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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att studera hur genus hanteras som ett didaktiskt innehåll i 

förskollärarstudenters examensarbeten. Detta kommer att ske med hjälp av en textanalys 

av 13 examensarbeten från vårterminen 2017. Urval av arbeten är från högskolor och 

universitet runt om i Sverige, utifrån detta har ett examensarbete från varje högskola och 

universitet tagits fram. 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 

Vilka syften har förskollärarstudenter i sina examensarbeten som handlar om genus? 

Vilka genusteorier kommer till uttryck i förskollärarstudenters examensarbeten?  

Vilka metoder har förskollärarstudenterna använt sig av i examensarbetena?  

Finns det likheter och/eller skillnader mellan universitet och högskolor? Om så är fallet, 

vilken/vilka? 

Resultatet av denna textanalys är att genus är ett begrepp som tolkas på många olika 

sätt. Genus i förskolan är ett aktuellt område och det skrivs om ämnet i många 

examensarbeten utifrån olika syften kopplat till förskolans verksamhet. Syftena i 

examensarbetena har varierat, dock framkom det ett litteracitet/musik var det syfte som 

flest examenarbeten undersökte. De analyserade examensarbetena har till stor del 

använt sig av samma genusteorier som teoretiskt ramverk. Däremot finns det arbeten 

som inte fördjupat sig i begreppet genus. De genusteorier som framkom i denna 

textanalys är genussystem och genusordning. 
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1. Inledning 

Andelen barn som spenderar tid i förskolemiljö ökar i Europa. I Sverige var 83 % av 

alla barn mellan 1 - 5 år inskrivna i förskolan (Rubinstein Reich, Tallberg Broman & 

Vallberg Roth, 2017). Detta innebär att förskolan utgör en central arena för barns 

uppväxt (Edström, 2009). Förskollärarens uppdrag har över åren blivit mer komplex, 

vilket kräver mer av förskollärarens professionella omdöme. Den professionella 

förskolläraren har ett ansvar, att baserat på sina kunskaper och tolkningar av 

verksamheten fatta beslut som stimulerar utvecklingen av kunskaps- och 

socialisationsmål som finns för förskolan menar Rubinstein Reich et al. (2017). I 

läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2016) står det bland annat att förskolan 

ska motverka traditionella könsroller och könsmönster samt att förskolan ska hålla 

levande i arbetet med jämställdhet mellan könen. Detta kan betraktas som en anledning 

till att förskollärare behöver få kunskap om genus och jämställdhet i sin utbildning med 

koppling till högskolepedagogiska dokument där detta betonas. 

 

Att arbeta utifrån förskolans läroplan är en del av den professionella förskollärarens 

uppdrag, vilket innebär att förskolläraren ska besitta kunskap om genus (Rubinstein 

Reich et al., 2017). Genus i lärarutbildningen är viktig anser Heikkilä (2015) då 

utbildning inom ett visst område/ämne saknas är det svårt att arbeta aktivt med detta på 

ett sätt som förväntas utifrån de lagar och regler som finns för förskolan. 

Förskollärarstudenter förväntas i sin utbildning närma sig ett kritiskt, vetenskapligt och 

reflekterande tänkande samt känna till och kunna använda olika forskningsmetoder. Det 

borde leda till att kunskaper och förhållningssätt till genus inkluderas, detta för att 

utveckla den egna professionella kompetensen (Utbildningsdepartementet, 1993:100). 

 

Rubinstein Reich et al. (2017) poängterar att 2010 års skollag införde att alla 

lärarutbildningar ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då blivande 

förskollärare skriver examensarbete tränar de sitt vetenskapliga förhållningssätt samt sin 

professionalitet. Ett examensarbete har ett didaktiskt innehåll som syftar till att träna ett 

vetenskapligt förhållningssätt och att förstå ett specifikt kunskapsinnehåll som både 

intresserar blivande förskollärare och som ingår som en viktig del i deras framtida yrke 

(a.a). 
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 Detta arbete utgörs av en textanalys av förskollärarstudenters examensarbete för att 

synliggöra hur genus som ett teoretiskt perspektiv hanteras i examensarbeten som ett 

didaktiskt innehåll. Vi har valt denna metod då genus och jämställdhet är ett ständigt 

aktuellt ämne i samhället vilket även betonas i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

En viktig kunskap som blivande förskollärare förväntas förstå och hantera är frågor som 

rör genus och jämställdhet (Utbildningsdepartementet 1993:100). På ett övergripande 

plan ses genus som ett verktyg som hjälper till att förstå kön medan jämställdhet handlar 

om jämlikhet mellan de olika könen (Svaleryd, 2003). 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att studera hur genus som teoretiskt perspektiv hanteras som 

ett didaktiskt innehåll i förskollärarstudenters examensarbeten. 

  

De frågeställningar som kommer att hanteras i arbetet är: 

Vilka syften har förskollärarstudenter i sina examensarbeten som handlar om genus? 

Vilka genusteorier kommer till uttryck i förskollärarstudenters examensarbeten? 

Finns det likheter och/eller skillnader mellan universitet och högskolor? 

Om så är fallet, vilken/vilka? 

 

1.2 Disposition  
 

Detta arbete kommer till en början att synliggöra förskollärarutbildningen som en 

professionsutbildning samt examensarbetens betydelse för professionen utifrån politiska 

styrdokument. Därefter tas tidigare forskning upp, denna del av arbetet är uppdelat i tre 

olika delar, där den första delen handlar om förskollärarens profession, professionalism 

och professionalitet. I den här delen synliggörs de olika begreppens betydelse samt 

historian kring dessa. Andra delen i tidigare forskning tar upp examensarbete som ett 

didaktiskt innehåll. Under sista delen av tidigare forskning beskriver vi genus i 

examensarbeten, genus i förskollärarutbildningen, genus historia, olika teorier kring 

genusbegreppet som de analyserade examensarbetena skriver om och vad de har för 

betydelse för blivande förskollärare. I nästa del i detta arbete kommer metod att 

synliggöras, under denna del kommer vi lyfta val av metod, urval och databearbetning. 

Senare synliggörs det resultat denna textanalys gett. Efter resultatet förs en diskussion 

över resultatet och den tidigare forskningen, denna del innehåller även en 

metoddiskussion. Sist redogörs våra slutsatser utifrån arbetet där vi även ger förslag på 

vidare forskning.  
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2. Politiska styrdokument  

I denna del av arbetet utgår vi från politiska styrdokument för att synliggöra 

förskollärarutbildningen som en professionsutbildning samt examensarbete och dess 

betydelse för professionen. I slutet av denna del betonas vikten av att beröra frågor 

kring genus och jämställdhet som ett didaktiskt innehåll. Vi har valt dessa områden som 

är kopplat till arbetets syfte utifrån politiska styrdokument då det är någonting som 

Stukát (2011) anser är av god vikt att använda sig av. Politiska styrdokument anger 

ramar för vad som är beslutat i en organisation vad beträffar en bestämd verksamhet. 

Författaren menar att även om politiska styrdokument inte är förankrat så ger det genom 

sin politiska tyngd ett viktigt referensmaterial som kan vara mycket relevant till många 

examensarbeten kring utbildning och skola (a.a). 

 

2.1 Förskollärarutbildningen som en professionsutbildning 
 

Enligt en proposition från regeringen (Prop. 2004/05:11) har förskollärarens 

professionalism och det pedagogiska ledarskapet en stor betydelse för en fungerande 

förskola. Vidare menar Skolverket (2006) att personalens utbildning har fått större 

betydelse på förskolan sedan läroplanen kom. Utbildningsdepartementet (2006) anser 

att Skolverket (2016) har haft en stor betydelse för professionalismen i förskolan då den 

betonar vikten av förskollärarens betydelse för barnens utveckling och lärande. 

Läroplanen för förskolan har höjt statusen på yrket då de fokuserats mer på det 

pedagogiska ansvaret som innebär att ta ansvar för undervisningen och att arbetet 

genomförs av de riktlinjer som läroplanen lyfter (Prop. 2004/05:11). 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonas det att förskolan ska motverka 

traditionella könsroller och könsmönster samt att flickor och pojkar ska ha samma 

möjlighet att prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller. Medan styrdokumenten idag formulerar de mål och riktlinjer som 

förskolan ska arbeta efter står det dock inte hur målen ska uppnås. Det är något som 

lämnas till de professionella förskollärarna som arbetar i förskolans verksamhet. 

 

På liknande sätt betonas det i Högskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 

1993:100) att förskollärarutbildningen ska knyta an till den kommande 

yrkesutövningen.  
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För att ta examen vid förskollärarutbildningen ska den studerande visa kunskaper i 

förskoledidaktik. Detta krävs för undervisning och lärande inom det 

förskolepedagogiska området, som utbildningen avser (a.a).  

 

Högskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 1993:100) tar upp att för att få sin 

förskollärarexamen ska studenten ha genomfört ett självständigt arbete även kallat 

examensarbete på 15 högskolepoäng som skrivs sista terminen. Lärarutbildningar syftar 

till att studenten under sina studier ska utveckla ett vetenskapligt, kritiskt och 

reflekterande tänkande, detta för att utveckla sin professionella kompetens. Då studenter 

skriver examensarbete utvecklar och tränar de sitt vetenskapliga förhållningssätt samt 

sin professionalitet. I och med examensarbete får studenterna kritiskt söka och samla 

information och litteratur inom det valda huvudområdet för utbildningen (a.a). 

 

2.2 Vikten av att beröra frågor kring genus och jämställdhet som ett 

didaktiskt innehåll 

I betänkandet från Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) betonas 

det att flera studenter i lärarutbildningen som tar examen har bristande kunskaper i 

genus och jämställdhetsfrågor. SOU (2006:75) anser att genusperspektivet som ska 

genomsyra hela utbildningen inte uppnås tillräckligt. Genusperspektiv är en social 

konstruktion med människors olika uppfattningar kring vad kön anses vara och vilka 

normer som finns kring detta. Genom att vi har frågor kring genus utifrån olika 

perspektiv ökar förståelsen kring vad kön och genus är i vårt samhälle. Utredningen 

visar att bristen kring att detta inte uppnås till största del beror på varje enskild lärares 

kunskap och intresse kring hur genus och jämställdhetsfrågor lyfts i kurserna (a.a).   

 

Förskolan är med och påverkar barnens identitet och uppfattning kring vad som flickor 

och pojkar är, får och kan göra. Därför menar regeringen i sin proposition (Prop. 

2004/05:11) att arbetet med att bryta normen kring hur pojkar och flickor förväntas 

agera ska starta redan på förskolan.   Arbetet med jämställdhet måste bli tydligare för att 

förändra könsmönster och traditionella könsroller.  Detta handlar inte enbart om hur 

män ser på kvinnor eller tvärtom utan även hur de uppfattar sig själva. Det som leder till 

jämställdhet är att ha kunskaper om könsstruktur och ett medvetet genusperspektiv som 

bygger på att man vill att förändringar ska ske (a.a). 
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Barn är anpassningsbara till de normer och värderingar som finns på förskolan där de 

vistas (SOU, 2004:115). Skillnaden mellan pojkar och flickors beteende är ett exempel 

på att personalen är delaktig i att förskolan särskiljer könen. Detta på grund av att de 

anses ha olika förväntningar som uppstår kring respektive kön. Skolverket (2016) tar 

upp att vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem leder till pojkars och flickors uppfattning om vad som är manligt och 

kvinnligt. Vidare menar SOU (2004:115) att forskning har visat att pojkar för det mesta 

får mer uppmärksamhet än flickor i förskolan, detta kan ses i verksamheten i de styrda 

aktiviteter där pojkarna får mer bekräftelse än flickor.  

Det gjordes det en problemanalys för att se vad som gjorde det svårt att arbeta med 

jämställdhet i förskolan. Resultatet visade att det är en brist i lagar och förordningar 

inom området samt att personalen har bristande kunskaper om ämnet vilket leder till att 

de uppfattar arbetet med jämställdhet som svårt. Detta visar ett behov av att studera hur 

förskollärarstudenter förstår och närmar sig detta innehåll i sina examensarbeten. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Förskollärarens profession, professionalism och professionalitet 
 

Rubinstein Reich et al. (2017) anser att förskolans uppdrag ställer komplexa krav på 

förskollärares professionella kompetens samt yrkesutövande. I denna del kommer vi 

synliggöra förskollärares profession, professionalism och professionalitetens historia. Vi 

kommer sedan beskriva betydelsen av dessa begrepp kopplade till förskolläraryrket. I 

slutet tydliggör vi vikten av detta under förskollärarutbildningen. Denna del av arbetet 

vill vi belysa i relation till arbetets syfte då förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

betonar genus och jämställdhet. Att arbeta utifrån förskolans läroplan är en del av den 

professionella förskollärarens uppdrag. Det innebär att besitta kunskap om genus och 

jämställdhet som även är en del av det uppdrag som förskollärare har. 

3.1.1 Historia 

Carlgren (2004) tar upp att någon gång under mitten på 1980-talet framkom uttrycket 

”de professionella” upp i statliga utredningar om skola och förskola. Vidare skriver 

författaren att när förskolans verksamhet inte skulle regleras centralt kom de 

professionella att bli ett viktigt redskap i politikernas ögon. ”De professionella” är ett 

begrepp som syftar på att lärare är professionella i sin yrkesutövning (a.a).  

 

Utgångspunkten i diskussionen av professionalism och professionalitet menar Carlgren 

(2004) ligger i den statliga styrningen. Professionalism och professionalitet gäller inte 

enbart förskollärares arbete utan är även en fråga om inflytande och makt i förskolan. I 

och med detta har förskollärare fått ökat inflytande över verksamheten men även ett 

större ansvar då verksamhetens resultat till större del läggs på dem. 

3.1.2 Begreppens betydelse  

Frelin (2014) tar upp begreppet professionell som ett begrepp som vardagligen används 

för att tydliggöra att en person gör något särskilt bra men även att den personen kan 

tillhöra en profession. Det finns fem kriterier för att ett yrke ska betraktas som en 

profession menar författaren. 

Det ska uppfylla en viktig samhällsfunktion, ha en teoretisk och praktiskt grundad 

kunskapsbas, det ska finnas en yrkesetik, reglering över vem som får utöva yrket samt 

att det ska vara självständigt i förhållande till exempelvis staten. Frelin (2014) menar att 

utifrån detta är det svårt att säga att förskolläraryrket är en profession.  
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Skälet till detta är att det finns en brist på en gemensam kunskapsbas och ett gemensamt 

yrkesspråk. Tallberg Broman (2017) synliggör att de första förskollärarutbildningarna 

fyllde en viktig funktion i förskollärarnas profession då ett gemensamt språk och en 

tydlig yrkesetik utvecklades. Dock finns det ytterligare sätt att fastställa professioner 

som involverar förskollärare. Om ett yrke ses som en profession eller inte handlar även 

om hur yrket ses i andras ögon.  

 

Frelin (2014) beskriver att professionalism inte utövas av enskilda lärare utan av 

exempelvis lärarlaget, några som har något gemensamt. Det finns vissa centrala sätt att 

förstå begreppet professionalism även om det finns olika nyanser. Peterson et al. (2016) 

tar upp att professionalism är format utifrån förskollärarens kunskaper om barnets 

utveckling och pedagogiska behov, föräldrars förväntningar samt läroplanens 

föreskrifter. Professionalism kan även innebära att reflektera över sina erfarenheter och 

handlingar för att ständigt utveckla sin yrkesroll och uppnå goda resultat i arbetet.   

 

Professionalitet är ett begrepp som Frelin (2014) talar om, i detta fall handlar det om att 

utföra ett arbete på ett bra sätt vilket inte nödvändigtvis behöver kopplas till en 

profession. Professionalitet kan ses som något utöver yrkeskompetensen som författaren 

menar har med omdöme att göra. Omdöme kan exempelvis handla om att se att det som 

är bäst för ett barn inte är bäst för ett annat eller för gruppen i helhet.   

 

I vardagsspråket anser Carlgren (2004) att professionell handlar om en yrkesmässighet 

istället för en lekmannamässighet, vilket innebär en person som saknar utbildning inom 

området. Förskolläraren är professionell då denne besitter kunskap som lekmannen inte 

har, den didaktiska kunskapen är ett av dessa kunskapsverktyg. Carlgren (2004) tar upp 

att förskollärarnas professionella kunskaper även omfattar praktiska kunskaper och inte 

bara teoretiska. Yrket beskrivs som multidimensionellt, i praktiken händer det flera 

saker på en gång. Utöver att vara professionell teoretiskt ska förskollärare kunna se den 

enskildes behov samtidigt som hela gruppens behov ska synliggöras.  

 

En professionell förskollärare har ämneskompetens samt en god förståelse för barn och 

deras värld, det lyfter Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) fram och menar att 

professionaliteten hos förskolläraren är viktigt för det pedagogiska arbetet.  
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Utöver detta anser Peterson et al. (2016) att professionella förskollärare arbetar med att 

bygga ny kunskap som anses vara ett viktigt steg för alla som vill förbättra kvalitén på 

sin verksamhet. Författarna betonar att de viktigaste områdena för förskollärarens 

professionalism är att de arbetar utifrån en etisk bas, med respekt för barn, barns 

utveckling och lärande, demokratiska värderingar samt att interagera och kommunicera 

aktivt med barn, kollegor och föräldrar. 

 

När det kommer till verksamheten brukar det talas om vetenskap och beprövade 

erfarenheter som två olika praktiska grunder. Carlgren (2004) tar upp att då det pratas 

om att förskollärare behöver bli mer professionella har det oftast med professionalismen 

i yrkesutövande att göra. Professionalismen anses kunna förbättras ytterligare genom att 

forskning och teoretisk kunskap i yrket ökar (a.a). Rubinstein Reich et al. (2017) anser 

att Läroplanen (Skolverket, 2016) idag har en tydligare lärande- och kunskapsinriktning 

genom att den lyfter den vetenskapliga grunden samt det vetenskapliga 

förhållningssättet. 

3.1.3 Examensarbete som ett didaktiskt innehåll i 
förskollärarutbildningen 

Under förskollärarutbildningen startar den professionella resan som sedan fortsätter i det 

verksamma yrkeslivet (Engdahl & Ärlemalm - Hagsér, 2015). Carlgren (2004) tar upp 

att vissa yrkesgrupper kännetecknas av att de har en lång specialiserad utbildning, med 

vetenskaplig och teoretisk koppling. 

 

Målet med ett examensarbete vid förskollärarutbildningen är att de blivande 

förskollärarna ska redovisa sitt examensarbete med ett vetenskapligt förhållningssätt 

menar Rubinstein Reich et al. (2017) och Stukát (2011). Examensarbete kan ses som en 

förberedelse för att som färdig förskollärare kunna bedriva utveckling- och 

forskningsarbete med ett vetenskapligt förhållningssätt och forskningsrelaterad 

kompetens (Rubinstein Reich et al., 2017; Stukát, 2011).  

 

Nyberg (2012) anser att examensarbete kan ses som en förberedelse för arbetslivet, 

forskningsarbetet som studenterna arbetar med syftar till att utveckla förmågan att möta 

olika problem i arbetslivet. Syftet med examensarbetet handlar om att studenten ska lära 

sig att arbeta självständigt.  
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Studenten får även visa prov på självständigt kritiskt tänkande vid diskussion av metod 

och resultat. Examensarbete kan även ses som ett sätt för studenter att lära sig att lära.  

Då de skriver examensarbete måste de självständigt söka information och fakta. Detta 

leder till att studenten lär sig att använda olika metoder och att granska sitt eget arbete 

och andra studenters arbeten kritiskt (a.a.). 

 

3.2 Examensarbeten som ett didaktiskt innehåll 

3.2.1 Förskollärarutbildning ställer krav på en bred didaktik 

Kansanen, Hansén, Sjöberg och Kroksmark (2017) tar upp att ursprungligen har 

begreppet didaktik tagits fram för att namnge en vardagsföreteelse som människor 

praktiserat genom tiderna. Begreppet didaktik handlar om förmågan att förmedla 

budskap som hjälper andra att uppleva och förstå situationer samt att ta till sig viktig 

kunskap för att kunna handla klokt (a.a) 

 

Kansanen et al. (2017) nämner att i regel betraktas undervisningssituationer genom den 

så kallade didaktiska triangeln. Den didaktiska triangeln illusterar relation mellan lärare 

och elever ur en synvinkel som är kännetecknande för den pedagogiska kontexten, 

triangelns delar är alltså innehåll, lärare och elev. I detta fall gäller inte det enbart vuxna 

som lärare och barn som elev utan läraren ska vara en person som är sakkunnig och mer 

erfaren än eleverna och har ansvar för undervisningen (a.a). 

 

En av grundstenarna inom förskolläraryrket är ämneskompetens (Kansanen et al. 2017).  

Vid examen på förskollärarutbildningen måste studenten kunna använda sig av och 

utveckla en sådan kompetens. Kompetensen ska vara djup och bred och visa sig i de 

praktiska handlingarna. En viktig del av kompetensen handlar om att skaffa sig kunskap 

om barnets erfarenheter, intressen, kunskaper och behov. Denna kunskap handlar sedan 

om att fatta beslut om mål för lärandet, material eller lärandeaktiviteter, saker som 

gynnar både det individuella och kollektiva lärandet. När förskollärare gör dessa val 

reflekterar de över didaktikens grundfrågor: Vad, varför och hur. 

 

 

3.3 Genus som ett didaktiskt innehåll i examensarbeten 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för begreppet genus och vad en del författare 

påstår om genus samt några punkter kring hur det fungerar i förskolan. Sedan beskriver 

vi en del av genusbegreppets historia.  
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Vidare redovisar vi varför teorier kring genus anses vara viktiga samt beskriver olika 

teorier utifrån de analyserade examensarbetena. Detta för att synliggöra genus som ett 

ämne för att tydliggöra det som framkommer ur de analyserade examensarbetena.  

 

Henkel (2006) anser att genusbegreppet skiljs där kön anses vara det biologiska könet 

medan genus är det sociala könet. Vidare menar författaren att det sociala könet innebär 

att samhället ger egenskaper hos människor utifrån dess biologiska kön. Genus 

konstrueras via sociala aspekter och är därför hela tiden under en process som kan 

förändras då den påverkas av vårt samhälle (a.a). Hedlin (2010) påstår likt Henkel 

(2006) att genus inte är det biologiska könet utan någonting som hela tiden kan 

förändras.  

 

Svaleryd (2003) anser att genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön, att 

genus är vad det kulturella och det sociala har format oss till. Vi skapar genus i 

samhället hela tiden, att ge flickor färgen rosa och pojkar blå, att kategorisera vad som 

är manligt och kvinnligt, det är exempel på hur vi skapar genus. Svaleryd (2003) påstår 

även att när barn föds har de inga erfarenheter av hur de ska uppföra sig utan barnen 

formas av de budskap och normer som de möter när de växer upp, vilket ger förskolan 

möjlighet att påverka barnens utveckling. 

 

Heikkilä (2015) menar att det inte finns några uppenbara forskningsresultat som visar 

att flickor och pojkar skulle vara födda att bete sig olika i sociala sammanhang. Trots 

det finns det förskollärare som medvetet eller omedvetet förväntar sig att de ska bete sig 

olika något som även Eidevald (2009) nämner. Heikkilä (2015) anser att personalen på 

förskolan idag inte är tillräckligt uppmärksamma på att kön är en del av förskolans 

vardag. I vardagen på förskolan uppstår det ständigt situationer som skapar och 

påverkar begreppet kön som personal ej är medveten om. Vidare påtalar författaren att 

det bortförklaras lätt eller att man inte ser sambandet med didaktisk reflektion och kön. 

3.3.1 Genus historia 

Genom att genusmedvetenheten växte fram blev behovet av en ny terminologi större. 

Sedan 1970-talet har genus blivit allt vanligare som benämning även om 

genusbegreppet inte varit accepterat överallt menar Connell (2009). Även Ärlemalm - 

Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att genusbegreppet fick stor 

genomslagskraft runt 1960-70 talet.  
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Genus kommer från engelska ordet gender som kom till Sverige genom Yvonne 

Hirdman kring 1980-talet (Hirdman, 1988). Begreppet gender står för det kulturella och 

sociala könet som ger uppfattningar av vad vi anser är kvinnligt och manligt i samhället 

(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Termen genus kommer ifrån 

grammatiken där betydelsen är “att producera” och i andra språk ord som betyder “sort” 

eller “klass”. 

 

Heikkilä (2015) tar upp att under 1990- och början av 2000 talet fanns övertygelsen om 

att förskollärare behandlade flickor och pojkar lika och därför inte behövde 

uppmärksamma barns kön i den pedagogiska verksamheten. Heikkilä (2015) menar att 

det ändå är könet vi ser i första hand istället för individen.  

 

Genuspedagogik blev ett nytt sätt att tänka kring pedagogik och undervisningen kopplat 

till frågor kring genus. Sedan detta kom har förståelsen och kunskapen ökat kring hur 

våra normer och förväntningar påverkar flickor och pojkar (Heikkilä, 2015; Svaleryd, 

2003). 

 

Svaleryd (2003) menar att hon skrev boken för att det fanns en tid då människor hade 

olika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter på grund av sitt kön. Hon menar dock att 

dessa fördomar är någonting som än idag sitter kvar i oss (a.a). 

3.3.2 Genusteorier 

Nilholm (2016) tar upp att inom förskollärarutbildningar möter de studerande en rad av 

olika teorier och att som förskollärare finns det en mängd olika teorier inom sitt 

utbildningsområde man bör känna till. I detta avsnitt kommer vi att redogöra för några 

genusteorier som vi upplever som vanligast och som vi anser används mest när man 

talar om genus. Dessa genusteorier som vi kommer beskriva visar sig också vara de 

vanligaste att skriva om utifrån de examensarbeten vi analyserat. Vi beskriver också 

dessa genusteorier för att det ska ge en förståelse och ett förtydligande kring vad dem 

innebär då genusteorierna kommer att finnas med i resultatet. För att få en förståelse 

kring att flera personer har olika uppfattningar och syn att se på begreppet genus så 

beskriver vi här dessa olika teorier som finns bland genus.  
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Genussystem 

Hirdman (2001) var den som utvecklade begreppet genussystem där hon menar att varje 

samhälle skapar ett ordningssystem där män och kvinnor får olika positioner, roller och 

uppgifter. Teorin kring genussystem bygger på två principer, manlig överordning och 

könens isär hållande.  

 

Den manliga överordningen menar författaren visas i att det män gör betraktas som mer 

värdefullt. Harding (1986) beskriver den uppdelning som finns mellan manligt och 

kvinnligt samt att det manliga är ledande över det kvinnliga. Harding (1986) använder 

sig av begreppet den strukturella processen som innebär att kvinnor och män har olika 

positioner i samhället något som är likt det genussystem Hirdman (2001) använder.   

 

Könens isärhållande är det som anses vara kvinnligt respektive manligt, och det hålls 

isär för att synliggöra varandras motsatser. Detta leder till att de olika könen finns på 

olika arenor i samhället. Vi sorterar och skiljer på kvinnor och män där exempelvis 

kläder, färger, leksaker eller yrken kan kopplas till det som vi anser är kvinnligt eller 

manligt anser Hirdman (2001). 

 

Genuskontrakt är också ett begrepp som Hirdman (2001) skapat, detta begrepp tar upp 

den ideala kvinnan och mannen. Ur genuskontraktet skapas förutsättningar för hur de 

olika könen bör bete sig för att bli bekräftade av de normer som finns i samhället. Med 

hjälp av genuskontraktet vill författaren poängtera att kvinnor och män lever med olika 

begränsningar och möjligheter. Harding (1986) menar att genus hela tiden påverkar vårt 

sätt att tolka tillvaron och beskriver bland annat att det sker individuellt, symboliskt och 

strukturellt. Dessa tre processer samverkar men de kan även förändras var för sig. Hon 

menar att det individuella innebär att flickor och pojkar uppfostras olika utifrån deras 

kön. Det symboliska betonar det uppträdandet av vad som förväntas av respektive kön 

dessa två processer är likt begreppet genuskontrakt (a.a).  

 

Genusordning 

Connell (2009) använder sig av begreppet genusordning när han talar om genus. Han 

menar att samhället är uppbyggt av mönster kring relationen av kvinnor och män. Dessa 

mönster har formats i en längre tid och har skapat något som han kallar för 

genusordning.  
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I genusordningen använder författaren sig av tre olika begrepp som genusarrangemang, 

genusregim och genusrelation. Med genusarrangemang innebär det att stora mönster 

som skapas av samhällets organisationer könas olika institutioner och ges där av olika 

förväntningar. Inom dessa institutioner skapas det genusregimer som innebär 

genusordningen på exempelvis förskolans arbetsplats.  

 

Författaren menar att genusordningen som består av genusarrangemang och 

genusregimer tillsammans skapar genusrelationer. Genusrelationer skapas genom 

avtryck av samhällsnormer samt genom interaktion mellan de olika könen. Samhällets 

normer förändras hela tiden men idag anses mannen som norm och kvinnan som 

underordnad, detta visar forskning som också säger att arbetsmarknaden visar den 

manliga normen där män för det mesta anses ha en högre position på sitt arbete jämfört 

med kvinnor. Författaren påstår istället att kvinnorna arbetar mer inom serviceyrken och 

i hemmet med tvättning, matlagning och skötsel av barn. Varje individs plats i 

genusordningen påverkar hur den förhåller sig till vardagliga situationer. Vidare påtalar 

författaren att genusrelationerna påverkas utav det som kretsar runt individen samt från 

individen själv (a.a). 

 

Butler (2007) menar som Hirdman att genus är ett system som upprätthåller ordning. 

Till skillnad från Hirdman anser Butler (2007) att kön och genus inte kan ses som två 

skilda begrepp. Kön ses oftast som något fast och generellt medan genus är något som 

skapas allt eftersom. Enligt Butler är varken kön eller genus något som är utan att det 

skapas dagligen i alla kulturer över hela världen. Genus ändras ständigt och ser olika ut 

i olika tidsepoker, kulturer och delar av världen.  

 

Butler (2007) anser att vi uppfattar kvinnor och män som något naturligt vilket är en 

påverkan av de föreställningar som finns för vad som anses vara normalt. Detta är likt 

genuskontraktet som Hirdman (2001) använder sig av att det finns normer i vårt 

samhälle. Dock har Butler (2007) istället utifrån detta skapat ett system som hon kallar 

för den heterosexuella matrisen.  

 

Det är en genusmodell som utgår från att kvinnor och män görs förståeliga genom det 

som anses vara feminint och maskulint. Författaren ses även som en av de första 

teoretikerna att lansera queerteorin.  
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Detta brukar ses som att hon genom en ny definition av kön och begär, ogiltigförklarar 

den tidigare feministiska uppdelning som fanns av kön och genus. Istället påtalar 

författaren att genus i sig innebär en könstillhörighet och ett heterosexuellt begär (a.a). 

 

4. Metod   
I detta kapitel redogör vi för vår valda metod samt beskriver om hur vi gått tillväga med 

att samla in empiri där vi också har några diagram som tydliggör vårt urval av de 

arbeten som ligger till grund för denna textanalys. Fortsättningsvis kommer vi att 

beskriva hur vi har genomfört och analyserat materialet.  

 

Vår studie handlar om att studera hur blivande förskollärare närmar sig genusteorier 

som ett didaktiskt innehåll i sina examensarbeten, detta görs genom att studera deras val 

av syfte samt vilka genusteorier som används i arbetet. Vi gör det för att förstå hur 

blivande förskollärares professionella omdöme kring genusfrågor kommer till uttryck i 

formen av ett examensarbete. 

 

4.1 Textanalys av blivande förskollärares examensarbeten 
Denna studie har en textanalys som metod vilket innebär att tolka och förstå resultatet 

som framkommer (Stukát, 2011). Forskarens förståelse kring tankar och känslor är en 

viktig faktor i detta för att förstå tolkningen men framför allt bygger det på systematisk 

tolkning med hjälp av tidigare forskning (a.a.).  

 

Textanalysen bygger på examensarbeten från blivande förskollärare från året 2017. En 

textanalys handlar om att undersöka och urskilja vilken mening texten har (Bergström 

& Boréus, 2012).  

Valet av metod motiveras av att vi genom en textanalys kunde se och jämföra de 

tidigare examensarbetenas empiri utifrån vårt syfte. Textanalys anser vi är en bra metod 

för att studera hur de i skrift beskriver sitt syfte samt hur de språkligt väljer ut 

genusteorier i deras examensarbete.  

  

För att kunna göra en textanalys menar Bergström och Boréus (2012) att det krävs en 

frågeställning i arbetet. I vår studie ska frågeställningar stödja oss att kunna utföra vår 

textanalys. Vi går djupare in i de utvalda examensarbetena för att förstå hur genus och 

genusteorier hanteras och kommer till uttryck. 
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En textanalys innefattar att läsa och analysera olika former av texter. Utifrån det 

problem som man vill undersöka så läser man och får en förståelse för olika specifika 

texter (Widén, 2015).  

 

4.2 Urval 
Stukát (2011) menar att urval för ett arbete är någonting som är viktigt att diskutera i sin 

studie. Vi har valt ett arbete från varje skola, vilket resulterade i 13 arbeten. Detta anses 

vara en form av urvalsundersökning då vi begränsat oss utifrån det antal som fanns att 

välja på. Redan tidigt i arbetet med den här studien kom vi fram till hur urvalet av 

empirin skulle tas fram då vårt fokus låg på att studera tidigare skrivna examensarbeten.  

Vi skapade vi ett gemensamt word-dokument där vi skulle föra in vår samlade empiri 

och där vi skrev ner vad vi skulle välja från respektive arbete, detta blev som en 

systematisk tabell ett sorts arbetsverktyg för oss där vi samlade allt empiri som vi var i 

behov av för att kunna analysera. 

 

Vi sökte på www.uppsatser.se för att få fram vår empiri där sökorden blev Genus i 

förskolan 2017. Genom vårt sökord på hemsidan fick vi fram trettiofyra arbeten, men då 

vi riktat in oss på året 2017 och det var endast vårterminens arbeten som kommit ut så 

fick vi titta så att arbetena var skrivna 2017 samt att vi fick läsa på rubriken för att se att 

arbetet innehåller genus. En annan punkt som också var av stor vikt för oss var att titta 

så arbetena kommer från flera städer så att vi inte valde att plocka ut arbeten som endast 

kom från en högskola/universitet. Detta eftersom ett av våra beslut var att ta ett arbete 

från varje högskola/universitet som fanns tillgängligt utav dessa trettiofyra som 

framkom för att sprida ut oss och inte vara inriktad på en skola. 

  

De arbeten som söktes fram på sidan var arbeten som sträckte sig mellan högskolor och 

universitet i hela Sverige. Det var nu dags för oss att välja ut examensarbeten till vårt 

arbete som var relevanta utifrån de mål med skolor och år som vi hade. Vi har noggrant 

sett efter så att vi tagit arbeten som kommer från flera olika högskolor/universitet för att 

bredda oss. Av de totalt trettiofyra arbeten som kom fram i vår sökning var det tretton 

arbeten som vi valde ut, detta för att få ett arbete från varje högskola/universitet som var 

tillgängligt på hemsidan. 
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När vi kommer till etiska aspekter i urvalet för vår empiri har vi beslutat att inte nämna 

några namn på författarna som skrivit examensarbetena detta för att de ska vara 

anonyma där vi inte vill döma någon för dess arbete eller lägga en värdering som på 

något vis kan kännas personlig. Vi har tagit del av vetenskapsrådet (2017) och namnen 

är därför kodade, vi valde att skriva författare/författarna istället för att nämna namn för 

att ta hänsyns till deras integritet.  

Vi vill även förtydliga att inga namn nämns i examensarbetena varken på personer eller 

verksamheter som berör arbetet på något sätt. Trots att dessa arbeten är ett offentligt 

material anser vi att det finns en poäng med att skydda de som skrivit arbetena. 

 

Vi har här nedan lagt till några diagram för att tydliggöra vårt urval av empiri. Det 

första diagrammet visar hur många av de utvalda arbetena som är skrivna på högskolor 

respektive universitet. Det andra och tredje diagrammet visar på vilka 

högskolor/universitet som vi valt att hämta ett examensarbete ifrån och det fjärde 

diagrammet visar kön på författarna utifrån de utvalda examensarbetena.  

 

4.2.1 Antalet högskolor/Universitet 

I denna figur visas antalet högskolor och universitet som vi tagit med till denna studie. 

 

 
 

Figur 1. *Antal högskolor åtta, antal universitet fem. 
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4.2.2 Utvalda högskolor 

I denna figur visas de städer där högskolorna ligger i som är med i denna studie. 

 

 

Figur 2. *Ett arbete från varje högskola belägna i Halmstad, Kristianstad, Malmö, 

Mälardalen, Dalarna, Borås, Södertörn och Gävle. 

 

4.2.3 Utvalda universitet 

Denna figur visar vilka städer de fem universiteten ligger i som är med i denna studie. 

 
Figur 3. *Ett arbete från varje universitet, Karlstad, Linnéuniversitetet, Luleå, Uppsala 

och Örebro. 
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4.2.4 Författare på examensarbeten 

Diagrammet här nedan visar vilket kön det är på de författare som skrivit de 13 valda 

examensarbetena. 

 
Figur 4. *Åtta examensarbeten där respektive arbete är skrivet av två kvinnliga 

författare. Fyra arbeten har skrivits av en ensam kvinnlig författare. Ett arbete är skrivet 

av två kvinnor och en man. 

 

4.3 Databearbetning och analysmetod 
De tretton valda examensarbetena som ligger till grund för detta examensarbete söktes 

fram för att analyseras. Vi startade med att läsa igenom den valda empirin för att sedan 

ta ut de relevanta delarna kring syfte och genus som valts till studien. Ett gemensamt 

dokument skapades för att skriva in den kategoriseringen som valdes. Därefter gjordes 

ett urval ur de valda examensarbetena för att få svar på studiens frågeställningar. Ett av 

fokusområdena var att se efter var vilken högskola/universitet arbetet kommer ifrån. 

Sedan studerades syftet med examensarbetet samt vilken genusteori de utgick ifrån i 

sina arbeten och hur teorierna kommer till uttryck. Genom att studera syfte och 

genusteorier ur varje valt examensarbete kategoriserades alla syften ur examensarbetena 

i olika kategorier för att visa att syftena i arbetena kunde se olika. Det visade också att 

några syften är lika varandra, exempelvis böcker i förskolan då detta var ett syfte som 

fanns med i flera arbeten.  

Efter detta skapades kategorier där vi skrev vilka genusteorier som kom till uttryck i de 

utvalda examensarbetena.  
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Detta för att se hur förskollärarstudenter beskriver varför studier av genus anses viktiga, 

vad de använder för genusteorier samt hur de motiverar varför de olika teorierna är 

viktiga att nämna och vilket syfte de har samt hur de används i examensarbetena. 

 

När vi kategoriserat empirin i syfte och genusteorier som ansågs vara relevanta till 

studien var det dags för oss att försöka se och urskilja likheter och skillnader i 

examensarbetena. I urskiljningen låg fokus på att studera vad som ansågs vara populära 

syften samt om gemensamma och liknande syften kunde uppfattas. Kategorierna bland 

syftena kunde exempelvis bli ett syfte som handlade om barnböcker ur ett 

genusperspektiv, detta skapade då en kategori. Syfte om förskollärares bemötande ur ett 

genusperspektiv blev en annan kategori. Vi tittade också på hur många olika 

genusteorier som gavs uttryck i examensarbetena samt om det fanns några arbeten som 

valt att synliggöra samma genusteori. Till detta skapades en underkategori där vi valde 

att titta på hur och vart genus samt olika genusteorier nämndes i de tretton valda 

arbetena.  

 

Kategorierna som framkom var litteracitet och musik, förskolläraren och verksamheten, 

matsituationer i relation till genus samt barns uppfattningar om könsroller. Dessa fyra 

kategorier var de som systematiskt arbetats fram utifrån de syften som framkom i de 

utvalda examensarbetena. När vi sedan talar om genusteorierna användes samma 

kategorier för att kunna koppla ihop deras syfte och den valda genusteorin, detta för att 

få en förståelse över varför de valt den genusteori som de gjort utifrån det syfte som 

finns i arbetet. I resultatdelen finns en tydligare beskrivning på de fyra kategorierna som 

vi skapade samt hur begreppet genus och genusteorier framkom fram i 

examensarbetena. 

 

Nyberg och Tidström (2012) framhåller vikten av att göra resultatet så tilltalande och så 

tydligt som möjligt för att det ska bli lätt att förstå. Vidare menar författarna att det är 

viktigt att i text beskriva vad figurerna visar när man använder figurer som ett sätt att 

presentera sitt resultat (a.a). Stukát (2011) menar att tabeller och figurer är ett effektivt 

sätt att visa sina resultat, diagram är en form av figur som vi kommer använda oss av.  

Vidare påstår författaren att läsaren gärna stannar upp i läsningen när figurer finns, dock 

anses det viktigt att ha en bra rubrik till figurerna för att läsaren ska förstå innehållet 

utan att gå tillbaka till löpande texten (a.a). 
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5. Resultat 

Under denna del av arbetet redovisar vi resultatet utifrån vår textanalys vars syfte är att 

studera hur genus som teoretiskt perspektiv hanteras som ett didaktiskt innehåll i 

förskollärarstudenters examensarbete. I inledande delen av resultatet kommer 

frågeställningen angående vilka syften förskollärarstudenter har i sina examensarbeten 

kopplat till genus att redogöras. Därefter synliggör vi vilka genusteorier som kommer 

till uttryck i förskollärarstudenters examensarbeten. Sista delen i resultatet kommer 

behandla frågeställningen om det framkom likheter och/eller skillnader mellan 

högskolor och universitet samt vilka. 

 

5.1 Syfte i de analyserade examensarbetena 
Under analysen av de utvalda examensarbetena från vårterminen 2017 har vi delat in 

dem i kategorier där syfte i arbetena faller inom samma område. Det vill säga att utifrån 

de 13 arbeten vi analyserat fick vi fram 13 olika syften som kom att kategoriseras 

utifrån vad de handlade om. Denna kategorisering resulterade i fyra kategorier där de 

arbetena med syften med liknande innebörd föll under samma kategori.  

Här nedan förtydligar vi de kategorier som syftena är indelade i för att ge en bättre 

överblick. Under diagrammet tydliggörs det vilka syften de olika kategorierna 

innehåller. 

 

 

Figur 5. *Ett arbete hade syfte inom området matsituationer, ett om barns uppfattningar 

om könsroller, fem om förskolläraren/verksamheten och sex stycken om 

litteracitet/musik. 
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5.1.1 Litteracitet/Musik 

Av de tretton utvalda arbetena var det som störst intresse att undersöka litteracitet och 

musik. Det var sex stycken arbeten som hade ett syfte att undersöka litteracitet/musik i 

relation till genus i förskolan. “Genom att ha vetskap kring stereotypa könsroller samt 

barns literacy finns goda möjligheter till att arbeta enligt förskolans läroplan.” detta är 

ett citat utplockat ifrån ett av de analyserade arbetena kring litteracitet och musik som vi 

fann intressant. Här nedan redogör vi för de sex olika syften som vi valde att lägga 

under samma kategori.  

 

Syftet i det första arbetet med denna systematiska litteraturstudie redogöra för vad 

tidigare forskning visar rörande pedagogers arbete med barnböcker samt hur barnböcker 

som undervisningsinnehåll synliggörs. Detta utifrån ett genusperspektiv och ett 

didaktiskt perspektiv. Det andra arbetet har som syfte att undersöka hur barn i förskolan 

(1-5 år) skapar och utmanar genus i spontana egeninitierade literacyaktiviteter. Syftet i 

det tredje arbetet är att granska genusperspektivet i några utvalda barnböcker där 

skildringen av kön inte alltid är uppenbar. Boken som författaren valt att rikta in sig på 

är monster och spöken, varelser som ej är mänskliga. Fjärde arbetet har som syfte att 

genom det självständiga arbetet bidra med kunskap om de genusbilder barn möter 

genom populärkultur och förskollärares synsätt på genus genom populärkultur i 

förskolan. Det femte arbetet undersökte visor och sånger på förskolan och syftet med 

detta arbete var att undersöka hur visor och sånger i förskolan kan tolkas utifrån ett 

genusperspektiv genom en kritisk diskursanalys av sångernas låttexter. 

Syfte i det sjätte arbetet är att undersöka hur förskolans val av barnlitteratur och genus 

sammanfogas inom verksamheten och på vilket sätt förskolan arbetar med detta, aktivt 

eller inte. Författarna till examensarbetet intervjuade tre förskollärare på tre olika 

förskolor som hävdar att de arbetar aktivt med genusperspektiv samt med 

barnlitteraturen. I undersökningen var det just arbetet med genusperspektiv via böcker, 

både skönlitteratur och bilderböcker, de har undersökt. De har även jämfört 

pedagogernas förhållningsätt till barnlitteraturen som finns på respektive förskola. 

5.2.2 Förskolläraren/Verksamheten  

Utav de 13 analyserade examensarbetena var det fem arbeten som gemensamt haft som 

syfte att synliggöra förskolläraren/verksamheten som på olika sätt är kopplat till genus. 

Detta var den näst största kategorin som var av intresse att undersöka bland alla arbeten.  
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“Det framkommer också från tidigare forskning att förskollärare ofta förstärker 

traditionella könsmönster istället för att motverka dem, och att traditionella könsmönster 

sällan ifrågasätts.” Detta är ett citat som vi valt ur ett av dessa fem arbeten. Citatet 

synliggör denna tanke kring könsmönster och förskollärare som alla fem arbeten tar 

upp. Då alla arbeten på något sätt lyfter detta anser vi denna tanke som intressant.  De 

fem syftena kring förskolläraren och verksamheten ser olika ut i examensarbetena. Här 

nedan förtydligar vi arbetenas olika syften.   

 

Det första arbetet hade som syfte i sin studie att ur ett normkritiskt perspektiv undersöka 

hur förskollärare med erfarenhet av genusfrågor inom förskolan uppfattar och talar om 

sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster och könsroller utifrån deras syn 

på kön. Syftet i det andra arbetet är att ur ett genusteoretiskt perspektiv undersöka och 

analysera förskollärares erfarenheter av att arbeta, planera och utforma förskolans 

pedagogiska miljö. Arbete tre hade som syfte att bidra med fördjupad kunskap om hur 

åtta förskollärare upplever förskolans jämställdhetsuppdrag och hur de arbetar med 

genus och jämställdhet i förskolans praktik. Det fjärde arbetet är kopplat till 

förskolläraren och verksamheten som har ett syfte att synliggöra hur fyra förskollärare 

resonerar kring genus och jämställdhet. Arbetet nämner även hur de beskrivit att de 

upplever deras arbete med jämställdhet och genus påverkar barnen i verksamheten. 

Fokus i studien var att studera hur förskollärarna uttrycker sig angående jämställdhet 

och genus i förskolan, samt hur de beskrivit att de arbetat med jämställdhet, och 

motverkat traditionella könsmönster, men också hur detta arbete påverkat barnen i 

förskolan. Det sista syftet som vi placerade i denna kategori var ett arbete som var en 

erfarenhetsbaserad essä och som hade som syfte att ta reda på hur fri den så kallade fria 

leken är, och vad pedagogers ingripande i barns leksituationer kan resultera i och bidra 

till vad gäller barns lek i förskolan. Författarna vill få olika synsätt gällande vad barns 

fria lek betyder samt få syn på pedagogens agerande och ansvar. De vill även få en 

större inblick i vad könsbundna leksaker och gränssättningar kan ha för betydelse i 

barns lek, samt undersöka om vi arbetar med likvärdighet i barns lek på förskolan. Detta 

vill författarna göra för att bryta nuvarande ojämlika uppbyggnader mellan könen i 

deras lek på förskolan. 
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Vi placerade alla dessa syften i samma kategori då de alla fem studerar förskolans 

verksamhet samt förskollärarens roll i verksamhet på något sätt och därför ansåg vi att 

de passade att ligga under samma kategori när vi särskilde alla tretton syften. 

 

5.1.3 Matsituationer 

“Många barn i Sverige äter flera av dagens måltider i förskolan, en del barn äter fler 

måltider i förskolan än i hemmet”. 

Detta citat valdes ut därför att de belyser hur många barn i förskolan som deltar i 

matsituationer. Det i sin tur leder till att matsituationer är en viktig del i arbetet kring 

genus på förskolan. 

Ett av de analyserade arbetena hade som syfte att studera vilka föreställningar om kön 

som förmedlades mellan pedagog och barn vid matsituationen på förskolan. 

Forskningsfrågorna utifrån detta syfte var att undersöka vilket utrymme pedagogerna 

erbjuder pojkar respektive flickor till kommunikation vid matsituation på förskolan och 

hur det gestaltas. De undersökte även hur pojkar och flickor ger uttryck för deras 

möjligheter till kommunikation vid matsituationen. “Många förskollärare anser att 

dagarna på förskolan är i ett tydligt inrutat mönster av rutinsituationer där 

matsituationer är en av dem. Detta leder till att matsituationen ofta upplevs som 

stressfull vilken gör att förskollärarna inte reflekterar tillräckligt över vad som sker”. Då 

matsituationer upplevs som stressfulla och förskolläraren inte hinner reflektera över vad 

som sker menar arbetet att det är lätt att falla in i traditionella könsmönster. 

5.1.4 Barns uppfattningar om könsroller. 

“Ett jämställdhetsmål i förskolan är att frångå normativa könsroller, trots det pekar viss 

forskning på att förskolan stärker dessa. Ett samarbete mellan barn och pedagoger kan 

synliggöra de hinder som finns, vilket gör det intressant att studera barns perspektiv.” 

Detta citat är en bra förklaring av den sista kategorin där examensarbetenas syfte är att 

undersöka barns uppfattningar om könsroller. Arbetet riktar in sig på barn i fyra - fem 

års ålder som syftar till att besvara två frågeställningar. Hur barn resonerar kring 

könsroller utifrån bilder som föreställer normativa och normkreativa superhjältar och 

prinsessor samt vilka slutsatser barns uppfattningar om könsroller kan dras utifrån deras 

resonemang och val av bild. Normkreativ innebär att förändra och/eller bryta normer. 
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5.2 Genusteorier i examensarbeten  
Resultatet utifrån de tretton examensarbeten som vi analyserat visar att det är åtta 

arbeten som på något sätt i sitt arbete tar upp någon genusteori och fem arbeten som inte 

nämnt någon genusteori alls. Hur genusteorierna har använts i examensarbetena har sett 

olika ut. Det visar sig att de arbeten som utgått ifrån genusteorier synliggör denna flera 

gånger i arbetet men för det mesta har de nämnts under teoretiskt ramverk där de i 

dispositionen beskrivit att de kommer utgå från en teori för att sedan längre ner i 

kapitlet tydligare beskriva den valda genusteorin. De olika uppfattningarna kring genus 

som de åtta examensarbetena har utgått ifrån är Hirdman (2001), Davies (2003) samt 

Butler (2007). 

 

Några arbeten har inte utgått ifrån någon teori trots att de nämnt begreppet genus och 

det är fem stycken arbeten som valt att göra på det sättet. 

Det vi kunde se i alla examensarbeten är att de beskrivit begreppet genus, antingen i 

begreppsdefinition eller i ett eget kapitel om genus. Referenserna till detta har sett 

mycket olika ut, vissa väljer att utgå från en författare och dennes syn på genus, och då 

även använda denna till att beskriva begreppet genus. Något arbete har nämnt Hirdman 

(2001) och hennes begrepp genussystem, vissa arbeten använde denna författare för att 

beskriva begreppet genus. Några andra arbeten har valt att beskriva begreppet genus 

utifrån olika referenser till personer som ser på begreppet genus på olika sätt. Dessa 

referenser ser mycket olika ut bland annat har de använt sig av Karlsson (2003), 

Sparrman (2006), Wernersson (2009), Hedlin (2010), Eidevald (2011), Lenz Taguchi 

(2013) och Rubinstein Reich et al. (2017). 

 

Här nedan kommer vi att redovisa på ett tydligare sätt hur examensarbetena valt att 

förhålla sig till de olika genusteorierna samt genus i sina arbeten. Vi har valt att utgå 

ifrån de kategorier som vi delade upp i syfte och redogör utifrån dem hur genus har 

synliggjorts i de olika arbetena. 

 

Litteracitet och musik 

I det första arbetet nämns ingen genusteori som ett teoretiskt ramverk, i det här arbetet 

utgår de alltså inte ifrån någon form av genusteori. Det som däremot sker i detta arbete 

är att de redan i inledningen skriver om genus och har en beskrivning av begreppet 

genus.  
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De använder Hirdman (2001) som referens när de beskriver genus och de talar också om 

Hirdmans syn på genus i bakgrunden i sitt arbete. Författarna till arbetet nämner 

Hirdmans syn att genus gör oss mer medvetna om skillnaderna mellan manliga och 

kvinnliga egenskaper. De tar även upp Hirdmans begrepp, genuskontrakt. I 

diskussionen återkopplar de till Hirdman sätt att se på genus som de nämnt tidigare i 

arbetet. De skriver inte i arbetet att de utgår ifrån Hirdmans syn på genus men som vi 

kan se finns det en tydlig koppling att det som nämns kring genus i arbetet är kopplat till 

(a.a). 

 

I det andra arbetet finns ett kapitel om tidigare forskning där författarna till arbetet 

refererar till genusforskaren Davies (2003). När de sedan ger en förklaring kring 

begreppet genus så använder de sig av Hirdman (2001) och Butler (2007). Dessa två 

idéer om genus används också i teoretiskt perspektiv under kön och genus. Författarna 

har ägnat ett eget kapitel till att betona Butlers (2007) ”Feministisk poststrukturalism” - 

att skapa genus. I deras metod del väljer de att beskriva att de tolkat sitt material med 

hjälp av begrepp och teorier utifrån Butlers (2007) tanke om kön och genus som de även 

förtydligar med att de nämnt tidigare i arbetet. 

 

 Arbete nummer tre utgår inte ifrån någon genusteori och nämner heller ingen känd 

genusforskare i sitt arbete. Däremot så nämns Rubinstein Reich et al. (2017) när de 

presenterar ett kapitel i bakgrunden som ska handla om genus och kön. I teoretiska 

utgångspunkter har vi valt ett citat som lyder såhär ” Genusperspektivet utmanar 

normerna som finns om kön och ger oss även möjlighet att ifrågasätta och förändra 

dessa”. Arbetet utgår inte ifrån någon specifik genusteori och det är heller inte någon 

annan person som det refereras till när de skriver om genus i arbetet däremot så har de 

utgått ifrån genusperspektivet. 

Arbete nummer fyra refererar till Sparrman (2006) när de skriver om begreppet genus. 

De beskriver genus som innebär att kvinna respektive man inte är något man föds till 

utan det är något man blir.  

I ett avsnitt i arbetet har genus ett eget kapitel och här refererar de till Wernersson 

(2009) som har studerat genusarbetets betydelse. Denna författare beskriver begreppet 

genusordning som är någonting som Hirdman (2001) använder sig av.  
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Wernersson (2009) ansåg att begreppet är svårt och ger olika innebörder beroende på 

hur det används. Detta är det som skrivs om genusteorier och genus i detta arbete och 

författarna tydliggör inte att de utgår ifrån någon specifik genusteori här. 

 

Det femte arbetet beskriver begreppet genus med hjälp av Butlers (2007) Queerteori, 

detta är en teori om kön och könsidentitet. Exempelvis så anses kön enligt denna teori 

kunna delas i fyra delar som biologiskt kön, könsidentitet, socialt kön och juridiskt kön. 

Under avsnittet kring teoretisk utgångspunkt beskriver de att de utgår ifrån 

genusperspektivet och där refereras det till Hirdman (2001) och Butler (2007). Det som 

däremot inte framgår är om de utgår ifrån någon av dessa teorier som utgångspunkt eller 

analysverktyg.  

 

Arbete nummer sex handlar i stort bara om en person när de skriver om genus och kön i 

deras arbete. Här har Hirdman (2001) tillägnats ett kapitel under metodavsnittet där 

författarna beskriver vad Hirdman arbetar som samt vad hon anser om genus men 

framförallt skriver författarna om genuskontrakt som är ett begrepp som Hirdman 

(2001) använder sig av i sin teori kring genus. Författarna till arbetet lyfter också 

begrepp som könsroller och jämställdhet i sin text där de beskriver innebörden av dessa 

begrepp. Utifrån detta så analyserades resultatet utifrån Hirdmans (2001) teori om 

genuskontraktet. Ett citat kommer här också ifrån arbetet samt en tanke ifrån författarna. 

”Enligt Hirdmans teori; genuskontraktet är vi människor skapta av olika förväntningar, 

normer och det kulturella arvet, vad som ska vara manligt eller kvinnligt. Det vi menar 

är att det är svårt att ändra på sina värderingar eftersom vi burit med oss dem hela livet, 

vad som bör vara manligt eller kvinnligt.” 

 

Förskolläraren och verksamheten 

Det första arbetet har använt sig av Butlers (2007) Queerteori när de nämnt genus i 

deras begreppsdefinition. Det finns sedan ett avsnitt om handlar om feministisk teori om 

kön. Där refererar de i största del till queerteorin och då även Butler (2007). Arbetet 

nämner ingenting om att de utgår ifrån någon teori och heller inte om de använt en teori 

att analysera med i metod eller resultat delen. 

 

Arbete nummer två visar tydligt att de utgår ifrån det socialkonstruktivistiska 

perspektivet som ett teoretiskt ramverk i deras arbete.  
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De motiverar sitt val av ramverk genom att de anser att pedagoger som arbetar i 

verksamheten kan tolkas som socialt konstruerade av olika faktorer vilket återspeglas i 

verksamheterna. Utöver detta nämns det ingen genusteori i arbetet, det nämns heller inte 

någon större förklaring på genusbegrepp eller liknande. 

 

I det tredje arbetet beskriver författarna begreppet genus och använder sig då av 

Hirdman (2001) som referens till denna begreppsdefinition. Hirdmans (2001) 

uppfattningar om genus är det som detta arbete använder som teoretisk utgångspunkt, 

detta lyfts fram under kapitlet om teoretiskt perspektiv som beskrivs på en hel sida i 

arbetet. I resultatet återkopplar de till Hirdmans (2001) teori, det finns också en egen del 

i resultatet som heter tolkning och framförallt där lyfts Hirdmans (2001) teori 

tillsammans med det resultat som framkommit i studien. 

  

Det fjärde arbetet har ett avsnitt som heter ”Genus och kön i teoretiskt perspektiv”, där 

refererar de till Karlsson (2003) som beskriver begreppet genus som de anser att genus 

är det socialt konstruerade könet. De använder också Eidevald (2009) när de ska 

problematisera begrepp som kön och genus. Det framkommer inte att detta arbete utgått 

ifrån någon genusteori. 

 

Det femte och sista arbetet är speciellt då detta är en erfarenhetsbaserad essä. De 

nämner Lenz Taguchi (2013) när de skriver om flickor och pojkar samt kön eller 

jämställdhet. Dock i detta arbete så refereras det ingenting till genus någonstans varken 

som ett kapitel eller som begreppsdefinition och de skriver inte något teoretiskt ramverk 

eller utgångspunkt som de utgår ifrån i detta arbete. Vi har valt ut ett citat ur detta arbete 

på en referens som de skrivit ifrån Lenz Taguchi (2013) där hon synliggör strategier och 

som vi upplevde som en intressant punkt.”Lenz Taguchi skriver att de könsneutrala 

strategierna är vanliga. Trots detta är det lika vanligt att förskolor i stället riktar in sig på 

att behandla pojkar och flickor olika”. 

 

Matsituationer 

Examensarbetet vars syfte var att studera matsituationer ur ett genusperspektiv har inte 

använt någon genusteori som teoretiskt ramverk. “Ingenting är allmängiltigt och 

människor blir till i sammanhang” är en kort beskrivning av det socialkonstruktioniska 

perspektiv arbetet utgår ifrån.  
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Författarna menar att lärande och samspel mellan vuxna och barn återger könsmönstret i 

samhället och att det biologiska könet, pojke och flicka ses som en del av socialt 

skapande kategorier. Då författarna av arbetet ska beskriva genus och kön i 

begreppsförklaring använder de sig av Hirdmans (2001) syn på kön. Butler (2007) 

nämns i arbetet under teoretiska utgångspunkter men inte inom området av genus utan 

om språk.  

 

 

Barns uppfattningar om könsroller 

Det analyserade examensarbete som hade ett syfte att synliggöra barns uppfattningar om 

könsroller har inte utgått från någon genusteori som teoretiskt ramverk. Författarna har 

valt att använda sig av Vygotskijs sociokulturella teori, där synen är att människor lär i 

sociala sammanhang. Utöver Vygotskijs teori lyfter de Hirdmans (2001) genusteori och 

kopplar de båda teoretiska utgångspunkterna för att se ett sammanhang. “Vi har valt två 

teoretiska utgångspunkter då de kan komplettera varandra i för att på bästa sätt närma 

sig barnens resonemang”. Då syftet med arbetet var att undersöka barns egna 

uppfattningar om könsroller ansåg författarna att kombinationen av Hirdmans 

genusteori och Vygotskijs sociokulturella perspektiv kan ge dem en förståelse av barns 

syn på könsroller. Författarna menar att kombinationen mellan dessa två teorier “pekar 

på att kultur och sociala samspel kan forma och utveckla föreställningar i och om 

världen”.  

 

5.3 Likheter och skillnader kopplat till högskolor och universitet 
En av frågeställningarna i detta arbete är om det finns det likheter och/eller skillnader 

mellan universitet och högskolor? Och iså fall vilken/vilka? 

 

Utifrån resultatet av de analyserade examensarbetena har vi inte sett några tydliga 

skillnader och likheter som direkt kan kopplas till högskola och universitet. Däremot har 

vi sett tydliga skillnader på arbetena i hur de nämner och utgår från olika genusteorier. 

Då vi genom vår förskollärarutbildning stött på genusteorier vid ett flertal tillfällen blev 

vi överraskade på bristen av genusteorier i examensarbeten om genus. I vår tidigare 

forskning uppfattade vi det som att det fanns vissa synsätt på genus som var mer 

populära, bland annat Harding (1986), Hirdman (2001), Davies (2003) och Butler 

(2007).  
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Av de analyserade arbetena fanns det de som utgick från någon av dessa som teoretiskt 

ramverk, eller nämnde någon av dem i begreppsdefinitioner av genus och kön. Det 

fanns även några arbeten som inte nämnde någon av dessa i någon del av arbetet.  

 

6. Diskussion  

Först i den här delen av arbetet kommer en metoddiskussion att lyftas, därefter 

synliggörs resultatdiskussionen. Avslutningsvis beskrivs slutsats och förslag på vidare 

forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en textanalys (Stukát, 2011: Bergström & Boréus, 2012: Widén, 2015) 

där vi skulle studera förskollärarstudenters examensarbeten som ett didaktiskt innehåll. 

Detta var en metod som vi tidigare inte provat på och hade därför ingen erfarenhet av 

hur det skulle gå till. Därför upplevde vi metoden som svår till en början innan vi kom 

in i det och fick läsa in oss på hur vi skulle gå tillväga med metoden. I efterhand anser 

vi att textanalys är en bra metod för att undersöka hur de i skrift beskriver sitt syfte samt 

hur de språkligt väljer ut genusteorier i deras examensarbete. Eftersom att vi genom 

textanalys ska tolka och förstå de skrivna examensarbetena upplever vi denna metod var 

angelägen och intressant för vår studie. 

 

Stukát (2011), Bergström och Boréus (2012) samt Widén (2015) ansåg alla att vikten av 

en textanalys innebär att tolka och förstå textens innehåll som man arbetar kring. Detta 

reflekterade vi kring då vi hela tiden diskuterade tillsammans med varandra hur vi i 

urval valde att tolka de innehåll som kategoriserade från examensarbetena. 

Diskussionerna har handlat om relevans för syfte men ändå betona vad som anses vara 

av intresse och hur vi tolkar det som står. 

 

Urvalet för vår empiri var till en del en svår bit i arbetet anser vi. Stukát (2011) har 

påpekat att just denna del av ett arbete som viktig att diskutera kring vilket vi under hela 

urvalet försökte diskutera kring. Vi diskuterade också denna del av urvalet tillsammans 

med vår handledare vid vissa tillfällen och vi upplever att vi tillslut fick begrepp om hur 

vi skulle hantera vårt urval av empiri. Det vi kom fram till var att begränsa årtalet på 

arbetena då vi till en början hade brett ut oss för långt i årtalen och därför blev urvalet 

svårt att hantera. 
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Att bearbeta materialet var också en del i metoden som vi diskuterade kring hur den 

skulle gå tillväga och framför allt hur vi skulle presentera vårt resultat på ett bra sätt för 

att visa vad vi kom fram till. Här diskuterade vi fram och tillbaka med varandra för att 

komma fram till en idé, med stöd av Nyberg och Tidström (2012) skriver om figurer 

och där fick vi en del tips om att skapa diagram. De anser att det är viktigt att till ett 

diagram beskriva med text till för att förtydliga, något som vi tagit hänsyn till och som 

vi själva upplevde som ett bra sätt att använda oss av. Kategoriseringen var någonting 

som vi använde oss av för att det skulle bli lättare för oss att göra urskiljningar med 

likheter och olikheter. Denna del i bearbetningen anser vi var till god hjälp för att 

strukturera upp innehållet vi använde. 

 

Vi skrev om de etiska aspekterna utifrån Vetenskapsrådet (2017) vilket var någonting 

som vi upplevde som lite svårt eftersom att vi personligen inte kom i kontakt med några 

personer som blir berörda av detta arbete. Dock använde vi oss av andra författare som 

skrivit examensarbeten och analyserade dessa arbeten vilket gör att dessa personer blir 

involverade i vårt arbete. För att skydda dessa personer valde vi att skriva författarna 

istället för namnen på de som skrivit arbetet. Orsaken till detta var också för att vi inte 

på något sätt inte vill döma någon för dess examensarbeten.  

 

Nyberg och Tidström (2012) menar att examensarbeten är ett sätt för oss att få ny 

kunskap och att lära oss använda andra metoder samt att granska vårt examensarbete. Vi 

kan ta med oss detta uttryck då vi lärt oss mycket nytt genom denna textanalys och 

anser att examensarbetet fått oss att tolka och förstå andras tankar kring vissa ämnen 

och vi har fått med oss goda kunskaper. 

 

Vi upplevde vissa svårigheter med denna metod då vi aldrig gjort ett liknande arbete 

och därför inte hade några erfarenheter kring hur det går till.  Vi fann det ändå intressant 

att prova någonting nytt och att det har gett oss nya kunskaper att använda andra 

metoder då vi vanligtvis endast använt oss av observationer och intervjuer. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet som framkom i denna textanalys var intressant framförallt att vi fick en 

inblick i vad som under vårterminen 2017 intresserade blivande förskollärare att 

undersöka när det handlade om genus.  
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Vi blev överraskade över de resultat på syften som visade sig men också över vissa 

syften som inte kom med. Ett syfte vi förväntade oss stöta på mer var kring 

förskollärarens bemötande mot barnen ur ett genusperspektiv. Det som överraskade oss 

var att många blivande förskollärare haft som syfte att studera litteracitet och musik ur 

ett genusperspektiv.   

Begreppet genus och genusteorier såg mycket olika ut i alla examensarbeten och hur de 

behandlat begreppet samt om de utgår ifrån någon genusteori såg även det olika ut. 

Överlag kunde vi se att Hirdmans (2001) syn på genus var en populär källa att hänvisa 

till angående teorier kring genus. Trots detta visade resultatet att av de 13 analyserade 

examensarbetena var det fem arbeten som inte utgick ifrån någon genusteori som 

teoretiskt ramverk exempelvis. 

  

Nilholm (2016) nämner att studenter inom lärarutbildningar möter en rad olika teorier 

inom utbildningsområdet som man bör känna till. Detta gör även resultatet spännande 

då flertalet arbeten inte använt sig av någon genusteori som teoretiskt ramverk. 

Vi diskuterade tillsammans vad det kan bero på att några arbeten inte påtalade någon 

genusteori och fann det som ett intressant ämne då vi upplever att det finns många 

genusteorier när man söker fakta kring genus. Vi diskuterade om detta kunde vara ett 

tecken på bristande kunskap hos författarna eller brister empirin till den tidigare 

forskningen. Väljer de att inte utgå från någon genusteori då de anser att andra författare 

kan de dem den forskning de behöver. Vi anser också att då man läser ett examensarbete 

om genus kändes de examensarbeten som utgått från en genusteori mer trovärdig 

gentemot arbeten som inte nämnt någon genusteori överhuvudtaget. Vi kom fram till att 

en faktor kan vara att beroende på vad syftet är i deras arbeten kan genusteorierna 

framhävas i arbetet på olika sätt. 

 

Det är också någonting som vi kan se som intressant då det visade i resultatet att ett 

arbete vars syfte var att se på barn uppfattningar om könsroller använde sig av 

Vygotskijs teori samt Hirdmans (2001) genusteori och kopplar de båda teoretiska 

utgångspunkterna för att se ett sammanhang. Här har författarna valt att koppla en teori 

om att barnen lär sig genom sociala sammanhang kopplat till en genusteori för att se om 

de kan visa någonting gemensamt om barns tankar. Det var ändå av intresse att se hur 

mycket det skiljer sig i hur genus och teorier lyfts fram i arbetena trots att vissa arbeten 

har gemensamma syften kring ett ämne.  
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Vad kan detta bero på är ett resultat som vi inte fått fram men som vi diskuterat och 

ansett som ett intressant ämne, hur de olika författarna väljer att lägga fram sina 

genusteorier. 

 

Då vi gjorde den tidigare forskningen till detta arbete fann vi mycket litteratur som 

nämnt Hardings (1986) genusteori. Även detta kan ses som intressant, varför inte något 

av de analyserade arbetena haft denna teori som ett teoretiskt ramverk. Kan detta bero 

på att Hardings teori anses vara av äldre karaktär då de andra är från 2000-talet och 

därför inte anses vara lika aktuell i dagens samhälle.  

 

Syftena i de analyserade examensarbetena visade att litteratur och musik på förskolan 

var av störst intresse att undersöka när det handlar om genus. Detta ansåg vi vara 

intressant då vi personligen inte trodde att detta skulle vara bland det populäraste 

undersökningssyftet. Frågor som berör förskolläraren och verksamheten var också en 

kategori bland de populäraste syftena i examensarbetena. Vi upplever att dessa syften är 

någonting som diskuteras hela tiden när det gäller frågor kring genus och som vi innan 

förväntade oss skulle vara bland det populäraste ämnet att undersöka. När vi läser om 

genus i relation till dessa syften är det mycket i vår tidigare forskning som vi kan 

relatera till när det handlar om förskollärare och verksamheten. Bland annat kring 

förskollärarens professionalism där de lägger betoning på vad som krävs av en 

förskollärare i bemötandet med andra. Professionaliteten har även fått förskollärares 

inflytande i verksamheten att öka och på så sätt läggs det ett större ansvar hos 

förskollärarna (Carlgren, 2004; Rubinstein Reich et al., 2017). Genom olika sätt att se 

på genus kan vi se hur viktigt det är att förskollärare i verksamheten arbetar med genus 

och att motverka traditionella könsmönster som finns som ett strävans mål i vår läroplan 

(Skolverket, 2016). Det är personalen i förskolan som delger barnen mycket kunskap 

och bidrar till utveckling, där anser vi att det är viktigt att förskollärarna visar bra 

värderingar i det som barnen lär. Barnen formas efter de normer som finns i vårt 

samhälle som även Svaleryd (2003) betonar och vi upplever utifrån erfarenheter att det 

ser ut så även idag. Det är vi vuxna som förmedlar till barnen kring vad som anses vara 

kvinnligt och manligt och därför tycker vi att det är viktigt att förskollärare tänker på 

vilket förhållningssätt de har till genus och följer riktlinjer i läroplanen när de värderar 

saker för barnen. Alla har rätt till att vara olika något som vi anser att förskollärare 

måste tänka på samtidigt som vi alla har rätt till att tycka olika. 
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Oavsett hur man väljer att se på begreppet genus anser vi att det är av stor vikt att i 

förskolan arbeta med genus och jämställdhet i verksamheten. 

Vi diskuterade vad som kunde ligga till grund för att just dessa syften var intressanta att 

undersöka i sina examensarbeten och om dessa arbeten exempelvis blir till någon hjälp 

med att utveckla genus i verksamheten.  

Vi har själva inte sett ett genusarbete med böcker på förskolan och upplevde där av att 

det var intressant att veta om de kom till hjälp i verksamheten utav det som framkom i 

examensarbetena. Med detta menar vi att författarna av examensarbeten tar med sin nya 

kunskap ut till sin verksamhet. 

 

Förskollärares bemötande utifrån genus var ett syfte som inte fanns med bland dessa 13 

arbeten men fanns med i många arbeten från de vi läst från tidigare år. Det var 

någonting som vi trott skulle finnas med men har diskuterat tillsammans att en orsak till 

detta möjligtvis kan vara att det ansågs finnas så mycket forskning kring detta redan.  

Både Heikkilä (2015) och Eidevald (2009) anser att forskningen visar att pojkar och 

flickor beter sig olika och att förskollärarna på verksamheten hanterar det på så sätt att 

de bemöter dem olika utifrån tonläge exempelvis något som vi lyfte under tidigare 

forskning.  

 

Vi diskuterade i början på vårt examensarbete om egna erfarenheter där vi upplevt att 

personalen bemöter barnen olika i verksamheten och att detta görs omedvetet. 

Edidevald (2009) och Heikkilä (2015) stärker våra uppfattningar kring detta då de 

redovisar forskning, studier och rapporter som visar att det är vanligt i många förskolor 

att förskollärare har olika förväntningar på de olika könen. Trots att de riktlinjer som 

finns för förskolan i form av politiska styrdokument (Skolverket, 2016: Prop. 2004/05:1 

: SOU, 2004:115) har som mål att förskollärare ska motverka traditionella könsmönster 

upplever vi att det fortfarande finns traditionella könsmönster kvar i förskolan som förs 

vidare via förskollärares förhållningssätt. 

 

Det som framkom i resultatet var att alla analyserade arbeten nämner förskollärarens 

förhållningssätt gentemot genus. Författarna till arbetena upplevde att förskollärare 

försöker bemöta barnen genusmedvetet, dock var alla överens att det uppstod situationer 

där förskollärarna omedvetet handlade utifrån typiska könsmönster.  
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Detta menar även Eidevald (2009) och Heikkilä (2015) i tidigare forskning, att 

förskollärare utifrån genus handlar omedvetet och medvetet. Heikkilä anser att det kan 

bero på att förskollärare inte är tillräckligt medvetna om att genus är en del av 

förskolans vardag och att det lätt bortförklaras eller att sambandet med didaktisk 

reflektion och kön saknas. Vi diskuterade om kunskap kring genusvetenskap fattas hos 

förskollärare eller om det av olika anledningar prioriteras bort.  

 

Rubinstein Reich et al. (2017) skriver om att förskolans uppdrag ställer komplexa krav 

på förskollärarens kompetens och yrkesutövande. En viktig del av denna kompetens 

handlar om att skaffa sig kunskap om barnet och utifrån detta fatta beslut som gynnar 

det individuella och kollektiva lärandet. Dessa val ska reflekteras utifrån de didaktiska 

grundfrågorna som är: Vad, varför och hur. Heikkilä (2015) skriver att sambandet 

mellan didaktisk reflektion och kön saknas vilket är värt att förtydliga kopplat till 

arbetets resultat. När det kommer till förskollärares förhållningssätt utifrån genus kan de 

även använda sig av didaktisk reflektion för att sträva efter att motverka traditionella 

könsmönster som till viss del är kvar i förskolans verksamhet. 

 

Att skriva ett examensarbete med ett didaktiskt innehåll samt att analysera andra har vi 

upplevt som lärorikt då vi fått träna vårt vetenskapliga förhållningssätt att granska och 

söka information och fakta. Utifrån detta upplever vi att det här har gett oss en bra 

början på vår kommande professionella arbetskarriär 

 

6.3 Slutsats 
Det som framkom i denna textanalys baserad på tidigare skrivna examensarbeten utifrån 

syfte och frågeställning är att de syften som vi sett i de tidigare skrivna 

examensarbetena har varierat, men trots variation syns ett mönster där vissa områden är 

mer populära att undersöka än andra. De analyserade examensarbetena visar sig ha 

använt sig av i stort sett samma personers syn på genus som teoretiskt ramverk. Vi 

kunde se att Hirdmans syn på genus och hennes begrepp genussystem och 

genuskontrakt förekom i flest arbeten. Utifrån detta drog vi en slutsats av att hennes syn 

på genus var det mest populära synsättet att tolka genus. En gemensam utgångspunkt i 

alla arbeten är att de nämner genus och berör detta någonstans i dessa examensarbeten.  
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Utifrån dessa slutsatser kan vi se att de likheter och skillnader som finns inte kan 

kopplas till om det är ett examensarbete från högskola eller universitet men vi kan se att 

det finns likheter och skillnader i alla arbeten.  

 

Ytterligare en slutsats i detta arbete är att vi upplevt att examensarbetena behandlat 

ämnet genus på en ytlignivå, en fördjupning i ämnet saknas i vissa arbeten. Vi upplever 

att trovärdigheten på dessa arbeten sjunker då de utger sig för att skriva examensarbete i 

genus utan att direkt behandla ämnet på en djupare nivå.  

 

De populäraste syftena av de 13 utvalda examensarbetena kopplat till genus var 

litteracitet/musik. Av egna erfarenheter från verksamheten arbetas det sällan med genus 

kopplat till detta. Då är det vanligare att förskollärarens bemötande kopplat till genus är 

vanligare att arbeta med. Denna slutsats är utifrån de arbeten vi valt att analysera.  

6.2.1 Förslag på vidare forskning 

Vi valde att göra en textanalys baserad på tretton tidigare skrivna examensarbeten. Detta 

för att vi såg att denna metod och detta undersökningssyfte inte var särskilt populärt och 

vi ansåg där av att detta var en chans till att skapa något unikt. Det som vi skulle fortsatt 

göra om vi fick chans att göra detta igen är att göra en textanalys som grundar sig mer 

djupt i några få utvalda examensarbeten. Detta för att eventuellt få större chans till att 

kunna se likheter och skillnader mellan arbetena. 
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