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Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om och 
arbete med jämställdhet i förskolan och om miljön och materialets organisering 
innefattas i deras jämställdhetsarbete. För att besvara detta använde vi oss av 
nio kvalitativa intervjuer på tre olika förskolor och en förskoleklass. Studien 
visade att förskollärarna anser sig ha fokus på individen och inte på kön, men de 
benämner också flickor och pojkar som två olika grupper. 
  Förskollärarnas förhållningssätt verkar grunda sig i både ett könsneutralt och 
ett kompensatoriskt tänkande där utgångspunkten för arbetet blir att behandla 
barn likvärdigt efter individuella förmågor och intressen. Studien visade att 
förskollärarnas uppfattningar om vad kön och genus är påverkar hur de ser på 
barns lek och sociala samspel. Miljön och material används ofta i verksamheten 
som en strategi för att möjliggöra för könsöverskridande lek och motverka 
könsstereotyp lek. 
_______________________________________________________
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1 Inledning 

MacNaughton (2000) skriver att förskollärare ofta erbjuds få utarbetade strategier 
för att arbeta främja arbetet med jämställdhet i förskolan. Strategierna som erbjuds 
har varit bristande i den mån att dessa strategier ofta har handlat om att uppmuntra 
pojkar och flickor att leka könsöverskridande samt forma barn med jämställda 
värderingar. MacNaughton menar att arbetet för att skapa jämställdhet i förskolan är 
mer komplext än så.  
 

Heikkilä (2015) beskriver att det under mer än ett decennium skett en 
kunskapsutveckling inom genuspedagogiken, som bidragit till insikten om att barn 
och vuxna upprepar, utmanar och omformar köns-och genusnormer. Utgångspunkt 
för genuspedagogiken bör enligt Heikkilä (2015) vara att utforska hur genus görs 
tillsammans. Detta för att sedan komma fram till om och hur olika genusnormer 
begränsar våra handlingsutrymmen. Författaren menar dock att det kan vara svårt 
att identifiera problem kopplade till genusarbetet och hur arbetet med jämställdhet 
kan genomföras i den egna förskoleavdelningen. Även om jämställdhetsarbete 
tenderar att uppfattas som komplext och svårt att konkretisera, ställer Förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) krav på att det är ett område som förskollärare har 
ansvar att arbeta med. 
 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) skriver att förskolans uppdrag är att 
lägga grunden för ett livslångt lärande och att förskolepersonalen ska arbeta utifrån 
grundläggande värden om jämställdhet och rättvisa. Det innebär att förskolan ska 
arbeta för jämställdhet mellan könen och motverka diskriminering på grund av kön 
och traditionella könsmönster och könsroller. Utgångspunkten är att vuxnas sätt att 
bemöta pojkar och flickor kommer att visa vilka krav och förväntningar som 
förskollärare ställer på dem. Vilket i sin tur kommer att påverka flickors och pojkars 
uppfattning av vad som är manligt respektive kvinnligt. Enligt läroplanen bör 
verksamheten i förskolan genomsyras av att pojkar och flickor har samma 
möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan att begränsas av traditionella 
könsroller (Skolverket, 2010).  
 
Tidigare forskning har visat att det inte bara är vuxnas bemötande av barn som 
ställer krav och förväntningar på barn, utan också förskolans olika rum bär på sociala 
och kulturella värderingar av vad som förväntas ske i dem (Davidsson, 2008). 
Förskolans olika miljöer och material kan exempelvis vara könsmärkta, vilket leder 
till att barn upplever att en viss plats eller ett visst material är avsett för ett specifikt 
kön. Detta kan i sin tur begränsa barns möjligheter att få ta del av ett varierat 
lekutbud (Sandberg & Vuorinen, 2008). 
 
Under vår utbildning till förskollärare har vi under olika tillfällen funderat kring hur 
jämställdhetsarbetet i förskolan egentligen kan se ut. Erfarenheter från olika besök 
på förskolor visar att diskussioner kring kön, genus och jämställdhet ofta är 
frånvarande. Vi upplever att jämställdhetsarbetet ofta likställs med ett mer generellt 
värdegrundsarbete som ofta går ut på att förskollärarna exempelvis pratar med 
barnen om hur en bra kompis är och bör vara. Eller också handlar det om att barnen 
ska lära sig att samarbeta eller lyssna på andra.  
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Blaise (2004) beskriver exempelvis att genus inte betraktas som en central del i 
diskussioner om barns utveckling, vilket är problematiskt utifrån aspekter som 
konstituerande av individer och sociala relationer. Inkludering av aspekter som 
genus, etnicitet, klass och sexualitet anses vara avgörande i diskussioner om barns 
utveckling, i syfte att synliggöra hur barns identiteter konstrueras och rekonstrueras. 
Teorier om barns utveckling bör enligt Blaise (2004) innehålla en förståelse för att 
olika maktförhållanden är betydande för social rättvisa. Om konstruktioner av genus 
inte problematiseras som en betydande del i teorier om barns utveckling, undrar 
författaren varför förskollärare skulle uppfatta det som viktigt att problematisera och 
arbeta med i praktiken?  
 
Vi undrar varför vi inte har lagt märke till arbetet med jämställdhet i förskolorna vi 
har besökt? Anser förskollärarna att jämställdhet är en väsentlig del i förskolans 
uppdrag? Hur arbetar förskollärare i så fall med jämställdhet? Tallberg Broman, 
Rubenstein Reich och Hägerström (2002) beskriver att studier kring lärare och 
förskollärares roll i arbetet generellt har tonats ned och fokus läggs snarare vid barns 
och elevers förmågor. Vi anser därför att det är intressant att studera hur 
förskollärare upplever jämställdhet och arbetet med det, samt vilka uppfattningar de 
har kring begrepp som kön och genus. För oss är det också betydelsefullt att studera 
om, och i så fall hur, organisering av material och miljö i förskolan innefattas i 
jämställdhetsarbetet. Detta eftersom forskning visar att exempelvis könsmärkta rum 
och material kan begränsa barns lekmöjligheter (Sandberg och Vuorinen, 2008).   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om och arbete 
med jämställdhet i förskolan och om miljön och materialets organisering innefattas i 
deras jämställdhetsarbete.  
 
1. Hur uppfattar förskollärare begrepp som kön, genus och jämställdhet? 
2. Hur beskriver förskollärare sitt jämställdhetsarbete i förskolan? 

3. Hur inkluderas miljö och material i jämställdhetsarbetet i förskolan?  

1.2 Disposition 

Under detta avsnitt ges en kort presentation av uppsatsens olika delar. Uppsatsens 
andra avsnitt består av en förklaring av vårt teoretiska perspektiv och de begrepp som 
är av betydelse för denna uppsats. Vidare ges en bild av förskolans 
jämställdhetsarbete ur ett historiskt perspektiv samt hur förskollärare arbetar med 
och uppfattar jämställdhet i förskolan. I avsnitt tre beskriver vi vilken 
forskningsmetod och forskningsdesign vi har valt, samt hur vi har genomfört vår 
undersökning. Vi beskriver också vilka forskningsetiska principer vi har tagit hänsyn 
till. Under avsnitt fyra presenterar vi vårt resultat och under avsnitt fem presenteras 
analysen av resultatet. Avslutningsvis presenteras metoddiskussion och 
resultatdiskussion under avsnitt sex, där också förslag till vidare forskning ges.  
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2 Bakgrund 

Under denna del presenteras vårt teoretiska perspektiv, där centrala begrepp inom 
perspektivet också förklaras. Vidare beskrivs förskolans arbete med jämställdhet ur 
ett historiskt perspektiv. Bakgrundens syfte är att ge en beskrivning av hur kön, 
genus och jämställdhet kan förstås samt hur jämställdhetsarbetet i förskolan kan se 
ut och vi har använt forskning som är relevant för att visa på detta. För att hitta 
artiklar, rapporter och avhandlingar som har varit relevant för vår studie har vi sökt i 
databaser och på bibliotek. Sökord som vi har använt oss av är genus, kön, 
jämställdhetsarbete, förskola, förskollärare, miljöns utformning, material och 
feministiskt poststrukturalistiskt. På engelska har vi sökt gender, preschool teacher 
och preschool. Databaser som vi har använt är: ERIC, LIBRIS, Discovery och Google 
Schoolar.  

2.1 Feministisk poststrukturalism 

Studiens teoretiska grund vilar på ett feministiskt poststrukturellt perspektiv. Lenz 
Taguchi (2004) beskriver att den feministiskt poststrukturella diskursen ifrågasätter 
och strävar efter att upplösa eller överskrida kategorierna manligt och kvinnligt. 
Författaren menar att genom att synliggöra manliga och kvinnliga strukturer kan de 
också överskridas och utvidgas till flera sätt att vara. Perspektivet vänder sig också 
emot andra kategoriseringar såsom individ-omvärld eftersom även uppfattningar av 
såväl subjektet som omvärlden, grundar sig i mänskligt konstruerade och 
meningsbärande diskurser.  
 
Inom feministisk poststrukturalism betyder begreppet diskurs, innebörden och 
betydelsen av vad som sägs, där olika diskurser innefattar hur verkligheten uppfattas 
i olika sammanhang. Det innebär också vilka förväntningar och antaganden som 
finns i olika situationer och hur dessa uttrycks i praktiskt handlande. Inom olika 
diskurser har språket en central del, då det genom ord inte reproducerar verkligheten 
utan snarare skapar och upprätthåller konstituerade uppfattningar av verkligheten, 
som sedan blir utgångspunkt för handlande. Poststrukturella studier har försökt visa 
på hur ord ställs mot varandra i binära par och hur detta ger konsekvenser för hur vi 
uppfattar verkligheten. Språkets innebörd ifrågasätts genom att dekonstruera det 
som uppfattas som självklara sanningar i olika sammanhang. Språket uppfattas inte 
som statiskt utan som något föränderligt, där uppfattningar av verkligheten också 
kan omformas genom språket. Diskurser är bundna till historiska och sociala 
sammanhang och är också föränderliga. I olika kontexter dominerar vissa diskurser 
över andra, men det finns också diskurser som är dominerande ur ett större 
perspektiv, exempelvis patriarkala strukturer. Feministisk poststrukturalism har 
främst fokuserat på att utmana de diskurser som finns kring kön som en biologisk 
och förutbestämd kategorisering, som bidrar till en maktordning som överordnar det 
manliga könet.  
  
Idén om två biologiska kön, innebär flera diskursiva förståelser av hur människor 
organiserar sig socialt, eftersom idéer om det manliga respektive kvinnliga könet 
varierar beroende på tidsperiod och kultur. Det finns ofta flera diskurser närvarande 
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inom samma kultur, som ibland också konkurrerar mot varandra (Lenz Taguchi, 
2004). Diskurser producerar makt, som i sin tur kan motarbetas av motdiskurser 
som vänder sig emot det som antas vara en given sanning. Inom feministisk 
poststrukturalism uppfattas människor som kollektiva producenter av en diskursiv 
maktproduktion. Detta innebär att istället för att uppfatta makt som någonting som 
ägs och utformas av ett fåtal personer i privilegierade positioner, kan makt uppfattas 
som en kollektiv förhandling av diskurser som reproduceras genom att människan 
talar och handlar.  
 
Makt beskrivs som något vi alla (re) producerar genom dagliga vanor, rutiner och 
handlingar (Lenz Taguchi, 2012) men också genom att underkasta oss diskursiva 
idéer och föreställningar (Foucault, 1990). Dahlberg, Moss och Pence (2001) 
beskriver utifrån Foucaults teorier att makt i det moderna samhället berör alla. Det 
innebär att människor styrs av andra och sig själva, samtidigt som de i någon mån 
styr andra. Makt beskrivs verka genom olika konstruktioner, inte bara genom 
förnuftiga argument eller öppet tvång utan också genom något som Foucault kallar 
för “disciplinär makt”. Den disciplinära makten verkar varken med eller mot 
människors samtycke, utan formar individen att underkasta sig maktens behov 
genom normer och diskursiva praktiker (Lenz Taguchi, 2012).  
 
Lenz Taguchi (2004) skriver om det lärande och könade subjektet, som skapas i 
könade processer. Processerna innefattar specifikt könade sätt att tänka och vara som 
utifrån diskursernas innehåll. Feministiskt poststrukturella studier visar att 
diskursernas makt inte bara tvingar människor att vara på specifika sätt, utan också 
gör det så eftersträvansvärt att vara på vissa sätt så att människan aktivt tar upp dem 
som en del av oss själva. Det innebär att människan görs och gör sig själv till en 
legitim och igenkännbar medlem (exempelvis som kvinna) i en social grupp.  
 
Författaren menar att subjektet aldrig är på förhand givet och inte heller endast en 
produkt av samhälleliga konstitutioner, utan befinner sig ständigt i en 
omkonstitutionerande process, där subjektet aktivt tar upp självklara eller åtråvärda 
normer och värderingar. Detta innebär också ett aktivt och reflekterande förhållande 
till konstitutionerandet av den egna subjektiviteten, vilket inom feministisk 
poststrukturalism kallas för agentskap. Agentskap handlar om individens förmåga att 
göra val, kontrollera sitt handlande och utöva makt, men också om individens 
förmåga att göra motstånd mot, omstörta eller förändra olika diskurser. Agentskap 
innefattar dock inte någon individuell autonomitet, eftersom subjektet alltid påverkas 
av samhälleliga diskurser och konstitutioner (Davies, 2004; Lenz Taguchi, 2004).  
Inom feministisk poststrukturalism används begreppet positionering och Lenz 
Taguchi (2004, s. 103) beskriver att 
 

den dominerande diskursen uppbär betydelser knutna till kunskaper och föreställningar som 
även innefattar information om vem som uppbär positionen av att ha rätt att tala i diskursens 
“namn”.   

 

Författaren beskriver vidare att barn positioneras in i flera diskurser i olika 
situationer, utifrån hur de förväntas vara. Ofta positioneras personer (eller 
positionerar sig själva) i överensstämmelse med den dominerande diskursen och 
utifrån möjligheter som ryms i situationen. Därför kan det leda till att 
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positioneringen uppfattas som en del av personens identitet. Blaise (2005) beskriver 
också att barn inom diskurser ofta positioneras som naiva, maktlösa och passiva, 
vilket gör det svårt att synliggöra barns agentskap. Genom att se människor som 
subjektskapande individer istället för individer med statiska personligheter blir det 
svårare att sätta etiketter på personer utifrån dominerande diskurser, exempelvis 
genom att använda uttryck som säger att pojkar eller flickor är på ett visst sätt 
(Nordin-Hultman, 2004).  
 

För oss är ett feministiskt poststrukturellt perspektiv ett verktyg för att synliggöra 
vilka diskurser som finns kring kön, genus och jämställdhet samt hur dessa 
uppfattningar blir synliga i praktiken.  

2.2 Jämställdhet i förskolan ur ett historiskt perspektiv 

Den svenska förskolan beskrivs sedan länge ha varit en del av ett 
jämställdhetspolitiskt projekt som påverkar relationen mellan män och kvinnor, barn 
och föräldrar samt relationen mellan familj och stat. En tillgänglig förskola har 
exempelvis gett kvinnor större möjligheter att förvärvsarbeta.        
Jämställdhet i relation till förskolan har under en lång tidsperiod inneburit föräldrars 
möjligheter att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete, men på senare år har 
fokus också riktats mot jämställdhet inom förskolans verksamhet (SOU 2006:75; 
Heikkilä, 2015). Jämställdhetsarbetet togs på allvar i slutet av 1990-talet och början 
av 2000-talet, men långt innan det har det funnits en diskussion om kön och 
könsroller som betraktas som kvinnligt och manligt (Tallberg Broman, 2006).  
 
Vallberg Roth (2011) beskriver utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv att synen på 
kön har förändrats från 1800- till 2000-talet. Från en syn där kön uppfattas som en 
naturfråga, till en attityd- och könsrollsfråga, och vidare till en uppfattning om kön 
som en pluralistisk och intersektionell fråga. Uppfattningen om kön som en 
naturfråga grundar sig i tanken om att människor föds till pojkar och flickor och våra 
kön betraktas som biologiska och av naturen givna. Detta innebär att människor 
kommer att utvecklas olika beroende på vilket kön de föds till, dvs. att män och 
kvinnor också kommer att utveckla olika färdigheter. Utifrån detta synsätt betraktas 
genus som en social effekt av kroppsliga, kromosommässiga och hormonella 
skillnader. Detta tankesätt grundar sig i ett medeltida och kyrkligt arv, som betonar 
en patriarkal samkod. Särartsundervisning och rumslig könssegregering 
förespråkades, där pojkar och flickor skulle sitta på olika bänkrader i likhet med 
ordningen i kyrkorummet. Under denna period överordnades det manliga könet med 
en stark betoning på fadersmakt (Vallberg Roth, 2011).  Synsättet på kön utifrån en 
attityd- och könsrollsfråga innebär ett könsneutralt perspektiv som var dominerande 
under 1970- och 80-talet, där jämställdhet betyder att alla, oavsett könstillhörighet 
ska ges samma förutsättningar på ett socialt, kulturellt och ekonomiskt plan i 
samhället och behandlas jämlikt (Lenz Taguchi, 2008).  
 
De maskulina yrkena och det som uppfattades som maskulina egenskaper, 
exempelvis makt, rationellt tänkande, mental och fysisk styrka och objektivitet 
utgjorde under denna tidsperiod normen i samhället. För den pedagogiska praktiken 
innebar detta att vuxna skulle uppmuntra flickor att bete sig mer maskulint och stå 
upp mot pojkarna. Däremot uppmuntrades inte pojkarna att i någon större 
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utsträckning att bete sig mer som flickor.  
 
Det könsneutrala tänkandet innebär två motstridiga sätt att se på kön. Kön kan 
betraktas som något biologiskt givet, där genus ses som det sociala könet, konstruerat 
av diskurser om manlighet och kvinnlighet. En annan uppfattning inom det 
könsneutrala perspektivet är att både kön och genus uppfattas som socialt 
konstruerat, vilket innebär att även det kroppsliga förstås utifrån föreställningar om 
kön. För förskolans praktik innebär detta att barn bör behandlas lika oavsett kön 
samt ges samma förutsättningar (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011).  
 
Precis som det könsneutrala perspektivet utgår det kompensatoriska perspektivet, 
som växte fram under 1990-talet, också utifrån en attityd-och könsrollsfråga. Utifrån 
detta perspektiv förstås kön och genus i förskolan främst som dynamiska, sociala 
konstruktioner där olikheter mellan könen bör upphävas (Eidevald, 2009). 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) använder exempelvis begreppet könsroll, 
vilket är ett begrepp som länge har diskuterats inom förskolesammanhang, och 
innebär att kön ses som något konstruerat och förändringsbart (SOU 2006:75). 
Istället för att behandla barn lika går den kompensatoriska pedagogiken ut på att 
kompensera för det barnen genom socialisationen inte fått möjlighet att utveckla. 
Pedagogiken strävar efter att utöka och bredda barns repertoar av uttryck och 
beteenden. På lång sikt leder denna typ av praktik till att pojkar och flickor uppfattas 
som mer lika genom den mångfald av olika sätt att handla och bete sig på som 
möjliggörs för varje barn. Inom den kompensatoriska praktiken är det exempelvis 
vanligt att flickor uppmuntras till att träna maskulina egenskaper och pojkar 
feminina egenskaper (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011).  
 
Det feministiskt poststrukturalistiska perspektivet på kön utgår ifrån att kön är en 
mångdimensionell positioneringsfråga där inkludering av andra positioner än genus 
blir central (Vallberg Roth, 2011). Det har handlat om en kritik mot den tidigare 
feministiska forskningen, där män och kvinnor ställts i kontrast till varandra utan att 
ta hänsyn till positioner som exempelvis klass och etnicitet (Elmeroth, 2012). 
Utgångspunkten är också att det bör finnas multipla förståelser av manlighet och 
kvinnlighet, eftersom detta frigör oss från att söka en ursprunglig manlighet eller 
kvinnlighet. Förstås genus utifrån multipla förståelser, är risken inte lika stor att 
flickor och pojkar uppfattas som homogena grupper. Utgångspunkten blir istället att 
det finns flera olika sätt att positionera sig som män och kvinnor. Detta tankesätt kan 
vara utgångspunkt för jämställhetsarbetet, där en förståelse för att det finns varierade 
positioner av manlighet och kvinnlighet som är åtråvärda för barn är central. Genom 
att utgå ifrån multipla förståelser av genus, påminns vi också om att sätt att vara eller 
göra genus, ständigt är en del av olika diskurser och uppfattas därmed inte som något 
naturligt. För jämställdhetsarbetet i förskolan innebär detta att förskollärare bör 
introducera barn för alternativa genusdiskurser . 
 
Till skillnad från det könsneutrala och det kompensatoriska perspektivet på 
jämställdhet anses det också vara betydelsefullt att tillsammans med barn kritiskt 
ifrågasätta olika genusdiskurser, eftersom detta anses bidra till omstörtande av olika 
genusnormer (Browne, 2004; MacNaughton, 2000).  
 
Sammanfattningsvis har de olika perspektiven på kön genom historien bidragit till 
olika typer av jämställdhetsarbete i förskolan, där fokus har riktats mot olika 
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områden. Där kön uppfattas som något biologiskt givet, uppfattas barns handlande 
som något naturligt. Inom den könsneutrala pedagogiken blir utgångspunkten två 
olika kön som förtjänar att behandlas lika. Inom den kompensatoriska pedagogiken 
handlar det om att överföra jämställda värderingar till barn som inte fått möjlighet 
att utvecklas inom olika områden, det handlar om att kompensera för det oskyldiga 
barnets brister (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Det feministiskt 
poststrukturalistiska perspektivet menar att barn är aktiva i konstruerandet av genus, 
även om konstruerandet genomsyras av samhälleliga diskurser. Barn ses inte som 
oskyldiga utan anses också reproducera genusnormer, vilket också gör barns 
reflektioner och ifrågasättande av genusnormer betydelsefulla för upplösandet av 
dem (Blaise, 2005).  

2.3 Förskolans jämställdhetsarbete 

Under detta avsnitt beskriver vi forskning som visar på hur de olika sätten att se på 
kön och genus blir synligt i förskolans jämställdhetsarbete.  
  
Blaise (2004) beskriver utifrån Australiensiska studier att förskollärares uppfattning 
av kön som något biologiskt givet kan leda till att förskollärare uppfattar barns 
handlande som naturligt. Exempelvis att flickors omvårdande lekar och pojkars 
actionfyllda lekar beror på deras biologiska skillnader. Problematiskt för denna 
uppfattning är hur förskollärare då ska handla i praktiken för att förändra 
ojämlikheter mellan könen. Författaren menar att det också innebär ett 
motsägelsefullt förhållningssätt där förskollärare dels strävar att exempelvis 
disciplinera bråkiga pojkar samtidigt som de uppfattar “bråkigheten” som någonting 
naturligt för just pojkar.  
 
Att uppfatta kön som en attityd- och könsrollsfråga (Vallberg-Roth, 2011) kan i 
praktiken innebära att förskollärare uppfattar att barn imiterar beteenden som de har 
sett i hemmet, på förskolan, i böcker eller på TV. Exempelvis varför flickor väljer att 
leka att de lagar mat kan grunda sig i att de ofta sett sina mödrar göra det. Att flickor 
väljer att ta på sig omvårdande roller i lekar, anses grunda sig i att det är detta typ av 
beteende som flickorna reproducerar och uppfattar som lämpligt och normalt för 
flickor. Detta perspektiv på genus blir effektivt då det innebär att förskollärarna 
upplever att det finns möjligheter för dem att förändra barns beteenden och ingripa 
när barn handlar sexistiskt eller fördomsfullt. Om förskollärarna exempelvis vill 
förändra pojkars aggressiva beteenden skulle de genom litteratur  kunna visa att män 
kan vara omsorgsfulla och känslomässiga.    
 
Eidevald (2011) beskriver att enkätstudier från svenska förskolor visar att det är 
vanligast att förskolor i det genuspedagogiska arbetet i förskolan, strävar efter 
antingen könsneutralitet eller att skapa tillfällen som möjliggör för 
könsöverskridande val. Det könsneutrala tänkandet rymmer teorier om att män och 
kvinnor i grunden är detsamma, eller i grunden är olika, vilket kan vara en anledning 
till att den könsneutrala uppfattningen inte är speciellt kontroversiell och fortfarande 
lever kvar i förskolans praktiker. Ett könsneutralt språk, handlande och bemötande 
kan fungera som en strategi för att övervinna de oenigheter som kan uppstå i 
diskussioner om varför pojkar och flickor, både som grupp och som individer 
uppfattas som olika. Könsöverskridande val innebär att könsmönster som är 
stereotypa för pojkar och flickor överskrids (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). 
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Författarna beskriver vidare att det inte verkar vara så vanligt att pedagoger i det 
genuspedagogiska arbetet arbetar för att erbjuda barn nya eller andra genus- eller 
könsidentiteter. Risken är att pedagoger ofta arbetar för att pojkar och flickor ska 
göra samma saker. I och med detta menar författarna att kollektivism blir önskvärt 
och individuella val blir önskvärda endast när barn väljer tillräckligt “otraditionellt”, 
eftersom det är först då valen uppfattas som “fria”. 
 
Dolk (2013) beskriver utifrån sina studier om aktiviteten Valstunden som användes 
på en förskola, i syfte att köns-och åldersöverskridande barngrupper skulle bildas och 
att alla barn skulle få testa allt material. Aktiviteten gick ut på att barn genom 
aktivitetskort fick välja en aktivitet att sysselsätta sig med under ett visst antal 
minuter. Aktiviteten skulle verka som en motpol av den “fria leken” som enligt 
genuspedagogiken inte är särskilt fri eftersom den utformas med inflytande av 
rådande normer och värderingar i samhället. Ur det perspektivet kan valstunden, 
enligt Dolk (2013) vara motstyrande, där barn får möjlighet att pröva på andra 
aktiviteter än de brukar, tillsammans med andra barn. Målsättningen med 
valstunden var att styra barnen mot jämställda villkor, och det blev möjligt för 
pedagogerna att indirekt styra barns viljor och få barn att anpassa sig utan tvång. 
Metoden innehåller en del problematik eftersom den inte nödvändigtvis bidrog till att 
barnen engagerade sig i en aktivitet, ofta på grund av brist på personal och 
engagerande material. Detta kunde försvåra spännande möten mellan barn och 
material samt olika barn. Det visade sig också att barn som valde samma 
aktivitetskort inte nödvändigtvis lekte med varandra, utan kunde utföra samma 
aktivitet för sig själva.  
 
Heikkilä (2015) beskriver att det under 1990- och 2000-talet fanns föreställningar 
om att lärare behandlade pojkar och flickor lika, i och med att fokusen låg på 
individen, och att förskolan och skolan därigenom inte behövde fästa 
uppmärksamhet kring barns kön. Föreställningarna grundade sig i antaganden om 
att lärare följde läroplanens riktlinjer om att individer och deras behov bör vara 
utgångspunkt för den pedagogiska verksamheten. Heikkilä (2015) menar dock att all 
pedagogisk praktik, ofta omedvetet bygger på värderingar, grundande på kunskap 
och erfarenheter, där kön är en ständigt närvarande faktor. Även om förskollärare 
önskar att se individen så visar forskning att kategorier som kön ständigt närvarar 
när de försöker se individen, och de ser könet först.  
 
Som tidigare beskrivet handlar genuspedagogiken ofta om att de vuxna ska överföra 
jämställda värderingar till barnen och erbjuda dem en frizon från stereotypa 
förväntningar, snarare än att diskutera genusrelaterade frågor tillsammans med 
barnen i syfte att få ta del av deras tankar och funderingar (Dolk, 2011; Blaise, 2004). 
Detta kan förklaras genom vuxnas förställningar om att barn måste skyddas från 
problem och orättvisor, vilket grundar sig i uppfattningar om att barn är oskyldiga 
och för unga för att förstå makt- och samhällsfrågor (Jones Díaz & Robinson, 2006). 
Dessa föreställningar beskrivs av feministiskt poststrukturella studier vara 
problematiska eftersom det har visat sig att barn ofta har erfarenheter av orättvisor 
och maktstrukturer och är aktiva när det kommer till att reflektera och handla utifrån 
dessa. Dels reproducerar och upprätthåller barn diskurser, och dels gör de motstånd 
mot och överskrider dem. Barns beteende beskrivs inte endast som imitationer av 
vuxnas beteenden, utan barn väljer själva att antingen upprätthålla eller motsätta sig 
genusnormer. Barns sätt att handla kan inte frånskiljas från diskurser men barn 
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väljer att agera efter det som är mest åtråvärt för dem själva samt vilka förväntningar 
den sociala och materiella kontexten bär på. Studier visar att barn utmanar 
genusnormer genom att agera könsöverskridande i exempelvis leken, och detta 
beteende antingen motarbetas eller tas efter av andra barn (Blaise, 2004).  
 
Eftersom barn är en del av upprätthållandet av genusdiskurser, men också gör 
motstånd mot dem anses deras deltagande i jämställdhetsarbetet i förskolan vara 
avgörande för att upplösa förtryckande strukturer och beteenden. Här anses det dock 
vara viktigt att barn har tillgång till multipla förståelser av manligt och kvinnligt 
(Davies, 2003). Jämställdhetsarbete i förskolan anses alltså handla om mer än att 
överföra icke stereotypt beteende till barnen. Det handlar om att förskollärare måste 
kliva ur sin trygga zon och aktivt bemöta barns uppfattningar av genusnormer. 
Förskollärare måste utveckla en förståelse för hur barn positionerar sig på olika sätt 
utifrån olika diskurser. Det innebär att utgå ifrån multipla perspektiv (Blaise, 2004), 
se barnen som aktiva subjekt och samtala med dem om vad de känner och vet om 
genusrelationer (MacNaughton, 2000).  
 

2.4 Miljön- och materialets betydelse i jämställdhetsarbetet 

Enligt Lenz Taguchi (2012) har materialitet agentskap och producerar mening, vilket 
innebär att olika diskurser finns även inom det materiella, där det materiella och det 
diskursiva anses vara beroende av varandra och också ömsesidigt konstituerade. 
Detta innebär en förståelse för att exempelvis leran som barnet leker med bär på 
mening som kommer att påverka barnet i mötet med barnet och dess 
föreställningsvärld. Forskning visar exempelvis att förskolans olika rum bär på 
sociala och kulturella värderingar av vad som förväntas ske i dem. Betydelsefullt för 
hur och vad barn lär samt hur de agerar, är hur rummen är möblerade, vilka regler 
och material som barnen möter i rummet (Davidsson, 2008). Hellman (2010) 
beskriver exempelvis att barn ofta skapar egna rum i leken, exempelvis kojor av 
pinnar eller filtar. Dessa egna rum är mycket populära, oftast hemliga och skapas för 
att dra sig undan vuxnas normerande blickar och regler. I dessa hemliga rum eller 
kojor leker barn ibland över könsgränserna. Som tidigare nämnt anses den fria leken 
enligt genuspedagogiken inte särskilt fri eftersom den genomsyras av olika diskurser. 
Författaren menar dock att barn ofta ges ökat inflytande i leken, som kan bidra med 
möjligheter att leka med och utmana normer och därmed få syn på dem. Författaren 
menar också att kategorier som pojke och flicka skapas i olika rum och olika rum kan 
bära på olika svaga och starka normer.  
 
I enlighet med Hellman (2010) anser (Sandberg & Vuorinen, 2008) att miljöer och 
material kan vara könsmärkta så att barnen upplever att en viss plats eller ett visst 
material är avsett för ett specifikt kön, vilket anses vara problematiskt då det 
försvårar barns möjligheter till att ta del av ett varierat lekutbud. Sandberg och 
Vuorinen (2008) anser också att leksaker idag är en del av samhällskulturen och att 
många leksaker är stereotypa och används bara till det som de är tänkta att användas 
till. Detta påpekar också Nordin- Hultman (2004), som menar att det pedagogiska 
materialet på förskolan utgör både möjligheter och brist på möjligheter. En studie av 
Vuorinen (2006) visar exempelvis att pojkar hänvisar flickor till dockvrån, vilket gör 
att flickornas lek begränsas till en och samma plats och pojkarna får möjlighet att ta 
del av platser med större utrymmen. Många förskolor har omorganiserat sina miljöer 
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för att förändra barns lekmönster och uppmuntra barnen till att våga välja varierat 
material och lekkamrater. De har exempelvis undvikit att placera det mest könkodade 
materialen i separata rum och har istället material som lockar alla barn i varje rum på 
förskolan. Denna förändring har bidragit till att flickor och pojkar leker mer 
tillsammans med en större variation av material (SOU 2006:75). Eidevald & Lenz 
Taguchi (2011) beskriver att förskolor försöker göra sina miljöer så könsneutrala som 
möjligt, genom att exempelvis köpa in könsneutralt material. Det beskrivs också 
vanligt att satsa på bygg- och konstruktionsmaterial som ibland anses vända sig lika 
mycket till pojkar och flickor. Många anser att konstruktionsmaterial inte är 
könsmärkt, medan andra beskriver dem som könsmärkta för pojkar. Många förskolor 
har också valt att byta namn på dockvrån till hemmet eller huset. Att arbeta med 
miljön utifrån en kompensatorisk prägel, innebär att könskodat material blandas i 
syfte att få barn att leka könsöverskridande. Det kan ske genom att exempelvis 
blanda dockor med konstruktionsmaterial, i syfte att visa att även kvinnor kan vara 
snickare (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011).  Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 
beskriver att rumsdiskuserna under de senaste åren har vuxit sig starkare, där 
ateljéer och rum för bygg-och konstruktion tar större plats än dockvrån. Samtidigt 
har en annan form trätt fram, att göra rum i rummen. Denna tanke är att minimera 
genusstereotypa uppdelningar av rum, material och leksaker. 
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3 Metod 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera vår forskningsdesign och 
forskningsmetod. Vi kommer också att presentera vilka urval vi har gjort i studien 
samt vårt genomförande. Slutligen kommer vi att presentera studiens tillförlitlighet 
och vilka etiska överväganden vi har gjort.  

3.1 Forskningsdesign 

Datainsamlingen består av en kvalitativ ansats, vilket innebär att studien bygger på 
ord snarare än kvantifiering när det kommer till insamling och analys av data. Vårt 
syfte är att komma så nära deltagarnas perspektiv som möjligt och att få ett djup av 
verkligheten, snarare än en bredd av den och därför ansågs en kvalitativ ansats som 
den lämpligaste metoden. Risken med att använda sig av en kvantitativ ansats är att 
deltagarnas svar avkontextualiseras och blir mer generella (Bryman, 2011) 

3.2 Forskningsmetod 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer som innebär att vi har använt allmänt 
formulerade frågor som utgångspunkt, där frågornas ordning varierade beroende på 
situation. Inför de semistrukturerade intervjuerna förbereddes öppna 
frågeställningar (se bilaga 2) som möjliggjorde för följdfrågor och vidare resonemang 
utifrån det som deltagaren valde att lyfta.  
 

Syftet med semistrukturerade intervjuer med öppna frågeställningar var att 
deltagaren skulle få möjlighet att resonera kring olika frågor utifrån sina egna 
uppfattningar, eftersom det är det som våra forskningsfrågor efterfrågar. Lantz 
(2007) menar att risken med strukturerade intervjuer är att deltagaren inte känner 
sig förstådd eller bekräftad på grund av att svaren direkt följs upp av en ny fråga. 
 

Det hade kanske varit problematiskt att använda oss av slutna frågeställningar 
eftersom det kan leda till att deltagaren upplever att hen inte behöver, eller har 
möjlighet att utveckla sitt resonemang. Slutna frågeställningar kan också resultera i 
att deltagaren upplever att vi förväntar oss ett visst svar och därmed försöker svara 
efter våra förväntningar. Bryman (2011) menar att öppna frågeställningar kan bidra 
till ovanliga, oförutsedda svar eller reaktioner. Fördelen med slutna frågor kan dock 
vara att det är lättare att bearbeta svaren och ökar jämförbarheten mellan svaren.  

3.3 Urval 

Vårt urval av deltagare skedde genom att vi kontaktade sex olika förskolor och en 
förskoleklass via e-post. Tanken var att vi ville intervjua förskollärare från så många 
olika förskolor som möjligt, för att få ta del av så många olika perspektiv som möjligt, 
men det var tre förskolor som tackade nej till undersökningen på grund av att de inte 
hade tid att delta. Vi valde att endast intervjua personer med förskollärarutbildning 



12 

 

eftersom riktlinjerna för olika områden i förskolans läroplan riktar specifikt ansvar 
mot förskollärare (Skolverket, 2010). Förskollärarna som deltog arbetar på olika 
avdelningar. Några arbetar med barn i åldrarna 1-3 år, och andra med barn i åldrarna 
3-5 år. En av deltagarna arbetar i förskoleklass med barn i åldrarna 6-7 år. 
Förskollärarna som deltog i studien har varit verksamma i förskolan mellan 2 till 20 
år.  

3.4 Genomförande 

Vi frågade deltagarna personligt om de ville delta i en intervju, men skickade också 
missivbrev (Se bilaga 1) för en mer detaljerad information. Totalt intervjuade vi åtta 
förskollärare från tre olika förskolor och en förskollärare som arbetar i förskoleklass. 
Intervjuerna skedde individuellt och deltagarna fick bestämma tid och plats. 
Intervjuerna tog cirka 20-30 minuter och genomfördes i avskilda rum på deltagarnas 
förskolor. Vi valde att spela in intervjuerna med ljudupptagning eftersom att det är 
svårt att vara närvarande om vi skulle anteckna deltagarnas svar. Fördelen med att 
spela in intervjuerna är också att vi får möjlighet att lyssna på dem flera gånger efter 
genomförd intervju, vilket kan förebygga missförstånd. Risken med att förlita sig på 
anteckningar är att vi kan missa delar av deltagarens information (Bryman, 2011).  Vi 
har transkriberat våra intervjuer och i och med det fått syn på likheter och skillnader 
mellan deltagarnas svar. Dessa likheter och skillnader har vi sammanställt i olika 
teman för att besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor.  

3.5 Tillförlitlighet 

Eftersom vår studie bygger på en kvalitativ ansats utgår vi ifrån att det kan finnas 
mer än ett sätt att beskriva den sociala verkligheten som vi studerat på, och i och med 
detta bygger studiens tillförlitlighet på hur vi har valt att beskriva och analysera vårt 
resultat (Bryman, 2011). Vår studie bygger på ett fåtal personers subjektiva 
uppfattningar och vi har valt att lyfta fram det som är relevant för att besvara våra 
forskningsfrågor. Det vi har lyft fram är präglat av vårt teoretiska perspektiv och våra 
tolkningar av datainsamlingen. Detta innebär att resultatet hade kunnat se 
annorlunda ut med ett annat teoretiskt perspektiv som grund eller om någon annan 
genomfört studien. Vi hade ingen direkt avsikt att göra studien generaliserbar eller 
mätbar, eftersom syftet med studien var att ta reda på deltagarnas subjektiva 
uppfattningar och handlande i praktiken. Vi har alltså undersökt det som vi utgett oss 
för att undersöka och beskrivit processen noggrant så i det avseendet anser vi att 
studien kan betraktas som tillförlitlig.  
 
På grund av tidsbrist har vi inte haft möjlighet att rapportera vårt urval av 
datainsamlingen till deltagarna i studien och de har därför inte fått någon möjlighet 
att bekräfta om vi uppfattat deltagarnas svar på rätt sätt, vilket hade ökat studiens 
tillförlitlighet På grund av tidsbrist valde vi att inte använda oss av triangulering, 
även om det också hade kunnat vara en metod för att öka studiens tillförlitlighet. 
Triangulering innebär att studien grundar sig på mer än en metod (Bryman, 2011) 
och i vårt fall hade det varit betydelsefullt att använda oss av observationer för att 
stämma av om deltagarnas beskrivningar blir synliga i praktiken. I detta avseende 
kan studiens tillförlitlighet betraktas som låg. 
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Vår studie kan alltså inte användas för att få en generell bild av hur förskollärare ser 
på kön, genus och jämställdhet, samt hur de arbetar med det. Dock kan studien vara 
användbar för att få en inblick i hur det kan se ut för de deltagande förskollärarna.   

3.6 Etiska överväganden 

Studien utgår ifrån de fyra forskningsetiska grundprinciperna: Samtyckekravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att 
deltagarna har rätten att själva bestämma över sitt deltagande och deltagarna eller 
förskolorna ska inte kunna spåras. Deltagarna är också noggrant informerade om 
studiens innehåll och att den insamlade informationen endast kommer att användas 
för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011).   
 

Vi var måna om att deltagarna är väl informerade om de forskningsetiska 
grundprinciperna eftersom det är viktigt att informanterna känner sig så trygga som 
möjligt. Deltagarna var informerade om att vi spelade in intervjuerna med hjälp av 
ljudupptagning och att inspelningarna raderades snarast möjligast. Vi lämnar inte ut 
någon information som på något sätt gör det möjligt att spåra deltagarna eller 
förskolorna. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats som kommer att 
publiceras på databasen Diva.  
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4 Resultat 

Under detta avsnitt har vi valt att presentera urvalet av vår datainsamling som är 
sorterat utifrån likheter och skillnader mellan deltagarnas svar. Detta har resulterat i 
olika teman som besvarar forskningsfrågorna och studiens syfte. De teman som 
kommer att presenteras under detta avsnitt är: Förskollärarnas uppfattningar om 
kön, genus och jämställdhet och jämställdhetsarbete i förskolan. Våra teman består 
av underrubriker som kommer att presenteras under varje tema.  

4.1 Förskollärarnas uppfattningar om kön, genus och 
jämställdhet 

Under detta tema presenteras resultatet under kategorierna: Det handlar om 
individen och inte könet och kön som socialt konstruerat eller biologiskt givet. 

4.1.1 Det handlar om individen och inte könet  

Gemensamma uppfattningar hos förskollärarna var att barn bör betraktas som 
individer och inte flickor och pojkar. De beskrev också att jämställdhet handlar om 
att ge alla individer samma förutsättningar att utvecklas, och att beakta varje individs 
individuella behov och förmågor. Två av förskollärarna beskrev att jämställdhet 
handlar om rättigheter, skyldigheter och ansvar. 
 

Vi måste jobba utifrån att alla ska få samma möjligheter och samma förutsättningar att prova 
och göra saker, det ska inte spela någon roll om man är flicka eller pojke. Vi måste ge alla här 
samma förutsättningar utifrån vilka de är och vad de vill. Det handlar mer om vad varje individ 
vill och behöver utmanas i än vad man är för kön. 

 

Gemensamt var också att förskollärarna lyfte att alla barn har olika personligheter, 
oavsett vilket kön de har.  
 

Vi har alltid haft både pojkar och flickor som tar för sig och vågar. Och både pojkar och flickor 
som är blyga och försiktiga. Det är människor som är på olika sätt, inte kön. 

 

Förskollärarna lägger tyngd på individen genom att förklara att sådant som anses 
vara traditionellt manliga egenskaper och förmågor kan tillskrivas flickor och 
tvärtom. Några av förskollärarna ansåg inte att det var särskilt viktigt att prata om 
jämställdhet, kön och genus eftersom de ansåg att det var självklart att de uppfattar 
barn som egna individer med egna och olika förmågor och erfarenheter.  

4.1.2 Kön som socialt konstruerat eller biologiskt givet 

Förskollärarna lade inte så stor vikt vid att diskutera om kön är något som är socialt 
konstruerat eller biologiskt givet, utan de pratade mest om individen. De beskrev att 
synen på kön, genus och jämställdhet grundar sig i vad personer har för tidigare 
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erfarenheter, och att samhällets rådande normer och det som media väljer att lyfta 
påverkar.  
 

Hur är vi som pedagoger och människor och vad har vi i ryggsäcken själva? Det handlar ju om 
vad man har i ryggsäcken själv, men jag tror ju på ständig reflektion, att man lyssnar in 
varandra och att man får förklara sig. 

 

Förskollärarna uttryckte inte konkret hur de uppfattar kön och genus, förutom två 
som konstaterade att pojkar och flickor skiljer sig rent biologiskt.  
 

En sak har jag sett under de åren jag har jobbat, det finns något genetiskt som skiljer dem åt och 
gör att barnen gör på olika sätt. Exempelvis pojkar dras till bilar, här har de valmöjligheter men 
de dras hellre till bilarna.  

 

En av förskollärarna menar att det inte är nödvändigt att göra någon skillnad på kön 
och när barn uttrycker att någonting är för killar eller tjejer menar förskolläraren att 
de kan utmanas i det tänkandet.  
 

För mig personligen tycker jag inte att man behöver göra någon skillnad på kön alls, vid den här 
åldern börjar man upptäcka att man är olika och barnen har börjat prata om “killsaker” och 
“tjejsaker” men jag tycker inte att vi ska kategorisera in det så, utan istället utmana dem i att det 
behöver inte alls vara så. 

 

Fyra förskollärare uttryckte att det är viktigt att ha manliga förskollärare i förskolan 
men hade olika uppfattningar om varför det är viktigt. Tre av dem ansåg att barn som 
inte får träffa män på annat sätt, om de exempelvis bor med en ensamstående 
mamma, på så sätt kan få möjlighet att träffa män och skapa sig manliga förebilder 
genom förskolan. Manliga förebilder anses vara viktiga för barns utveckling av sin 
könsidentitet.  
 

En av dem uppfattade att också manliga förskollärare tänker på ett annorlunda sätt, 
och att de inte fastnar i småsaker och detaljer, utan lever mer här och nu. 
Förskolläraren påpekade vidare att kvinnor kan ha lättare att fastna i detaljer och 
ältar saker och ting. En annan förskollärare ansåg att det är viktigt att män arbetar i 
förskolan för att visa för barn att män också kan arbeta med barn. 

4.2 Jämställdhetsarbete i förskolan 

Under detta tema presenteras resultatet under kategorierna: Förskollärarnas 
förhållningssätt spelar roll, könsöverskridande pedagogiskt arbete, miljön och 
material är en viktig del i jämställdhetsarbetet och svårigheter i jämställdhetsarbetet.  

4.2.1 Förskollärarnas förhållningssätt spelar roll 

Gemensamt för förskollärarnas beskrivningar av jämställdhetsarbetet i förskolan är 
att det handlar mycket om deras egna förhållningssätt och roll. Det handlar om deras 
bemötande av barnen och de anser att det är viktigt att bemöta varje individ på ett 
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likvärdigt sätt. De menar att de måste vara medvetna om vilka föreställningar som 
ligger till grund för deras bemötande och uppfattningar av olika barn.  
 
En strategi som några förskolor använt sig av för att medvetandegöra vilka rådande 
föreställningar som finns kring kön, är att filma sig själva i olika situationer, eftersom 
mycket som sägs och görs sker omedvetet. En annan strategi som beskrivs av 
förskollärarna är vikten av diskussion i arbetslaget.  
 

Vi gör alltid saker som vi inte tänker på. Vi är alla olika och formas mycket av vår uppfostran 
och hur man växt upp. Vi måste prata med varandra om det tillsammans i arbetslaget. Det är 
bra att filma. Mycket sker automatiskt. Det invanda är svårt och det är det som vi måste få syn 
på.  

 

Förskollärarna beskriver som tidigare nämnt att det handlar om individen och inte 
könet, och menar att det finns både pojkar och flickor som är blyga och 
tillbakadragna. De anser att jämställdhetsarbete också går ut på att lyfta de barn som 
inte tar så mycket plats, och få barnen som tar mycket plats att förstå att de har 
skyldigheter att lämna plats åt andra.  
 

4.2.2 Könsöverskridande pedagogiskt arbete 

Jämställdhetsarbetet går också ut på att göra det möjligt för barnen att agera 
könsöverskridande och tillägna sig varierade förmågor och egenskaper. 
Förskollärarna beskriver att de ofta använder könsstereotypa karaktärer för att 
exempelvis visa att även den mest aggressiva personen också kan vara snäll och 
hjälpsam. 
 

Jag har försökt prata mycket om Hulken, att han kan också vara känslosam och snäll. Barnen 
tycker ju att Hulken måste smascha. Vi gjorde en saga om Hulken, att han skulle inte bara 
smascha utan också hjälpa och rädda, för att ändra om så att det inte behöver vara den här 
typiska killleken om att smascha, slå och härja. Samma sak att prinsessan kan också springa 
runt i gyttjan och smutsa ner sig, att det inte är någon fara, eller hon kan också fäktas med svärd 
och försvara sig själv, hon behöver inte vara en dam i nöd. Det är viktigt att ha en tanke kring 
vad man visar upp för barn. 

 

Litteraturen används ofta för att problematisera traditionella föreställningar om kön 
och vidga barns föreställningar, exempelvis genom att visa att flickor kan vara poliser 
och pojkar vara Törnrosa.  
 

Jag tänker mycket på när jag läser sagor som exempelvis Guldlock så kan man benämna henne 
som den modigaste i hela skogen och att hon ska bygga den häftigaste kojan, man behöver 
kanske inte säga att hon ska ut och plocka söta blommor, utan att man benämner flickor och 
pojkar som modiga och coola men också flickor och pojkar som söta och blyga och försiktiga. 
Jag tycker att det är viktigt att tänka på vilken litteratur man läser. Det är viktigt att tänka på 
hur man berättar sagorna. Det känns som att barnen inte tänker på normer om inte vi vuxna gör 
det.  
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Förskollärarna beskriver att en strategi i jämställdhetsarbetet kan vara att ställa 
utmanande frågor till barnen och be dem förklara hur de tänker när de uttrycker 
något som kan uppfattas som könsstereotypt.  
 

En pojke sa förra veckan att pojkar inte kan leka med Hello Kitty då frågade vi, varför det? Vad 
händer om du leker med Hello Kitty? 

 

Förskollärarna menar att barn inte tänker på, eller problematiserar normer om inte 
vuxna i deras omgivning gör det. I och med detta anses det vara värdefullt att 
problematisera könsstereotyp litteratur och förändra den genom att exempelvis göra 
den mer könsneutral eller könsöverskridande, för att sedan förmedla detta till 
barnen. Barns egna erfarenheter och tankar kring kön lyfts främst när barnen själva 
uttryckt något som anses vara könsstereotypt, vilket kan leda till att de involveras i 
ifrågasättande diskussioner.  

4.2.3 Miljön och materialet är en viktig del av jämställdhetsarbetet 

Enligt alla förskollärare hade miljöns organisering och erbjudandet av material en 
stor betydelse för jämställdhetsarbetet i förskolan. Alla förskollärare talade om vikten 
av ett varierat material. Några påpekade att det borde vara en blandning av stereotypt 
pojkigt, flickigt och könsneutralt, eftersom det handlar om individens intressen och 
inte könet.  
 

Vi har träffat och varit i diskussion med förskolor som jobbar väldigt mycket med genus. De kan 
tycka att man ska plocka bort saker som är flickiga respektive pojkiga men vi känner att vi inte 
ska bestämma vad som är flickigt och pojkigt. De här sakerna finns och vi tycker att barnen 
måste kunna få välja vad de tycker är intressant att leka med själva. Det vi jobbar mer med är 
individen, vad den tycker är intressant. Vi plockar in saker i exempelvis byggen för att locka dem 
som inte ofta leker där. Vi säger att till exempel flickorna inte bygger så mycket, då kanske vi 
måste sätta in glittriga stenar så att det blir intressant för dem. Så vi är mer för att lägga till än 
att ta bort för att barnen ska få möjligheter och erfarenhet ifrån andra saker och få se vad som 
faktiskt intresserar dem. 

 

I citatet ovan anser förskolläraren att individen har olika intressen som är viktiga att 
beakta, men refererar samtidigt till “flickorna” som grupp och gör antagandet att 
flickor skulle dras till glittriga stenar. Det blev synligt att några förskollärare 
uppfattade att det fanns skillnader mellan könen när de beskrev utformningen av 
miljön, vad barnen är intresserade av och väljer att leka med. 
 

I hemvrån är det fler tjejer som väljer att leka, det är liksom lite lugnare att vara där. Man kan 
välja att vara ute också och i den här åldern kanske killar har lite mer rörelsebehov och då 
kanske de väljer det mer. 

 
 
Andra förskollärare menar att förskolan kan vara en motpol mot samhället utanför, 
genom att erbjuda material som barn vanligtvis inte introduceras för i hemmet eller 
på andra platser. Bygg-och konstruktionsmaterial samt skapandematerial benämns 
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som könsneutralt och anses vara värdefullt att introducera för både pojkar och 
flickor.  

 

Vår uppgift är att ge annan kultur än den som marknadskrafterna vill påverka barnen med, vi 
har inte så mycket att säga till om egentligen men i alla fall här på förskolan ska barnen få en 
balanserad syn. 

 

Gemensamt för förskollärarnas beskrivning av miljöns betydelse för 
jämställdhetsarbetet är att miljön ska vara inbjudande för alla barn, det vill säga 
inspirera både pojkar och flickor. Det innebär att pojkar och flickor ska få möjlighet 
att leka med det de vill och är intresserade av. Vilka färger som används i olika 
miljöer anses också vara betydelsefullt. Genom att använda och organisera miljön på 
olika sätt anser förskollärarna också att det går att skapa olika önskvärda beteenden 
hos barnen.  
 

Det ska ju vara ett varierat och blandat material som är inbjudande och absolut inte uppdelat i 
olika hörn. Exempelvis om det bara är rosa och dockor i hemvrån och sen bilar, blått och svart 
på ett annat ställe. Det får inte läggas någon negativ vikt på någon färg utan alla färger ska 
användas. Vi utgår från barnens intressen och det fanns inget intresse för hemvrån så vi 
ändrade den till en “här kan man klä ut sig” plats stället. Vi märkte att det barnen gjorde i 
hemvrån tidigare var att de klädde ut sig. De är också väldigt intresserade av bilar så det har vi 
arbetat mycket med. Till en början var det en väldigt actionfylld lek men sen började vi tillsätta 
trafikskyltar och prata om dem. De fick göra egna vägar och då blev det roligare att köra 
försiktigt, stanna vid rödlysena istället för att krocka massor. På så sätt fick vi ner ljudnivån och 
det blev lugnare. 

 

Genom att observera barns lek och hur de interagerar med befintligt material, menar 
förskollärarna att det går att få syn på vad barn är intresserade av. Genom att tillsätta 
eller ta bort material och omforma miljön anses det inspirera och bjuda in barn till 
lekar de vanligtvis inte är intresserade av.  

4.2.4 Svårigheter i jämställdhetsarbete 

De svårigheter som förskollärarna upplever är deras egna och kollegors, ibland 
omedvetna handlande och förhållningssätt. De beskriver att mycket som sägs och 
görs ofta sker slentrianmässigt eller reflexmässigt, och förskollärarna återkopplar 
ständigt till att “ryggsäcken” påverkar.  
 

Jag vill inte vara “karla karl” här, utan jag vill visa att en man kan göra alla sysslor, kanske inte 
lika bra alltid men det beror i så fall på att jag inte har tränat. Det blir ofta så att jag får 
traditionellt manliga uppgifter exempelvis “Kan inte du som är lång, eller du som orkar, göra det 
där?” jag tror att det blir lite slentrian att mina kvinnliga kollegor frågar mig. När det kommer 
till att byta glödlampa eller rensa avlopp, det kan kvinnor göra också. 

 

Ett flertal förskollärare upplevde också att det är svårt att hantera vårdnadshavarnas 
uppfattningar om kön, genus och jämställdhet, och de menar att det ofta är 
samhället, familjen och media som styr och påverkar barns uppfattningar och 
handlingsutrymme. Förskollärarna beskriver att föräldrar ibland kan tycka att det är 
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problematiskt att deras barn uttrycker sig könsöverskridande, men att det är viktigt 
att som förskollärare försöka visa på att barn är individer som är olika.  
 

Vi pratar också mycket med föräldrarna om vi ser tendenser av att barnen säger att flickor eller 
pojkar inte kan göra si eller så. Vissa barn kan säga att jag städar inte för att jag är pojke. Detta 
kan komma hemifrån. Barnen hamnar i kläm. Vi har haft barn som har sagt att jag städar inte 
hemma för att jag är pojke, då pratar vi med föräldrarna om hur vi ser på saker och ting och om 
vi kan hjälpas åt, göra det bästa möjliga för barnens skull. 

 

Förskollärarna menar att det är viktigt att vara medveten kring sitt eget handlande 
eftersom det som vuxna gör och säger, påverkar barns uppfattningar av kön, genus 
och jämställdhet. Barns uppfattningar anses grunda sig i det barn hör och ser utifrån 
det som vuxna medvetet eller omedvetet väljer att förmedla. Barns anses därmed inte 
bilda sina egna uppfattningar utifrån egna tolkningar av erfarenheter, och barn anses 
inte heller upprätthålla eller ifrågasätta rådande föreställningar utan att en vuxen gör 
det.  
 
Alla förskollärare upplevde att arbetet med jämställdhet är något som är svårt att 
definiera och omvandla till något konkret. Några av förskollärarna upplevde också att 
de arbetar för lite med dessa typer av frågor. En av förskollärarna reflekterade kring 
varför jämställdhetsarbetet kommer i skymundan för andra områden och menade att 
det kan bero på att det kanske behövs en “eldsjäl” som är intresserad av genusfrågor. 
Förskolläraren påpekar vidare att det egentligen inte borde behövas, eftersom 
jämställdhetsarbetet står med i läroplanen precis som andra områden, vilket innebär 
att förskollärare har ansvar att arbeta med det.  
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5 Analys 

Under detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat efter sex olika teman: 
Individen eller könet, strategier i jämställdhetsarbetet, förskollärarnas syn på barns 
delaktighet i arbetet med jämställdhet, miljöns- och materialets betydelse och 
svårigheter i jämställdhetsarbetet.  

5.1 Individen eller könet 

I resultatet framgår det att kategoriseringen av kön som män och kvinnor är en 
central del av förskollärarnas uppfattning, oavsett om kön uppfattas som biologiskt 
givet eller social konstruerat. Diskussionen om fler sätt att förstå kön är frånvarande, 
men förskollärarna riktar stort fokus mot individen. I och med det går 
jämställdhetsarbetet ut på att ge alla individer samma förutsättningar att utvecklas 
och beakta varje individs individuella behov och förmågor. Det handlar också om att 
alla individer har samma rättigheter, skyldigheter och ansvar. Några av 
förskollärarna ansåg inte att det var särskilt viktigt att prata om jämställdhet, kön och 
genus eftersom de ansåg att det var självklart att de uppfattar barn som egna 
individer med egna och olika förmågor och erfarenheter. Heikkilä (2015) menar att 
det kan vara problematiskt att förskollärare anser sig se individen istället för könet, 
eftersom hon menar att kategorier som kön är ständigt närvarande och grundar sig i 
ofta omedvetna föreställningar och värderingar. Även några av förskollärarna beskrev 
att deras föreställningar kring kön grundar sig i tidigare erfarenheter, samhälleliga 
normer och det media väljer att lyfta fram, och har därför utvecklat strategier för att 
synliggöra detta.  
 
Strategier som beskrevs var att diskutera tillsammans i arbetslaget och filma sig 
själva, för att synliggöra deras sätt att bemöta olika barn i olika situationer. Utifrån 
förskollärarnas individfokuserade utgångspunkter, tolkar vi deras förhållningssätt 
som könsneutralt, där vissa är av uppfattningen att kön är något biologiskt givet. 
Precis som Blaise (2004) beskriver, uppfattade förskollärarna pojkars och flickors 
könsstereotypa lek som naturlig, där en förskollärare exempelvis menar att pojkar 
naturligt dras till bilar. Det verkar också som att förskollärarna menar att män och 
kvinnor är olika när de poängterar vikten av att manliga förskollärare. En ansåg 
exempelvis att manliga förskollärare tänker och handlar annorlunda. Enligt 
förskollärarna var det också viktigt för att barnen ska få möjlighet att komma kontakt 
med manliga förebilder. Det framgick också att manliga förskollärare kan vara 
betydelsefulla för att visa på att män också kan arbeta med barn, vilket kan kopplas 
till det kompensatoriska perspektivet (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011).  

5.2 Strategier i jämställdhetsarbetet 

Det verkar som att förskollärarna utgår ifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Det blev 
tydligt att fler förskollärare utgick ifrån detta perspektiv i sina beskrivningar, en 
menade exempelvis att han inte ville framstå som en “karla karl” på förskolan utan 
visa att en man kan göra alla sysslor. Här finns också kopplingar till synen på kön 
som en attityd-och könsrollfråga, där barns uppfattningar och erfarenheter av kön 
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går att förändra genom vuxnas bemötande och handlande. Det kompensatoriska 
perspektivet blir återigen synligt när förskollärarna lägger tyngd på individen genom 
att förklara att sådant som anses vara traditionellt manliga egenskaper och förmågor 
kan tillskrivas flickor och tvärtom.  
 
I förskollärarnas beskrivningar av jämställdhetsarbetet framgår det att de ofta 
använder litteratur för att visa på att även den mest aggressiva personen också kan 
vara snäll och hjälpsam, eller exempelvis att Guldlock kan vara modig eller cool. 
Blaise (2004) beskriver att detta sätt att arbeta med jämställdhet karaktäriserar 
uppfattningen av kön som en attityd- och könsrollsfråga, och författaren menar också 
att barns könsstereotypa lek anses vara imitationer av det barnen sett  i exempelvis 
hemmet, böcker, förskolan eller på TV. Denna typ av uppfattning genomsyrar också 
vårt resultat, där förskollärarna uttrycker att det ofta är  samhället, familjen och 
media som styr och påverkar barns uppfattning.  
 

5.3 Förskollärarnas syn på barns delaktighet i arbetet med 
jämställdhet 

Förskollärarna påpekade att det är viktigt att som vuxen vara medveten och 
reflektera kring sitt eget handlande, eftersom deras handlande anses påverka barnens 
uppfattningar. Enligt förskollärarna är deras självständiga och kollegiala reflektioner 
avgörande för jämställdhetsarbetet i förskolan. Barns reflektioner och diskussion 
varken poängteras eller nämns. Förskollärarna menar dock att det är viktigt att 
utmana barnens uppfattningar genom att ställa utmanande frågor, vilket 
förskollärarna främst gör när barnen uttryckt något som anses vara könsstereotypt. 
Även om detta lyfts verkar den allmänna uppfattningen hos dessa förskollärare vara 
att barn inte bildar sina uppfattningar utifrån egna tolkningar av erfarenheter. De 
anses inte heller upprätthålla eller ifrågasätta rådande föreställningar utan att en 
vuxen gör det.  
 

5.4 Miljöns - och materialets betydelse  

Även om förskollärarna lägger stor tyngd på individens viljor och intressen så verkar 
jämställdhetsarbetet också gå ut på att överföra önskvärda värderingar, eller ett 
önskvärt handlande. Det blir synligt genom att förskollärarna organiserar rum och 
material för att locka barn som vanligtvis inte använder sig av dessa. Eidevald och 
Lenz Taguchi (2011) problematiserar detta och menar att barns individuella val 
endast blir önskvärda när de är tillräckligt otraditionella.  
 
Detta sätt att tänka kunde vi urskilja i en av förskollärarnas beskrivning. Först 
poängterade förskolläraren vikten av att utgå från individen, men beskrev sedan att 
om flickor inte vistas i ett visst rum, kan de ändra om rum och material för att göra 
det mer lockande för flickor. Först anser förskolläraren alltså att det handlar om 
individen men beskriver sedan flickor som en homogen grupp. Vi tolkar det som att 
förskollärarnas syn på barn är situerad, där deras uppfattningar varierar beroende på 
situation, och hur pojkar och flickor agerar i olika situationer. Dolk (2013) beskriver 
att aktiviteter som Valstunden kan verka som ett motstånd mot den fria lekens 
stereotypa karaktär. Vi gör tolkningen att även miljön används som en strategi för att 
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förändra barns lek. Förskollärarna beskriver att organiseringen av material och miljö 
är av stor betydelse för jämställdhetsarbetet eftersom leksaker och olika färger ofta 
tillskrivs ett visst kön. I och med detta verkar det också som att förskollärarna i 
enlighet med Davidsson (2008) anser förskolans olika rum bär på sociala och 
kulturella värderingar och förväntningar som blir betydelsefulla för hur och vad barn 
agerar och lär. Vi kunde i vår tolkning av förskollärarnas beskrivningar urskilja både 
ett kompensatoriskt och könsneutralt tänk. Material som ansågs vara könsneutralt 
var bygg- och konstruktionsmaterial. Även Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar 
att detta är en vanlig uppfattning hos förskollärare. Det kompensatoriska 
perspektivet blev tydligt i förskollärarnas beskrivningar om ett blandat material, där 
könsstereotypt material och färger blandas för att integreras i samma lek.  
 
Vi tolkar förskollärarnas organisering av miljön och material, dels som en strategi för 
att indirekt styra barn mot en könsöverskridande lek med ibland önskvärda 
beteenden. Dels tolkas det också som en strategi för att beakta individuella intressen. 
En förskollärare beskriver exempelvis att genom att observera barns lek och hur de 
interagerar med befintligt material går det att få syn på vad de är intresserade av. Vi 
tolkar att förskollärarna försöker integrera barns perspektiv i utformningen av miljön 
genom att observera deras lek.  
 

5.5 Svårigheter med jämställdhetsarbetet 

Förskollärarna menar att svårigheter med jämställdhetsarbetet dels är att de själva är 
påverkade av tidigare erfarenheter, som de måste synliggöra och reflektera kring. De 
beskriver också att barns erfarenheter påverkas av exempelvis föräldrars värderingar 
eller det som media väljer att lyfta fram. Vi undrar också varför förskollärarna inte då 
anser att det är viktigt för barn att reflektera kring och synliggöra sina erfarenheter?  
 
Blaise (2004) beskriver att genuspedagogiken ofta handlar om just detta, att det är 
vuxnas uppgift att överföra jämställda värderingar till barn, snarare än att integrera 
barn i det genuspedagogiska samtalet. Vi tror i enlighet med Jones Díaz och 
Robinson ( 2006) att det kan grunda sig i att förskollärarna uppfattar att barn måste 
skyddas från problem och orättvisor, eftersom de är oskyldiga och för unga för att 
förstå makt- och samhällsfrågor. Förskollärarnas kompensatoriska tänk verkar också 
bidra till att förskollärarna upplever att det är barnens attityder och handlande som 
bör förändras. Det blir synligt genom att förskollärarnas beskrivningar om vikten av 
att lyfta de barn som inte tar så mycket plats, och få barnen som tar mycket plats att 
lämna plats åt andra. Vi gör tolkningen att förskollärarna anser att olika barn är på 
ett visst sätt, snarare än att de positionerar sig och handlar utifrån situationens 
möjligheter. Tidigare beskrev vi att förskollärarnas uppfattningar av barn tolkas som 
situationsbaserade. Det är svårt att säga om förskollärarna är medvetna om detta, 
men det kan vara något som har reflekterats kring eftersom en förskollärare menade 
att syftet med att filmas var för att synliggöra hur deras bemötande av barnen ser ut i 
olika situationer.  
 
Även om förskollärarna ändrar uppfattningar kring barnen i olika situationer verkar 
de inte uppfatta att även barns personligheter förändras i olika situationer, eftersom 
de beskrivs som antingen blyga, eller barn som tar plats.  
 



23 

 

 
Samtidigt som de pratar om att barn är på ett visst sätt, så anser de att miljön är 
viktigt och att det går att bjuda in och skapa olika känslotillstånd hos barnen som 
vanligtvis inte finns. Det verkar som att förskollärarnas förhållningssätt ibland är 
motsägelsefullt. Exempelvis att förskollärarna ibland uppfattar att barn har statiska 
identiteter samtidigt som de anser att dessa identiteter kan förändras genom vuxnas 
bemötande eller miljöns organisering.  
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6 Diskussion 

Under detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt metodval. Vi kommer också att 
diskutera det resultat vi har fått fram samt relevans för förskolläraryrket, förslag till 
fortsatt forskning och slutsatser.  

6.1 Metoddiskussion 

Vi upptäckte att några av deltagarna upplevde ämnet som tungt och svårt. De 
uttryckte vid flera tillfällen att det var svårt att sätta ord på hur de tänker och hur de 
jobbar. Det verkar som att några av deltagarna hade lättare att prata om ämnet efter 
att vi avslutat intervjun och inspelningen. Vi undrar om detta kan bero på att 
intervjuer som metod gör att situationen blir formell? Vi menar att vi under 
intervjuerna tillskrivs olika roller, där vi som intervjuar söker svar på frågor och det 
blir deltagarens uppgift att ge oss svar. Som tidigare beskrivits ger öppna 
frågeställningar fler möjligheter till olika svar, där vi inte leder in deltagarna på något 
förväntat spår (Bryman, 2011).  
 

Eftersom ingen av oss har speciellt mycket erfarenhet av att göra intervjuer var det 
svårt att vara bekväm i situationen. Det var svårt att bemöta deltagarna utan att lägga 
några värderingar i deras svar. Vi ville gärna göra deltagarna bekväma genom att 
instämma på deras tankar, men vi försökte att endast bekräfta genom att be dem 
utveckla sina svar och ge exempel. Vi har också funderat kring vad som hade hänt om 
vi ställt frågorna på ett annat sätt. Hade vi fått en mer genomgående beskrivning av 
hur förskollärare uppfattar exempelvis kön om vi hade ställt den frågan för sig?  
 

För oss hade det varit intressant att få ta del av fler perspektiv, genom att exempelvis 
intervjua fler förskollärare och observera dem i olika situationer. Tidsmässigt var 
detta inte relevant för oss. Även om det hade varit intressant med fler perspektiv, 
anser vi att vår metod har fungerat bra eftersom att den har gett oss information som 
gjort att vi har kunnat besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor.  
 

6.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visade resultatet att förskollärarna anser sig fokusera på 
individen, men ibland ser flickor och pojkar som homogena grupper istället för olika 
individer. Kategorierna pojkar och flickor är ständigt närvarande och det framgick 
inga fler förståelser av kön. Förskollärarnas förhållningssätt verkar grunda sig i både 
ett könsneutralt och ett kompensatoriskt tänkande där utgångspunkten för arbetet 
blir att behandla barn likvärdigt efter individuella förmågor och intressen. Arbetet 
går också ut på att kompensera för det som barn inte utvecklat, och barns 
personligheter uppfattas dels som föränderliga men också statiska. Genom att 
uppfatta barn som individer med statiska personligheter kan risken enligt Nordin-
Hultman (2004) vara att förskollärare sätter etiketter på barn utifrån dominerande 
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diskurser. Arbetet med jämställdhet handlar också om att överföra jämställda 
värderingar i syfte att skapa ett jämställt handlande.  
 
Barnen upplevs inte som aktiva konstruktörer av kön, genus och jämställdhet. Barn 
anses inte heller reflektera kring dessa frågor på eget bevåg. Förskollärarna anser sig 
dock kunna utmana barns tankar genom att ställa utmanande frågor, eller genom 
litteratur och det anses därför vara viktigt att som förskollärare reflektera kring sitt 
tänkande, handlande och bemötande. Miljön och material används för att locka 
flickor och pojkar till könsöverskridande lekar och motverka barns könsstereotypa 
lekar, vilket har visat sig vara vanligt i tidigare forskning (Eidevald & Lenz Taguchi, 
2011). Organiseringen av miljö och material används både som en strategi för att 
indirekt styra barns lek och som en strategi för att beakta individuella intressen. Det 
blir synligt när en förskollärare menar att genom att observera barns lek går det att få 
syn på vad de är intresserade av. Det verkar som förskollärarna försöker integrera 
barns perspektiv i utformningen av miljön genom att utgå ifrån de intressen som blev 
synliga under observationerna. Vi ställer oss dock frågan varför förskollärarna inte 
samtalar med barnen om materialet och miljön. Varför ska barnen indirekt styras 
mot könsöverskridande lekar när barnen istället skulle kunna integreras i en 
diskussion kring sitt lekande och utifrån det göra val? Kan det grunda sig i att barnen 
upplevs vara för unga för att förstå (Jones Díaz & Robinson, 2006)? 
 
Jämställdhetsarbetet och begrepp som kön och genus ansågs i det stora hela som 
svårt att konkretisera, beskriva och arbeta med. Det ansågs också komma i 
skymundan för andra frågor, även om det enligt läroplanen beskrivs som en 
grundläggande del av arbetet i förskolan (Skolverket, 2010).  
 
Vårt resultat bekräftar det tidigare forskning har kommit fram till, där vi kan se 
likheter mellan förskollärares beskrivningar kring arbetet med kön, genus och 
jämställdhet i förskolan. Dessa beskrivningar har tidigare kritiserats ur ett 
feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv. Framförallt förskollärares syn på barn 
som oskyldiga och för unga för att förstå maktförhållanden har ansetts vara 
problematiskt eftersom feministiskt poststrukturalistiska studier visar att barn är 
aktiva i konstruerandet, rekonstruerandet och omformandet av genusdiskurser 
(Blaise, 2004). Det har också visat sig att barn oftast reflekterar kring normer och 
strukturer oavsett om vuxna i deras omgivning gör det, där barns handlande grundar 
sig i det som de upplever förväntas av dem eller det som de själva anser vara mest 
åtråvärt (Blaise, 2004).  
 
Barn kan förstås som det lärande och könade subjektet (Lenz Taguchi, 2004) som 
befinner sig i ett reflekterande förhållande till konstitutionerandet av den egna 
subjektiviteten (agentskap). Utifrån förståelsen att agentskap inte innefattar någon 
individuell autonomitet, utan alltid påverkas av samhälleliga diskurser och 
konstitutioner (Lenz Taguchi, 2004) blir förskollärares fokus på individen 
problematiskt. Vi menar att om förskollärare inte tar hänsyn till att diskurser formar 
individen och observerar barnen utifrån den förståelsen, förblir deras förståelse 
endast att individer har olika intressen, förmågor och behov. Vi menar att detta sätt 
att se på barns utveckling och konstruerande av den egna identiteten kan riskera att 
maktförhållanden som finns i barns samspel och lek inte uppmärksammas. Är 
förskollärare inte medvetna om vilka maktförhållanden som genomsyrar barns 
samspel, eller vilka möjligheter förskolan ger olika barn att positionerna sig, är risken 
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att syftet med jämställdhetsarbetet brister. Vi menar att om inte förskollärare är 
medvetna om vilka maktförhållanden som påverkar barnen i praktiken, kan de inte 
heller säkerhetsställa att alla individer behandlas likvärdigt utifrån sina egna 
förmågor, intressen och behov.  
 
Förskollärarnas strategier som att exempelvis använda sig av miljön, litteratur och 
sagor för att överföra jämställda värderingar till barnen kan enligt oss beskrivas som 
en form av disciplinär makt, där barn formas genom normer, varken med eller mot 
sitt samtycke (Lenz Taguchi, 2012). Det kan dock finnas situationer där barn gör 
motstånd mot vuxnas indirekta påtryckningar, vilket skulle vara intressant att 
undersöka. Vi anser också att förskollärarnas strategier kan vara betydelsefulla 
utgångspunkter för diskussioner med barnen. Som tidigare nämnt fokuserar 
förskollärare framförallt på att överföra jämställda värderingar till barnen, där barns 
tänkande och handlande är det som bör förändras, vilket begränsar möjligheterna att 
förändra förtryckande strukturer (MacNaughton, 2000). 
 
Några av förskollärarna betonade vikten av manliga förskollärare genom att 
argumentera för att manliga förskollärare tänker och handlar annorlunda. Andra 
argument var att manliga förskollärare är viktigt för att barnen ska få möjlighet att 
komma i kontakt med manliga förebilder och se att även män kan arbeta med barn. 
Frågan är varför det är viktigt och vad män kan erbjuda barn som inte kvinnor kan? 
Kan det ha och göra med det patriarkala perspektivet som genom historien 
överordnat eller lyft traditionellt manliga egenskaper (Eidevald, 2004; Lenz Taguchi 
& Lenz Taguchi, 2011)? 
 
Istället för att se genusarbetet som något som handlar om att barn bör formas på ett 
visst sätt, anser vi i enlighet med Heikkilä (2015) att genusarbetet bör gå ut på att 
utforska hur genusnormer görs i förskolan, för att sedan diskutera hur dessa normer 
påverkar våra liv. Med utgångspunkt i att barn är del av utformandet och 
upprätthållandet av diskurser, bör även de göras delaktiga i det utforskande och 
problematiserande arbetet. Om förskolans uppdrag innebär att lägga grunden för ett 
livslångt lärande (Skolverket, 2010) bör det också innefatta förmågan att kritiskt 
reflektera kring diskurser och hur de påverkar ens egna och andras liv, eftersom detta 
kan bidra till ett upplösande av dem och ett steg i riktning mot social rättvisa 
(Browne, 2004; MacNaughton, 2000).  
 

6.3 Relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att studien är av relevans för förskolläraryrket eftersom den bidrar med en 
beskrivning av hur förskollärares förhållningssätt gentemot kön, genus och 
jämställdhet kan påverka deras praktiska handlande. Studien visar också hur deras 
praktiska handlande blir betydelsefullt för arbetet med jämställdhet och social 
rättvisa, som förskolans läroplan menar att förskollärare bör ansvara för. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att bygga vidare på denna studie genom att observera hur 
genus görs och utmanas i förskolan. Det är möjligt att det kanske skulle bidra till ett 
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synliggörande av de förhandlingsprocesser, maktförhållanden och motstånd som 
olika diskurser innebär.   

6.5 Slutsats 

Vår studie har gett oss en bild av hur dessa förskollärare uppfattar begrepp som kön, 
genus och jämställdhet, och hur de arbetar med jämställdhet i praktiken. Vi har fått 
en förståelse för att jämställhetsarbetet är komplext och innehåller olika aspekter 
som är viktiga att ta hänsyn till. Exempelvis att olika uppfattningar om hur kön och 
genus skapas kommer att påverka hur förskollärare uppfattar barns sociala samspel. 
Vi har också fått en förståelse för att jämställdhetsarbetet komplexa karaktär har 
bidragit till att förskollärare ibland har ett motsägelsefullt förhållningssätt gentemot 
jämställdhet, där de anser sig fokusera på individen men ofta kategoriserar in barn 
efter två olika kön. 
 
Studien visade att ett könsneutralt och ett kompensatoriskt tänkande utgör 
utgångspunkter för förskollärarnas förhållningssätt, där arbetet ofta går ut på att 
behandla barn likvärdigt efter individuella förmågor och intressen eller kompensera 
för det som barn inte utvecklat. Arbetet handlar om att överföra jämställda 
värderingar i syfte att skapa ett jämställt handlande hos barnen, som varken beskrevs 
som aktiva eller delaktiga i arbetet med jämställdhet och skapandet av genus.  
 
Miljön och material används ofta för att möjliggöra för könsöverskridande lek och 
motverka könsstereotyp lek. Avslutningsvis verkade jämställdhetsarbetet och 
begrepp som kön och genus uppfattas som svårt att konkretisera, beskriva och arbeta 
med.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

Information om examensarbete kring jämställdhetsarbete i förskolan  

Hej!  

Vi heter Angelika Stafström och Fanny Wallin van Doesburg och vi går sista terminen 
på förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola och det är nu dags för oss att 
skriva ett examensarbete. Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka hur 
förskollärare arbetar med jämställdhet i förskolan.  

Studien kommer att bygga på intervjuer av förskollärare. Intervjuerna kommer att 
spelas in och transkriberas för att vi inte ska gå miste om någon viktig information. 
Varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter. Ditt deltagande är självklart frivilligt. Vi 
kommer att följa Vetenskapsrådet forskningsetiska regler, som innebär att varken du 
eller förskolan kommer kunna spåras och att du har rätt att avbryta ditt deltagande 
när du vill. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats som kommer att 
publiceras på databasen Diva.  

Tack på förhand!  

Angelika Stafström                                                                    
Asm12004@student.mdh.se  

Fanny Wallin van Doesburg  
Fwn12001@student.mdh.se    

Handledare: Eva Ärlemalm-Hagsér  
eva.arlemalm-hagser@mdh.se  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
– Har du arbetat på fler förskolor än denna? 
– Hur ser den nuvarande barngruppen ut? 

2. Vad har du som förskollärare för uppfattning om begreppen kön, genus och 
jämställdhet? 

3. Beskriv hur du arbetar med jämställdhet på förskolan? 

4. Vilka metoder används för att barn, oavsett kön ska uppleva att de är lika mycket 
värda? 

5. Vilka metoder används för att barn, oavsett kön ska få möjlighet att delta under 
aktiviteter på lika villkor? 

6. Finns det några svårigheter när det kommer till jämställdhetsarbete på din förskola? 

7. Anser du att du har tillräckligt med kunskap om jämställdhetsarbete? 

8. Hur har du tillägnat dig kunskap om jämställdhetsarbete i förskolan? 

9. Vilken roll har du som förskollärare i jämställdhetsarbetet? 

10. Anser du att den fysiska miljön har någon betydelse för jämställdhetsarbetet i 
förskolan? 
– Hur arbetar ni med den fysiska miljön för att främja jämställdhetsarbete? 

 


