanar barnen till att 
göra det. Svaren kan milt relateras till den feministiska poststrukturalismen som 
bygger på att försöka upplösa eller överskrida de kategorier som anses vara kvinnligt 
respektive manligt (Lenz Taguchi, 2004).  

Endast två av förskollärarna visade på en förståelse för materialets betydelse i 
genusarbetet. De beskrev hur böcker, skrivna av Pia Lindebaum, används i avseende 
att bland annat uppmärksamma barnen om att en familj kan se ut på flera olika sätt. 
Lindebaums böcker kan enligt informanten innehålla ett homosexuellt par, 
författaren använder dock inte ordet homosexuella vilket informanten tycker är bra. 
Hen betonade att det bevisar för barnen att två män i en kärleksrelation är fullt 
normalt. Informantens formulering kan tyckas vara konstig, men kan det tolkas som 
att hen menar på att genom att benämna männen som homosexuella lyfter man fram 
att de sticker ur från mängden? Det är inte så att vi talar om för barnen att mamman 
och pappan är heterosexuella varje gång vi läser en barnbok där 
familjekonstellationerna ser ut på det viset. Det kan tyckas mer naturligt att förklara 
om ett barn frågar. Det kan tolkas som att förskollärarens bakomliggande tanke är att 
homosexualitet ska normaliseras. Detta styrks av läroplanen för förskolan där det 
står att ” verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om 
andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors 
uppfattningar och levnadssätt.” (Skolverket, 2010, s.4). 

Samtliga förskollärare var överens om att det fanns olika fortbildningar inom 
ämnet genus, varpå två av förskollärarna ansåg att de fortbildningar de närvarat vid 
kändes som ett steg tillbaka i deras arbete. Det kan anses vara förståeligt att 
informanterna ser det som onödigt att gå på dessa då det kan tyckas att 
utbildningarna ska hålla samma kvalitét och takt som verksamheten i förskolan. En 
av informanterna skiljer sig från mängden och efterlyste kollegiala diskussioner kring 
genus och jämställdhet, detta för att komma fram till en samstämd syn på hur man 
bör förhålla sig till dessa.  
 

5.4.1 Ett genus- och jämställdhetsarbete i motvind 

Resultatet visar att det finns delade meningar om huruvida genusarbetets sociala 
kontext är under goda framsteg eller ej. Majoriteten av informanterna ansåg till en 
början att samhället kommit långt. Med det syftade en av förskollärarna på hur 
föräldrar börjar visa en acceptans kring barns normbrytande identitetsskapande, 
medan en annan informant talade om hur starka och självständiga kvinnorna är i de 
barnfilmer som tillverkas idag. Förskollärarens åsikt kan relateras till den syn på 
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kvinnor som Heikkilä (2015) talar om då hon menar att den idag har förändrats och 
det med all rätt. Kvinnors integritet ur sexuella och kroppsliga aspekter har stärkts 
samtidigt som synen på män inte genomgått någon större utveckling. Liknande 
resonemang framförs av Dolk (2013) som belyser en artikel skriven av Charlotta 
Edström (2010). Hon menar att det finns en tendens till att det är flickorna som ska 
förändras. Ett återkommande område under intervjuerna var synen på flickor, hur 
synen har förändrats och förhoppningar om hur den bör fortsätta att utvecklas. Kan 
detta bero på att det ses som mer accepterat för flickor att bryta de rådande normerna 
än för pojkar? Det kan tyckas att informanterna menar att flickors möjligheter till fler 
sociala positioneringar är större, men vad det beror på framkommer inte i resultatet.  

Förskollärarnas positiva åsikter gällande samhällets genusutveckling började 
förändras under intervjuernas gång. I en av gruppintervjuerna börjar man diskutera 
hur flickor/kvinnor ibland benämner sig själva och andra som pojkflickor, och det 
eftersom att de kommit på sig själva med att använda begreppet under intervjun. Här 
kan det tyckas att förskollärarna brister i sin genusmedvetenhet. Dock förklarar en av 
informanterna att ordet var vanligare förr när hen var liten varpå den andre betonar 
att begreppet förhoppningsvis är på väg att försvinna. 

Enligt SOU (2006:75) förstärker många böcker den rådande syn som finns på 
kvinnor och män idag. Flickorna framställs som passiva och anpassningsbara medan 
pojkarnas beteende kännetecknas som aktiva och starka. Två av informanterna tar 
upp liknande problematik när de talar om barnens positioneringar i julkatalogerna. 
Informanterna visar tecken på att de trots allt inte verkar nöjda med den utveckling 
samhället står för. Det blir konkret eftersom tre stycken anser att genusarbetet kan 
kännas motsträvigt. Förskollärarna motiverar detta genom att berätta om föräldrar 
och vänner som, i tron om att agera genusmedvetet, i själva verket förstärker 
könsrollerna eller hindrar barnen i, vad som kan tolkas som, sitt identitetsskapande.  
Informanterna beskriver, likt det feministiska poststrukturalistiska perspektivet att 
pojkar och flickor ses som varandras motsatser (Eidevald, 2009). Med tanke på att 
förskollärarna uttrycker sig kritiskt till hur det förutsätts att könen är varandras 
motsatser, kan deras förhållningssätt tyda på en neutral syn på barnet som individ 
och ett medvetet genustänk. Resonemanget kan därför tolkas som en motsats till den 
kompensatoriska pedagogiken.  
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6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi valet av metod, resultatet med utgångspunkt i 
forskningsfrågorna, slutsats, ger förslag på fortsatt forskning samt relevansen för 
förskolläraryrket. 
 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uppfattade genus och 
jämställdhet och hur de arbetade kring det. Därför föll valet av metod på Brymans 
(2011) beskrivning av kvalitativa intervjuer, för att på så vis få fram informanternas 
förståelse för begreppen. Denna typ av intervjuer gav oss möjlighet till att ställa 
följdfrågor när vi ansåg att informanternas svar inte var tillräckligt utförliga.  
Vi anser att metodvalet var det mest lämpade för att få syftet och forskningsfrågorna 
besvarade. Med hjälp av kvalitativa intervjuer fick vi fram mycket bra 
undersökningsmaterial trots den strikta tidsramen för arbetet. Vi anser dock att vi 
hade kunnat bredda undersökningens resultat än mer om tidsramen hade varit 
större. Med en större tidsram hade vi kunnat fokusera på att intervjua fler 
förskollärare och komplettera dessa intervjuer med observationer och därmed kunnat 
göra studien mer representativ. Med hjälp av observationer hade vi kunnat se 
huruvida informanternas svar stämmer överens med det de utövar i praktiken. 

Vidare går det att diskutera huruvida förskollärarnas svar hade sett annorlunda 
ut om intervjufrågorna inte skickats ut i samband med missivbrevet. Dels kan svaren 
bli mer sanningsenliga då informanten inte vet vilka frågor som ställs. Svaren kan 
tyckas bli mer äkta och inte innehålla information som informanten kan ha läst sig till 
innan intervjun ägde rum. Å andra sidan kan informanten förbereda sig och leverera 
mer utförliga svar samt relevant fakta som den annars kanske glömt bort att nämna. 
För- och nackdelar finns hos båda metoderna. I slutändan ansåg vi dock att det 
föreföll sig bäst att låta förskollärarna få intervjufrågorna, dels för att majoriteten 
önskat så men också för att skapa en trygghet hos informanterna. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på förskollärares förståelse för genus- och 
jämställdhet i förskolan och resultatet visar på att förskollärarnas förståelse är god.  
En likhet i studiens resultat var hur samtliga informanter ställde sig till begreppet 
hen. Förvånansvärt var också att ordet kom på tal i alla intervjuer och det på 
informanternas eget bevåg. Vi funderar över om hen verkligen tillför någonting i 
genusarbetet? Utgår vi ifrån det vi anser: nej, förmodligen inte. Risken finns att det 
bidrar till att skapa förvirring hos barnet och i barnets identitetsskapande. Det tåls 
även att tänka på att användandet av ordet hen måste ske på barnens villkor. Om ett 
barn identifierar sig som en flicka och vill bli kallad därefter, varför ska vi vuxna då 
benämna barnet som hen? Vi ställer oss dock positivt till begreppet i andra 
sammanhang där könsbenämningen inte är relevant, till exempel i uppsatser och 
rekryteringsannonser.  
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I relation till detta ansåg samtliga förskollärare att ett individperspektiv lämpar sig 
bättre och det framgick tydligt att det var en stor del av genus och 
jämställdhetsarbetet. Ett annat argument som framkom i resultatet var att hälften av 
informanterna motiverade sitt jämställdhetsarbete med ett jämställt arbetslag. Dessa 
två argument kan ses i tidigare forskning från Svaleryd (2002) och SOU (2004:115). 
Svaleryd (2002) lyfte nämligen ett individperspektiv som ett vanligt argument för 
jämställdhet, men betonar att det inte kan säkerhetsställa jämställdhetsarbetet. 
Enligt SOU (2004:115) är män och kvinnor i ett arbetslag ett återkommande 
resonemang för jämställdhet i förskolan, men att det behövs mer än så. Dessa 
argument tyder på att förskollärarnas medvetenhet har sina brister. 

Frågan är om det är aktuellt att börja bredda sitt perspektiv genom 
fortbildningar? Problemet blir då att majoriteten av förskollärarna beskrev 
fortbildningarna som ett steg bakåt, vilket vi anser kan bidra till att skapa en 
förvirring för hur ett genusarbete faktiskt bör utföras i förskolan. Det är förståeligt att 
förskollärarna inte kommer vidare i sitt arbete när dagens fortbildningar känns som 
en återvändsgränd. Hur ska dessa förskollärare då kunna utveckla sina kunskaper 
kring ämnet? Fortbildningarna måste göras mer attraktiva för att verksamma 
pedagoger ska känna att de är värda att genomföra. 

En annan aspekt som vi anser kan bidra till den rådande förvirringen och som en 
del informanter lyfte som problematiskt var läroplanen för förskolans strävandemål. 
I läroplanen står det att: 
 

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

 
Citatet beskriver att ett genus- och jämställdhetsarbete ska finnas i förskolan, men 
det beskriver dock inte hur det ska genomföras. En del informanter beskrev målen 
som otydliga Därför anser vi, likt informanterna, att begreppet genus kan kännas vagt 
när det inte finns tydliga riktlinjer för hur det ska konkretiseras i praktiken. Detta kan 
skapa en riskfaktor för förskollärare som inte vet hur de ska arbeta med genus och 
jämställdhet. Kan ett mer preciserat mål bidra till att förskollärare i allmänhet får en 
bredare förståelse för vad genus och jämställdhet betyder och därför vågar ta för sig 
mer i arbetet? Kanske, kanske inte. Vi återkommer till resonemanget kring 
fortbildningarnas värde för dagens förskolor. Fortbildningarna är enligt oss det som 
bör utvecklas och göras mer attraktiva med tanke på de informationsutbyten och 
diskussionsmöjligheterna som finns. Här kan förskollärarna få goda möjligheter till 
att inspireras av andra verksamma pedagoger från andra förskolor, och på så vis få en 
utökad förståelse för hur du kan utmana och utveckla sitt genustänk. En nyvunnen 
förståelse för ämnet kan också bidra till bättre diskussioner i arbetslaget och därmed 
skapa en mer likartad syn för hur förskollärarna ska praktisera genus och 
jämställdhet i bemötandet av barnen. Denna typ av diskussioner var nämligen något 
en av informanterna saknade i syfte till att få en mer samstämd uppfattning kring hur 
arbetet ska genomföras i strävan mot samma mål. Heikkilä (2015) visar på hur 
betydelsefulla kollegiala diskussioner är då hon menar att utvärdering är en viktig 
process i ett nystartat arbete eftersom det är genom den vi kan se om målen är 
uppnådda eller inte.  
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En annan svårighet i genusarbetet som beskrevs av förskollärarna var media och 
föräldrar då dessa kan bidra till att behålla de normer som finns i dagens samhälle. 
Eidevald (2009) lyfter samma resultat i sin studie där förskollärarna ansåg att 
massmedia och föräldrar gör motstånd mot jämställdhetsarbetet. Detta är något vi 
håller med om, eftersom det är föräldrarna som har den största makten över sitt barn 
och vilken typ av normer och värderingar de får ta del av. Kan de rådande normerna 
vara ännu en bidragande faktor till varför genusarbetet kan kännas motsträvigt? 
Majoriteten av informanterna menade att deras förhållningssätt kring hur de 
bemöter och samtalar med barnen i syfte till att försöka bryta de normativa 
uppfattningarna, blir extra viktig. Kan det vara så att hur mycket man än jobbar med 
genus i förskolan så möter barnen ändå nya normer och värderingar från samhället? I 
och med detta kan det kännas som en ond cirkel som aldrig tar slut med normer som 
en av de största bovarna. Normer har en otroligt stor makt som påverkar oss i de 
mest vardagliga situationer vare sig vi är medvetna om det eller inte. Det blir därför 
viktigt att redan i förskolan försöka förändra dessa i hopp om att bryta kategorierna 
kring de kvinnliga och manliga diskurserna. Vi anser därför att samarbetet mellan 
förskola, skola och hemmet behöver stärkas och att alla tre parter bör jobba mot 
samma mål, ett svårt men väldigt viktigt uppdrag. 
 

6.2.1 Teoretiskt perspektiv 

Valet av den feministiska poststrukturalismen som teoretiskt perspektiv känns 
fortfarande aktuellt för studien. Den har hjälpt oss att förstå studiens resultat där 
grunden handlar om hur manligt och kvinnligt kön, utifrån ett genusperspektiv, har 
skapats och upprätthållits i samhällets sociala normer. Baserat på den feministiska 
poststrukturalismen handlar inte feminism endast om kvinnor, utan omfattar alla de 
mänskliga övergrepp och exkluderingar som producerats ur ett historiskt perspektiv. 
Detta har varit en bidragande faktor till att sätta bestämmelser för könsnormer och 
hur män och kvinnor bör vara. Därför bör dessa gränser överskridas eller upplösas, 
något som också framkom i studiens resultat. Vi har fått en förståelse för hur och 
varför människor agerar olika beroende på vilken situation hen befinner sig i och att 
det är teorins olika diskurser som styr detta. Ett konkret exempel på detta är när 
informanterna betonade hur samhället bidrar till att sätta värderingar och normer för 
vad som anses vara normativt för pojke respektive flicka. Med hjälp av denna teori 
har vi därför kunnat utse det relevanta i vårt resultat i relation till forskningsfrågorna 
och huruvida vi skulle analysera och diskutera det insamlade materialet. 
 

6.3 Slutsats  

Studiens slutsats är att förskollärarnas förståelse för genus och jämställdhet i 
förskolan är förvånansvärt bra. I inledningen belyste vi problematiken kring hur 
forskning visat på förskollärares bristande genusarbete och att könsrollerna snarare 
förstärks än normaliseras. Undersökningens resultat visar att förskollärarna arbetar 
kring genus och jämställdhet oavsett om det är medvetet eller ej. Vi har upptäckt en 
del kritiska aspekter i informanternas förhållningssätt men i det stora hela anser vi 
att medvetenheten är god hos alla förskollärare. Hur och vad förskollärarna gör för 
att arbeta kring genus och jämställdhet beskrevs i princip lika hos samtliga. Ett 
individperspektiv verkade utgöra genusarbetet hos alla och var återkommande under 
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alla intervjuer. Många beskrev även att de samtalar med barnen när de hör att barnen 
säger eller gör något som påverkar andra ur ett stereotypiskt perspektiv. Läroplanens 
mål ansågs av en del informanter som mångtydiga och svåra att förhålla sig till, vilket 
ledde till en del tolkningsskillnader. Det kom också fram att genusarbetet kunde 
kännas motsträvigt då samhället ofta reflekterar en klar bild på hur män och kvinnor 
bör vara. 

Kontentan av studien är att genusarbetet ses av samtliga informanter som viktigt 
men att det finns risk för att det kan förstärka de stereotypa könsrollerna om det går 
till överdrift.  
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6.4 Relevans för förskolläraryrket 

De tankar vi hade i början av studien har förändrats under arbetets gång och vi har 
fått en bredare förståelse för hur genus– och jämställdhetsarbetet kan omsättas i 
praktiken. Vi anser att en studie likt vår kan hjälpa förskollärare, och andra 
verksamma pedagoger i förskolan, att utvärdera och börja reflektera kring sitt eget 
arbete. För att på så vis erövra nya kunskaper och föra utvecklingsarbetet kring genus 
och jämställdhet vidare.  
 

6.5 Fortsatt forskning 

Vi har under studiens gång kommit fram till att det skulle vara intressant att 
undersöka hur barn uppfattar och ställer sig till stereotypa könsroller. Med tanke på 
att studien som vi nyss genomfört syftade till att ta reda på förskollärares förståelse 
för genus och jämställdhet skulle barns perspektiv utöka förståelsen ytterligare. Ett 
vuxenperspektiv är intressant och relevant men för att gå till botten med 
genusproblematiken så förmodar vi att arbetet bör ske i båda ändarna. Med det 
menar vi att när vuxnas förhållningssätt till genus och jämställdhet bristen så handlar 
det inte enbart om att stärka och utveckla vuxnas tänk utan man bör även arbeta 
kring barnens uppfattningar då de med stor sannolikhet blivit påverkade av dagens 
normer. 
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Bilaga 1: missivbrev 

Information om studie kring begreppet genus ur ett 
förskollärarperspektiv 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola som är inne i slutskedet av 
vår utbildning. Detta innebär att vi nu är i en pågående process med att skriva vårt 
examensarbete och i samband med detta kontaktar vi dig som verksam förskollärare.  

Vår studie är baserad på begreppet genus och syftet är att undersöka hur 
förskollärare ser på genus samt hur begreppet tolkas ur ett förskollärarperspektiv.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning genom att intervjuas av 
oss. Intervjun beräknas att ta mellan 30—40 minuter och vid intervjun kommer en 
ljudupptagning att göras. Detta för att vi inte ska gå miste om viktigt material till vår 
studie. 

Vid denna intervju kommer de forskningsetiska principerna att tas hänsyn till. Detta 
innebär att du som intervjuas kommer att skyddas med anonymitet. Ditt namn eller 
din arbetsplats kommer inte att nämnas i vårt examensarbete och 
ljudupptagningarna är endast till för oss och kommer därför att raderas så fort 
arbetet är färdigt. 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 slutversion läggs upp på databasen Diva. Din anonymitet förblir 
dock intakt. Vi hoppas därför att du har möjlighet och intresse att delta i vår studie.  

Med vänliga hälsningar, 
Annirene Rörvik och Johanna Norelius. 

 

Kontaktuppgifter:  
Annirene Rörvik, 076-129 7539, ark12001@student.mdh.se 
Johanna Norelius, 070-047 3887, jns12001@student.mdh.se 

Vår handledare: Mia Heikkilä, 021-103117, mia.heikkila@mdh.se 

 

 

----------------------------------------- --------------------------------------------- 
Annirene Rörvik, ort och datum Johanna Norelius, ort och datum 
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Bilaga 2: intervjufrågor 

Intervjufrågor 

1. Vad betyder genus och jämställdhet i förskolan för dig? 

2. Vad använder ni för andra genusrelaterade begrepp i förskolan? 

3. Upplever du några skillnader i hur pojkar och flickor är på förskolan? Vilka i 

sådana fall? 

4. Hur upplever du att barnen bemöter varandra utifrån kön? 

5. Var tror du att normerna för hur män och kvinnor bör vara kommer ifrån? 

6. Vad gör ni för att motverka de stereotypa könsrollerna? 

7. Vad gör ni i arbetslaget för att utmana varandra i ert genustänk? 

8. Hur ser kunskaperna i arbetslaget ut för att medvetet arbeta kring 

jämställdhet? 

9. Erbjuds ni någon typ av fortbildning kring ämnet genus? (Om svaret blir nej: 

Vad hade du önskat för typ av fortbildning? Om svaret blir ja: Kan du ge något 

exempel på vad det kan vara?) 

 


