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Sammanfattning  

Syftet i denna studie var att ta reda på hur ett antal verksamhetschefer inom förskolan arbetar 

med genus och jämställdhet samt hur de ser på vikten av att motverka stereotypa könsroller i 

verksamheten. Undersökningen som ligger till grund för informationen är fem kvalitativa 

intervjuer. Alla verksamhetschefer har arbetat olika många år i sina arbetspositioner, men de har 

alla en bakgrund som förskollärare. Tidigare forskning tyder på att genusarbetet inom förskolan 

är väldigt komplex och även om pedagogerna har en vilja att arbeta med att motverka stereotypa 

könsroller och att göra förskolan jämställd så blir de istället en del i skapandet av stereotypa 

könsroller och upprätthållandet av ojämställdhet i verksamheten. Forskning om 

verksamhetschefers syn på jämställdhetsarbetet i förskolan har dock inte uppmärksammats i 

samma mån, även om det är dem som skapar en viktig grund för arbetet i verksamheten. 

 Resultaten i studien visade på att ingen av verksamhetscheferna arbetar aktivt med att motverka 

stereotypa könsroller i verksamheten, även om en av informanternas förskolor skall starta ett 

genusprojekt inom den närmaste tiden. Alla informanterna hade tankar och idéer kring 

jämställdhet och stereotypa könsroller, men bara en förskola hade genus inskrivet i arbetsplanen 

för mål som förskolan skall arbeta kring. I läroplanen för förskolan står att förskolor skall sträva 

efter att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter att utveckla sina intressen utan att bromsas 

av stereotypa könsroller (Skolverket, 2010) Men resultatet i denna studie visar att andra 

målområden är det som aktivt gynnas medan genusarbetet blir bortprioriterat.  
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1. Inledning 
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

(Lpfö  98. rev.2010, s.5) 

 

Efter att ha läst en kurs om genus och jämställdhet på högskolan, började mina tankar kring 

genus, jämställdhet och stereotypa könsroller. Just nu går det inte att gå in i en vanlig klädesaffär 

för att upptäcka två avskilda enheter. En enhet för varje kön. Leksaksaffärer är tydligare 

uppdelad där material och färger skiljer sig markant åt.  Studier visar också på att spädbarn blir 

bemött olika beroende på kön, där pojkar blir bemött som ”tuffa” medan flickorna blir bemött 

som ”gulliga” (Wiberg, 1990). 

 Barn spenderar en stor del av sitt liv i förskolan och skapar också en stor del av sin identitet 

under den tiden. Jag som blivande förskollärare kommer att ha en betydande roll i mitt arbete 

bland barnen och deras utvecklingsprocess. För tio år sedan skrev FN:s säkerhetsråd om att det 

finns ett samband mellan jämställdhet, fred och säkerhet (Resolution 1325, 2000). FN skriver 

också att de kämpar med att öka jämställdheten, där kvinnor och män borde få lika mycket makt 

i dessa frågor vilket med tiden skulle ge en fredligare värld. Den förre detta 

jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström har sagt dessa kloka ord en gång när han blev 

intervjuad ” Om Sverige någonsin ska bli jämställt så måste var och en börja med sig själv” 

(Svaleryd, 2003, sid:138). Jag hade själv läst om ett projekt på en av förskolorna i Gävleborg där 

Kajsa Wahlström och Kajsa Svaleryd i spetsen hade bestämt sig för att aktivt arbeta med 

genuspedagogik och med en strävan att flickor och pojkar skall ha samma rättigheter (Lenz 

Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Pedagogerna på den aktuella förskolan dokumenterade sitt 

eget arbete och hur de själva bemötte barnen varje dag, för att kunna ändra sitt eget beteende. 

Även om dessa pedagoger tyckte att de var väl insatta i ämnet, fick de se andra resultat när de 

analyserade sina egna beteenden. De upptäckte nämligen att de talade på ett annat sätt med 

killarna än vad de gjorde med tjejerna och tvärtom. Pedagogerna behandlade barnen olika genom 

användning av tonläge och anvisningar (Wahlström, 2003).  Det finns andra förskolor som också 
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har startat genusprojekt. (http://forskolanedsbacka.se/genusprojekt/) där pedagogerna blivit 

uppmärksamma på de könsrollsmönster som de själva har och utifrån detta sedan skrivit en 

arbetsplan för att arbeta med att förebygga stereotypa könsroller.  

Den svenska förskolan kallas idag för ”en förskola för alla” och i Sverige har 

jämställdhetsarbetet kommit en lång väg (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Men om 

förskolor som vill arbeta med genus aktivt genom olika projekt, ändå behandlar barnen olika 

beroende på kön, hur ser det ut på andra förskolor som inte har påbörjade genusprojekt och hur 

arbetar dem med jämställdhet för att motverka stereotypa könsroller?. Hur fungerade dessa 

förskolors pedagogiska arbete med läroplanens nya starka riktlinjer om att varje barn skall ha 

samma möjligheter oavsett kön och att förskolan faktiskt ska motverka traditionella könsmönster 

och könsroller? Nedan följer en bakgrund som förklarar hur jämställdhet förändrats i tiden, hur 

jämställd förskolan är i nuläget enligt tidigare forskning och vad som skulle behöva göras för att 

skapa en mer jämställd förskola. 
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt redovisas en förklaring av centrala begrepp som återkommer i texten samt 

beskrivning av relevant litteratur och forskning kring ämnet.  

 

2.1 Begreppsförklaringar 
 

Jämställdhet: Definierar jämlikhet mellan könen vilket innebär att kvinnor och män ska ha 

likadana rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Nationalencyklopedin, 2010). 

Genus: Är ett utryck som används för att förstå och urskilja föreställningar som formar kvinnor 

och mäns sociala beteende (Nationalencyklopedin, 2010). 

Norm: Något som ses som normalt eller mest acceptabelt i en grupp eller i samhället 

(Nationalencyklopedin, 2010). 

Könsroll: Är ett ord som syftar på de kulturellt och socialt betingade skillnaderna mellan könen. 

Skillnader i form av värderingar, normer och olika föreställningar som vi människor har av ett 

visst kön (Nationalencyklopedin, 2010). 

Stereotyp: En omfattande inre förställning och ofta förenklad uppfattning av typiska egenskaper 

hos alla som tillhör en viss grupp (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

2.2 Jämställdhet i tiden 
 

Ordet jämställdhet har länge använts i samband med orättvisor mellan könen. Begreppet 

användes tidigast på 1960-talet då arbetet med jämställdhet användes för att kvinnor i synnerhet 

skulle få bättre förutsättningar inom politik, utbildningar och sin familj (Eidevald, 2011). 

Huvudfrågorna var att kvinnor skulle bli mer självständiga och få makten att bestämma över sina 

egna liv. Olika kvinnorörelser kämpade för att kvinnor skulle få lika många rättigheter som 

männen hade i samhället (Eidvald, 2011). Flera av frågorna handlade om att daghemmen skulle 

bli fler och att kvinnor skulle få rätten till sin egen kropp och sexualitet. Forskning kring 

förskolan och jämställdhet började på 1930-talet med stora ambitioner om att barn skulle ha det 

så bra som möjligt (Taguchi,Bodén & Ohrlander, 2011).  
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Samarbetet med jämställdhet och kvinnorörelsen gör att jämställdhet i dagens samhälle kan 

förknippas med kvinnofrågor, även fast jämställdhet handlar om lika rättigheter för båda könen. I 

förskolan har jämställdhetsarbetet för flickor och pojkar diskuteras flitigt enligt Eidevald (2011). 

En del anser att pojkar och flickor har olika möjligheter att utvecklas inom en del områden 

beroende på att barnen bemöts olika på grund av sitt kön. Det finns därför åsikter om att pojkar 

och flickor måste ges olika förutsättningar för att de ska få samma möjligheter till utveckling. 

Dessa argument har förts fram i förskolan samtidigt som det förs en diskussion om att alla barn 

skall få lika behandling och villkor (Eidevald, 2011). Ordet genuspedagogik har tillkommit 

genom åren och betyder att barn inte ska bli behandlade utifrån sina könroller utan istället som 

individer.  Inom genuspedagogiken har arbetet med könsuppdelade grupper varit av stor 

betydelse för att inte könsnormer ska vara en betydande faktor för barns utveckling (Eidevald, 

2011). Genuspedagogiken fick fäste då Kajsa Svaleryds bok kom ut 2001 med titeln 

”genuspedagogik”. År 2000 började pedagoger i förskola och skola att gå på kurser i 

genusvetenskap (Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (2004-2006) skrev i sin rapport att förskolan könskodar 

hela sin verksamhet. I förskolan ansågs pojkarna som ”stökiga och otåliga” medan flickorna 

ansågs som ”lugna och tysta”. Barnen lever upp till omgivningens tankar om dem och på detta 

sätt upprätthåller pedagogerna könsnormerna. Delegationen ansåg dock att jämställdhetsarbeten 

inom förskolan har ökat på 2000-talet. Skolverket har lyft fram varför arbetet med jämställdhet 

går så långsamt och skriver att bristen på kunskap spelar en viktig roll (SOU 2006:75). För att 

förskolorna skall bli jämställda behövs en stor kunskap på området. Om brister finns upptäcker 

heller inte pedagogerna könsmönstren i vardagen på förskolan, vilket betyder att de istället för att 

motverka könsnormer hjälper till att skapa dem (SOU 2006:75). 

Wedin(2011) menar att pedagogerna upplever könsmönster och ojämställdhet för ofta i 

förskolans verksamhet vilket gör att de dagliga situationerna till slut blir till en normalitet för 

dem. Könsmönstren blir för normala och gör att pedagogerna inte ser dem. Kunskapen som 

behövas är att kunna urskilja könsmönster i verksamheten och på vilket sätt pedagogerna skall 

arbete med dessa(Wedin, 2011). Riksdagen fastslog år 2006 att en stor vikt skall ligga på 

jämställdhetsarbetet. Utredningen makt att forma samhället och sitt eget liv (SOU;2005:66), 

gjordes för att fastställa arbetet. En likhet finns mellan de politiska målen och förskolans 

jämställsarbete. I båda målen finns ett uppdrag att arbeta för lika villkor, likabehandling och 

demokratiska rättigheter (SOU:2005:66). 
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2.3 Hur jämställt är det i förskolan utifrån dagens forskning? 
 

Ur propositionen (1994/95:164) bedömer regeringen att jämställdhet bör lyftas fram som en 

pedagogisk fråga.  De skriver också att det finns skillnader på hur lärare bemöter flickor och 

pojkar. I SOU 2006:75 står det att förskolan har svårt att uppnå de mål som finns för jämställdhet 

mellan könen i läroplanerna. SOU 2006:75 skriver att förskolan istället för att motverka 

stereotypa könsroller istället stärker dem, enligt forskning på området. I enkätsvar tenderar 

pedagoger på förskolan svara att de försökt göra materialet mer könsneutralt eller att de skapar 

könsöverskridande aktiviteter för barnen på frågan om vad pedagogerna har arbetet med inom 

genuspedagogik (Taguchi,Bodén & Ohrlander, 2011). 

 I en studie av Eidevald(2009) visar resultat att förskolan inte lever upp till läroplanens mål där 

alla barn skall behandlas lika oavsett kön. Resultatet visade dock att en generell bild inte alltid 

kunde ges utifrån tanken att flickor och pojkar behandlas olika. Studien visar exempelvis på att 

förskollärare inte pratar mer med flickor än med pojkar i allmänhet, men att de pratade med en 

del av flickorna mer än vad de pratade med resten av barnen. Eidvald menar i slutet på sin studie 

att förskollärare utrycker sig som att de arbetar för att förskolan skall vara så jämställd som 

möjligt, men att det egentligen kommer fram i resultatet att pedagogerna själva åstadkommer 

både könsroller och könsnormer genom att de bemöter barnen utifrån sina egna stereotypa 

könsföreställningar. 

I en studie av Hägglund(1990) konstaterades att pedagoger beskriver flickor och pojkar som 

varandras olikheter. Både barn och vuxna reagerar dock om barnet inte intar den könsrollen som 

förskolläraren förväntar sig utifrån könsnormer. De reagerade framförallt om en pojke är feminin 

till sättet, vilket visades i en studie av Rodrigez, Pena, Fernández & Vinuela (2006). 

Pedagogerna sätt att bemöta barnen utifrån deras kön skiljer sig också åt. Studier har visat att 

pojkar som grupp får mer hjälp än flickor i förskolan (Einarsson & Hultman, 1984; Rithander, 

1991). Slutsatserna av ett antal studier som bygger på dessa fakta menar Eidevald(2011) bottnar i 

ett resonemang att pojkar får lära sig att ta plats i förskolan medan flickor får lära sig att hjälpa 

till, vilket gör att pojkarna får vara i centrum medan flickorna hamnar i bakgrunden. Detta menar 

Eidevald(2011) inte behöver handla om hur barnen blir behandlade utifrån kön, utan att det kan 

handla om ett fåtal av barnen som tar denna plats. Beskrivningar av könsrollerna som görs av 

forskare kring den stereotypa könsrollen kan istället för att ifrågasätta normerna istället förstärka 
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dem, där flickor fortsätter att beskrivas som stereotypt stillsamma, hjälpsamma och lugna medan 

pojkarna beskrivs som impulsiva, aktiva och livliga Eidvald(2011).  

Förskollärare har ett väldigt stort inflytande över barnen och skapande av stereotypa könsroller. I 

förskolan får flickorna beröm för sina kläder eller sitt sätt att hjälpa till medan pojkarna får 

beröm för sin fysiska styrka eller smarthet (Chick, Heilman-Houser& Hunter, 2002). En viktig 

del under ett barns uppväxt är hur vuxna beter sig och genom imitation och instruktioner lär sig 

barnet hur denne skall agera. På detta sätt förs både beteende och olika kulturarv vidare, vilket 

också innefattar könsroller (Vygotsky, 1961). En studie av McNair, Kirova-Petrova, & Bhargava 

(2001) visar hur förskollärares attityder är en viktig del för barns uppväxt, där 80% av 

pedagogerna påverkade flickornas datanvändning negativt, genom hur de uttryckte sig i 

vardagen.  

 

I en studie av Hellman(2010) visar resultaten att leksituationer där barn kommunicerar med 

varandra, för att vara en del av leken kan både ålder och könet på barnet vara avgörande. Barnen 

i studien kunde leka med varandra oavsett kön, men i normbaserade lekar användes både ålder 

och könsnormer som ett redskap för uteslutning eller nekande till inträde i leken(Hellman, 2010). 

Resultaten visade på att ett barn kunde bli uteslutna för att de hade fel kön enligt barnen själva, 

som exempelvis leken ”batman” där det krävdes en pojke (Hellman, 2010). 

 

Jämställdhetsarbetet på Tittmyran och Björntomten, blev ett uppmärksammat projekt i 

Gävleborgs län (Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Arbetet med jämställdhet 

uppmärksammades dels för att pedagogerna som arbetade med frågan, höll i själva forskningen 

och för att forskningsobjekten utgjordes av dem själva. Wahlström (2003) skriver själv i sin bok 

hur projektet startade genom en fråga om att starta ett jämställdhetsprojekt från ett brev av 

Ingemar Gens. Hon beskriver att hon var den enda chefen som verkade positiv till att arbeta med 

jämställdhet och att starta upp detta projekt. Wahlström poängterar sedan vikten med att 

verksamhetschefer har en viktig roll i jämställdhetsarbetet på förskolan, för att arbetet ska 

fungera bra.   

 

2.4 Hur skapas en jämställd förskola? 
 

Om förskolan skall bli mer jämställd måste pedagogerna först se de rådande könsnormerna som 

finns i vardagen och bli medvetna om dem (Wedin, 2011). Vilket först och främst kan göras via 
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dokumentation. Men den årliga kartläggningen av förskolans likabehandlingsplan är också en 

stor del i arbetet menar Wedin . I likabehandlingsplanen beskrivs hur förskolorna skall arbete 

med att förebygga olika sorter av kränkande behandling och kartläggningen i planen kan visa på 

hur ex. något av könen behöver mer träning av aktiviteter som utgått från stereotypa könsnormer. 

Därefter kan grupper delas in utifrån pojkar och flickor för att alla barn ska få tillgång till 

aktiviteter som de normalt sätt inte skulle få träna på utifrån könsnormer, där målet är att alla 

barn skall kunna ha lika villkor i en grupp (Wedin, 2011). 

För att skapa aktiva förändringar i verksamheten behöver pedagogerna få en insyn i varför 

könsmönster existerar och hur de tillkommer, vilket kan göras med information och kunskap om 

teorier i ämnet, där analyser av dokumentationen behandlas (Wedin, 2011). Kunskapen kan 

framförallt byggas på varför jämställdhet och ojämställdhet uppkommer och på vilket sätt det 

skapas i vardagen. För att se könsnormer behövs också andra normer belysas, så som 

heteronormen, vilket Wedin anser samspelar med varandra. Wedin menar också att det kan vara 

bra att få med barnen i jämställdarbetet genom att ge dem kunskap om könsroller och förklara 

för dem hur dessa uppkommer. Barnen kan då vara med och upptäcka könsmönster i sin egen 

vardag, vilket skapar ett samspel mellan vuxna och barn (Wedin, 2011).   

En stor medvetenhet bland pedagogerna på vilket sätt de ser på sin egen roll i verksamheten och 

en vilja att förändras därefter för att förskolan skall kunna förändras är av vikt för arbetet enligt 

Svaleryd (2003). Den återkommande frågan i jämställdhetsarbetet borde också vara att 

pedagogerna frågar sig varför de gör dessa förändringar och på vilket sätt de vill arbeta vidare 

med varandra i framtiden (Svaleryd, 2003). För att kunna arbeta med dessa frågor krävs också en 

bred kunskap om genus och maktsystemen som finns. När pedagogerna skall arbeta med 

jämställdhet i förskolan, kan det dock vara svårt för dem att vara neutrala och utan några egna 

värderingar skriver Eidevald (2011).  Butler (1993) menar att människan förhåller sig till 

normerna i samhället och hur vi skall bete oss. Svårigheter uppkommer när individen försöker 

vara på ett annat sätt än det som förväntas av denne utifrån uttalade normer. Att gå emot en norm 

kan istället göra så att individen inte längre blir accepterad på samma sätt i samhället (Eidevald, 

2011).  

Birgerstam (2001) pekar på vikten av att det finns både kvinnliga och manliga pedagoger i 

förskolan, då förskolan mestadels består av kvinnor, vilket i sin tur gör att kvinnor får en 

stereotyproll i att ta hand om barn. Birgerstam skriver att jämställarbetet också handlar om att få 

mer män att arbeta i förskolan, eftersom båda könen behövs för att stärka flickor och pojkars 
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identiteter. I dagens förskola handlar det istället om olika fokus för olika förskolor enligt 

Eidevald (2011) vilket betyder att en del förskolor arbetar med att göra verksamheten så 

könsneutral som möjligt där förskolorna tar bort de leksaker som förknippas med olika 

könsroller. Andra förskolor arbetar med att flickor skall göra det som anses vara det som pojkar 

gör, medans pojkar skall göra det som anses vara en norm för flickor (Eidevald, 2011). Den 

tidigare nämnda författaren anser att det är viktigt att pedagogerna ifrågasätter könsnormens 

gränser istället för att de skall försöka få barnen att göra könsnormsöverskridande aktiviteter. 

Pedagogerna verkar inte heller ställa sig frågan varför detta arbete är bra för barnen. Istället för 

att förskolan blir jämställd får barnen tränas i förskollärarnas syn på barnens könsroller menar 

Edevald (2011). 

I Eidevalds (2009) studie menar han att det komplexa med jämställdarbetet inom förskolan är att 

forskning tyder på att förskollärare tror att de arbetar med jämställdhet och att de tror sig vara 

pålästa på ämnet, men att observationer visar en helt annan bild av situationen. Eidvald menar 

också tillsammans med Nordin-Hultman (2004) och Lenz Taguchi (2000) att pedagogerna oftast är 

omedvetna om att deras egen bakgrund och uppväxt kan spela en stor roll i hur de bemöter 

barnen i verksamheten, vilket gör att arbetet med stereotypa könsroller blir svårare att belysa.  

Hirdman (1990) pekar här på vikten av att pedagogerna behöver upptäcka den uppdelning som 

sker bland könen som varandras motpoler och också sitt eget bemötande av barnen utifrån kön. 

Om pedagogerna inte ser sitt eget handlande och kategoriserande så sker heller inga förändringar 

inom verksamheten, vilket kan leda till att pedagogerna istället är med och bidrar till att 

stereotypa könroller formas och att ojämställdhet i förskolan fortsätter (Hirdman, 1990).   

 

2.5 Den stereotypa könsrollen  
 

I Lpfö (rev.2010) står det att pedagogerna i förskolan skall motverka stereotypa könsroller i 

verksamheten. Leander (2004) skriver att det inte bara är miljön och uppfostran som ligger 

bakom de skillnaderna som finns mellan könen, och hon menar att kroppen är en blandning av 

många DNA som spelar en viktig roll för olikheter hos människor. Elwin & Thomsson (2003) 

menar i sin tur att könet ”görs” tillsammans med möten med andra människor och att själva 

könsrollen i sig ger en viktig personlig bekräftelse för individen. Människan föds med ett kön, 

men själva könsrollen formas när individen kommer i kontakt med andra människor (Elwin & 

Thomsson (2003). Är det en flicka som ligger i vagnen så blir hon tilldelad en sorts 

könsspecifika kläder, ett speciellt namn och studier, som bland annat Wiberg, 1990 har kommit 
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fram till, visar hur annorlunda vuxna pratar med små barn beroende på deras kön. När barnet 

växer får barnet lära sig hur dennes könsroll formar sig efter omgivningen. De tidigare nämnda 

författarna beskriver dock att könsrollen formas på olika sätt beroende på vilken kultur barnet 

växer upp i. Könsrollen är något som barnet får lära sig genom att imitation och uppmuntran. 

När barnet börjar på förskolan får denne också se hur könet formas, när det i verksamheten 

nästan bara arbetar kvinnor och finns där män, så är dem där i korta perioder (Elwin & 

Thomsson, 2003). 

Birgerstam (2001) skriver att skillnader mellan män och kvinnor i förskolan inte skiljer sig 

nämnvärt åt men att deras sätt att arbeta och göra saker på kan vara olika. Birgerstam utrycker att 

kvinnor som grupp tenderar att vara mer relationsinriktade i sitt arbete med barnen medan 

männen som grupp är mer sakorienterade. I förskolan ser männen sitt arbete utifrån vad de gör 

praktiskt med barnen medan kvinnor arbetar mer utifrån att utgå ifrån andras perspektiv och lär 

barnen detta, genom kommunikation och uppmuntran (Birgerstam, 2001). Wedin (2011) 

beskriver nämligen hur könrollen skapas av omgivningen, där den kvinnliga könsrollen blir 

skapad som mjuk och den manliga varianten som hård, vilket enligt Wedin är för att könens 

roller skall hållas isär och bli två motpoler. Undantag finns dock alltid att tillgå enligt den 

tidigare nämnda författaren. 

Könsroller blir normer i samhället och det som avviker från dessa tenderar att uppfattas som 

onormalt. Själva könsnormerna skapas tillsammans med barn och vuxna där de vuxna 

uppmuntrar och visar hur könsnormerna ser ut (Butler, 1999). Skapandet av könsroller sker både 

omedvetet och medvetet mellan människor. Butler menar också att språket har en betydande roll 

när vi skapar könsnormer. Ett exempel hon ger är att flickor ofta får höra hur söta de är och att de 

ser ut som ”prinsessor” medan pojkar istället får höra hur tuffa de är och hur snabbt de kan röra 

sig.  
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3. Syfte 
 

I detta avsnitt redogörs för studiens syfte samt fyra frågeställningar. 

Syftet med studien är att granska ett antal verksamhetschefers perspektiv på genus och 

jämställdhet samt deras syn på vikten av att motverka stereotypa könsroller i förskolan. Syftet 

med studien utgår ifrån den reviderade läroplanen för förskola med nya riktlinjer om ett 

förebyggande arbete kring stereotypa könsroller i verksamheten. 

3.1 Frågeställningar: 
 

 Hur ser verksamhetscheferna på jämställdhet och genus? 

 

  Hur ser verksamhetscheferna på vikten av att motverka könsroller i förskolan? 

 

  Vad står det om genus, jämställdhet och stereotypa könsroller i dessa förskolors 

arbetsplaner? 

 

 På vilket sätt arbetar verksamhetschefernas förskolor aktivt med att motverka stereotypa 

könsroller i barngrupper? 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs valet av studiens metod, urvalet av informanter, genomförande av 

metoden, studiens tillförlitlighet och giltighet samt en redovisning av etiska förhållningsätt kring 

studien.  

 

4.1 Val av metod 
 

Utifrån syftet på studien valdes en kvalitativ intervju vilket kan gör att intervjun sker mer som ett 

vardagligt samtal. Den kvalitativa metoden handlar om tillit från informanterna istället för att 

mäta ett objekt och där en del av metoden går ut på att analysera resultatet (Holme & Solvang, 

1997). Syftet med undersökningen är att belysa hur informanterna arbetar med sitt jobb som 

verksamhetschefer, vilket gör att en kvalitativ metod valdes. Fördelen med att använda sig av en 

kvalitativ metod är att själva informationen kan ge en större helhetsbild av situationen som 

undersöks (Holme & Solvang, 1997).  Den kvalitativa metodens svaghet ligger dock i att 

informationen inte behöver täcka alla delar i studiens syfte, men den kvantitativa intervjun skulle 

inte ge den personliga och djupa information som den kvalitativa metoden avser.  

Den kvalitativa metoden är flexibel i den form att, frågorna som ställs kan formas efter samtalets 

gång. Detta gör visserligen så att informationen kan variera från olika informanter och en klar 

generalisering inte kan göras på samma sätt som om det skulle ha varit en kvantitativ studie. Fast 

en kvantitativ intervju är mer styrd från början och svårigheten blir då att fånga upp den enskilde 

personens erfarenheter av situationen där också personliga exempel från informanterna uteblir 

(Holme & Solvang, 1997). 

Nackdelen med en kvalitativ intervju som har ett ändamålsenligt urval, menar Glaser och 

Strauss(1998) är att fenomenet som skall undersökas redan är bestämt innan intervjun, vilket gör 

att en del av information går förlorat. Glaser (1998) är också kritisk till att spela in intervjuer, då 

processen med att använda materialet tar onödigt lång tid och detta kan göra att studien blir 

långsam. Glaser (1998) menar att ett fåtal anteckningar av det viktiga innehållet i en intervju 

skulle fungera bättre. Men noggranna uppgifter om den information som samlats in av denna 

intervju, är en viktig del i kvalitativa studier (Hjerm & Lindgren, 2010). I denna undersökning 

har informanterna fått tänka och fördjupat sig om komplexa företeelser vilket gjorde att allt 

material var viktigt att fånga upp genom ljudupptagningar. Ljudupptagningarna gjorde också så 
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att intervjun skulle kunna flyta på som ett riktigt samtal där ögonkontakt och uppmärksamhet är 

viktiga delar.    

 

 

4.2 Urval 
 

Till denna studie har fem informanter valts ut. Dessa informanter arbetar som verksamhetschefer 

och har alla ansvaret för en eller fler förskolor i den aktuella kommunen. Informanterna valdes ut 

systematiskt vilket ökar studiens informationsvärde. Utifrån studiens syfte var det av vikt att 

informanterna delade samma arbetssituation. Syftet med den kvalitativa intervjun var att skapa 

en större förståelse och ett djupare material, vilket gjorde att ett systematiskt urval valdes. Om 

urvalet hade skett helt slumpmässigt eller tillfälligt, så hade inte informationen främjat syftet 

utifrån studien på samma sätt (Holme & Solvang, 1997).  

Informanterna valdes från den aktuella kommunens hemsida, där ett flertal av kommunens 

förskolor stod uppskrivna. Urvalet av förskolor skedde dock slumpmässigt, där en del av 

informanter var svåra att få tag på vilket gav ett bortfall på tre av namnen. Informanterna blev 

kontaktade på telefon och en av sex stycken tackade nej till en intervju. Holme & Solvang (1997) 

syftar på att det är av vikt för studien att informanterna är villiga att utföra intervjun men att 

personerna också kan utrycka sig bra i ord, vilket gjorde det lämpligt att kontakta informanterna 

direkt på telefon och inte av skriftligt bruk.  

 

4.3 Genomförande 
 

Informanterna kontaktades per telefon och blev informerade om syftet av studien. Ett möte 

bokades för fyra informanter medan den femte informanten intervjuades på telefon. Tre av 

informanterna intervjuades på deras egna kontor medan en intervju tog plats på ett avskilt rum 

inne i en statsbyggnad. Alla intervjuer tog plats på ett bekant ställe för den enskilde informanten. 

Holme & Solvang (1997) menar att miljön som intervjun tar plats i, är en viktig del i 

sammanhanget och kan ha en påverkan på stämningsläget. Alla informanter fick information före 

intervjun att samtalet skulle spelas in. En viktig del för att intervjun skulle vara så avspänd som 

möjligt var att informanterna får veta all information som de behövde innan intervjun började 

(Holme & Solvang, 1997).  
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För att vara uppmärksam på informanterna under samtalet spelades materialet in via en 

mobiltelefon. Holmes Solvang (1997) menar att om informanten får ett bra intryck av den som 

leder intervjun kan det skapa ett mer spontant samtal där en relation byggs upp, vilket gör att 

personen som blir intervjuad känner sig trygg och öppen.  

Alla informanter fick svara på femton formulerade frågor (Se bilaga 1). Ordningen på dessa 

frågor kunde dock variera under samtalets gång. Två av informanterna blev intervjuade på 

morgonen medan tre av intervjuerna skedde på eftermiddagen.  Alla intervjuer spelades in med 

samma telefon och informanten som blev intervjuad genom telefonen blev också inspelad genom 

ett program i telefonen. Telefonen som användes i studien var en iphone4.  Tiden på intervjun 

varade ungefär trettio minuter åt gången. Samtalet som skedde per telefon var kortare än de 

andra samtalen.  

 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet 
 

Informationen av intervjumaterialet har spelats in och lagrats på en mobiltelefon. Det betyder att 

studiens råmaterial har spelats in korrekt och inget muntligt material har gått förlorat. Vilket 

betyder att informationen har en högre tillförlitlighet än om intervjun inte skulle ha spelats in 

eftersom resultatet har kunnat upprepas efterhand när datainsamlingen transkriberades.  Vid 

intervjuer kan en ”intervjueffekt” ske, vilket har tagits i beaktning när samtalen ägde rum. 

”Intervjueffekten” syftar på att personen som håller i intervjun kan uppträda på ett visst sätt så att 

informanterna både omedvetet och medvetet förstår vilket svar som förväntas av dem (Patel & 

Davidson, 1994).   

 

4.5 Etiskt förhållningsätt 
 

Etiken handlar om individens rätt till fria val och personens möjlighet att se konsekvensen av sitt 

eget handlande. Ansvaret för etik och moral inom den samhällsvetenskapliga forskningen vilar 

också på den enskilde forskaren. Riktlinjer inom forskningsetiken finns och dessa är viktiga att 

följa (Holme & Solvang, 1997). Den positivistiska uppfattningen menar dock att forskning kan 

ställa sig över dessa riktlinjer, för att främja sanningen (Holme & Solvang, 1997). 

Denna studie har följt vetenskapsrådets riktlinjer för etik och moral inom forskning (Gustafsson, 

Hermerén & Persson, 2011). Vilket betyder att studien har skett sanningsenligt och redovisning 
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av studiens utgångspunkter har eftersträvats. Informanterna som deltagit i studien har blivit 

upplysta om studiens syfte och att intervjun skulle dokumenteras genom ljudupptagning. Ett 

missivbrev (Se bilaga 2) har delgivits informanterna genom mejl. I brevet stod kontaktuppgifter 

nerskrivet och ett meddelande om att intervjun var frivillig.  Det är av vikt att informanterna vet 

att situationen sker av fri vilja enligt Holme & Solvang (1997) eftersom situationen ska fungera 

så bra som möjligt.  Studiens resultat och metod har öppet redovisats och resultatet har inte utgått 

från kommersiella intressen eller andra bindningar. Dokumentering av resultat och material har 

gjorts i enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer (Gustafsson et al. 2011). Inga människor har 

heller inte kommit till skada under studiens gång. 

Etiska svårigheter med en studie kan vara att forskaren har egna förutfattade meningar om ämnet 

eller religiösa åskådningar som kan ändra resultatets utgång (Holme & Solvang, 1997). 

Forskningsprocessen skall utföras med så lite förutfattade meningar som möjligt kring det 

aktuella ämnet (Glaser, 1992). Denna studie har syftat på att vara så sann kring resultatet som 

möjligt. Informanternas svar har spelats in så någon förvanskning av svaren förekommer inte. 

Dem ställda frågorna är inte konstruerade för att styra informanterna annat än att lägga fokus på 

undersökningens område. 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas en resultatgenomgång av de fem verksamhetschefernas svar. Fem 

indelningar har skett där först en genomgång av alla informanters bakgrund förklaras, Hur 

informanterna ser på vikten av att motverka stereotypa könsroller i förskolan, På vilket sätt de 

arbetar på informanternas förskolor med att motverka stereotypa könsroller, informanternas syn 

på jämställdhet och genus, vad som står i förskolornas arbetsplaner om jämställdhet, genus och 

att motverka stereotypa könsroller samt en sammanfattande slutsats av svaren. 

 

5.1  Beskrivning av informanterna 
 

Informanterna arbetar alla som verksamhetschefer inom den aktuella kommunen och har alla 

ansvaret för ett antal förskolor tillsammans med andra biträdande chefer i ett team. Hur många 

förskolor som de har ansvaret över skiljer sig åt. Två av informanterna har arbetat som chef i 

trettio år, medans två har arbetat som chef i sex år och en av dem i ett och ett halvt år. Alla 

informanter har tidigare arbetat som förskollärare.  Ingen av informanterna har någon utbildning 

beträffande genus, men alla fem chefer förklarar att de har gått på föreläsningar, studiecirklar 

och själva läst böcker om genus.  En av informanterna beskriver situationen så här: 

Ja vi har vart på, både jag och pedagoger har varit på olika föreläsningar, jaa, som både 

högskolan har haft och xx kommun och lite kan jag känna att vi har tappat kring 

genusfrågor, och ett tag var det väldigt starkt och man diskuterade det mycket, det har 

liksom kommit lite i bakvattnet nu. 

 

På frågan om de läst något om genusfrågor nämner tre av informanterna en förskola som har haft 

ett genusprojekt i Gävle kommun. Informanterna berättar att de själva har följt detta projekt på 

avstånd eller att de har varit på föredrag som projektets grundare bjudit in till.  

 

5.2 Synen på att motverka stereotypa könsroller i förskolan 
 

Alla informanterna verkar ha en vilja och ett intresse för att arbeta med att motverka stereotypa 

könsroller i förskolan. Fyra utav informanterna talar om att de vill sätta barnet som individ i 
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centrum, istället för barnets kön. Sär här beskrev två av informanterna hur de tänker angående 

könsroller:  

Jag tror att det gäller att se varje individ, kanske inte alltid utifrån pojke och flicka utan 

mer från var och ens behov och utmana dom, när man ser att dom behöver det.     

För naturligtvis så vill ju jag ge alla barn som går på förskolan en förutsättning att bli sitt 

alldra bästa jag och då är du ju tråkigt att sådana saker som könsroller och stereotypa saker 

hindrar, oavsett tänker jag om det är genus eller andra likabehandlingsfrågor. 

 

En av de fem informanterna pratar också om barnsynen och hur viktig den är för verksamheten. 

Informanten berättar att hon tror att genusarbetet kan bli bra, bara pedagogerna har en bra 

barnsyn. Alla informanter talar om att de tycker att det är viktigt att ha diskussioner om genus för 

att hålla debatten om stereotypa könsroller levande. Informanterna menar att genusfrågan lätt 

annars kan försvinna om inte förskolan arbetar med den. Så här beskriver en av informanterna 

vikten av att hålla ett genustänk levande: 

Jag är helt säker på att vi kan göra mycket mer till att tänka kring och öka medvetenheten 

och att man aldrig kan vila i frågan. När det går ett år och man inte berör genusfrågan sådär 

särskilt mycket, då tappar man också även om man gjort ett jättestort arbete året innan, 

som alla dom här normfrågorna, värdefrågorna behöver och det är lätt att tappa dom i det 

stora hela.  

   

Alla fem informanter har idéer om hur de skulle vilja att förskolorna som de ansvarar för 

arbetade mer med genus och jämställdhet. En av informanterna uttrycker en vilja av att ha mer 

män i förskolan, där hon beskriver att hon saknar att ha både män och kvinnor att välja mellan 

när hon anställer personal. Denna informant berättar om en av förskolorna hon har ansvar för 

som är Reggio Emilia inspirerad och att de arbetar mycket med olika typer av material i sin 

verksamhet. Informanten menar att de på den förskolan tänker mycket på att materialet de 

beställer inte skall vara könsuppdelat, utan mer neutralt. En annan informant berättar att hon 

skulle vilja att pedagogerna hade en större medvetenhet i verksamheten kring genus, där genus i 

sig skulle genomsyra all pedagogik och verksamhet men hon tycker också att det är viktigt att få 

med barnen i arbetet, så att de får vara med och diskutera kring ämnet. Den tredje informanten 

talar om betydelsen av att föräldrarna är medverkande i förskolan och att det är viktigt att alltid 

ha en diskussion med dem för att skapa ett samarbete. Hon menar också att ett aktivt medvetande 
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genom kartläggning skulle göra skillnad. Den fjärde informanten tycker att de på hennes 

förskolor redan är en ”bit på vägen” i genusarbetet, men att pedagogerna borde bli bättre på att 

försöka säga till varandra om de talar till barnen på ett sätt som uppmuntrar stereotypa 

könsroller. Denna informant talar om homosexualitet och att det är viktigt att belysa att alla 

sorters förhållanden finns, genom hur personalen bemöter både barn och föräldrar. Så här 

beskriver informanten vikten av att belysa alla förhållanden. 

Men idag kan vi inte förutsätta att det är en pappa, så det är ju bra att man tänkt till och 

säger ”hur ser familjen ut?” . ”Ja det är jag, också är det min man Kalle också har vi två 

barn” jamen då vet jag ju liksom hur det är. Eller så ”nej men jag lever ensam, eller jag 

lever tillsammans med en kvinna” . För vi har ju många förhållanden idag som kanske 

lever med två män eller två kvinnor, nu har inte jag öppet stött på det på mina förskolor 

men jag har ju stött på det annars. 

Den femte informanten vill utmana barnen mer, där hon menar att det är viktigt att titta på varje 

barn som enskild individ och vad denne behöver för aktiviteter i verksamheten i förhållandet till 

sin hemmiljö. Informanten berättar också att hon tycker att det är viktigt med pedagogisk 

dokumentation och en hög medvetenhet bland personalen.  

Fyra av fem informanter berättar att de upplevt både positiva och negativa reaktioner av barnens 

föräldrar utifrån genus och stereotypa könsroller. Tre av informanterna har hört negativa 

påståenden från föräldrar där det i alla fallen handlar om pojkar som klär ut sig i kläder som 

finns i verksamheten men som egentligen är könskodade som ”flickläder”. Informanterna har 

märkt en oro bland föräldrarna att deras pojkar skall bli som flickor. Så här beskriver 

informanten sin bild av situationen. 

Jaa, föräldrar har ju reagerat på när en pojke hade kjol och klackskor tex. Det ville dom 

inte att han skulle ha, dom utryckte det som att ”då blev han som en flicka” och 

pedagogerna diskuterade, att det här var utklädningskläder och det var vilka kläder som 

helst. 

 Informanterna har besvarat dessa påståenden genom att ibland hänvisa till läroplanen. Två av 

informanterna har upplevt negativa attityder kring manliga förskollärare och blöjbyten, där 

pedagogerna fått informera föräldrarna om att en manlig eller en kvinnlig pedagog inte skall ha 

någon betydelse i frågan. Två av informanterna har mött positiva reaktioner från föräldrarna där 

det har funnits föräldrar som efterfrågat genusarbeten.  
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5.3 Hur ser det aktiva arbetet ut på förskolorna? 
 

Ingen utav förskolorna arbetar med genus som inriktning eller har ett uttalad aktivt arbete med 

förebyggande av stereotypa könsroller. En av informanternas förskolor skall dock starta upp ett 

genusarbete inom en snar framtid.  Men alla informanterna har en tanke om hur de på deras 

förskola arbetar med att motverka stereotypa könsroller. Fyra av fem informanter anser att deras 

förskolor har ett allmänt ”genustänk” i vardagen och tre informanter tar upp hur pedagogerna 

bemöter barnen i aktiviteterna och miljön som sker dagligen. Dessa informanter talar om vikten 

av att låta både pojkar och flickor ha rätt till likadana aktiviteter och de förklarar också att på 

deras förskolor är det accepterat med könsöverskridande lekar eller att klä sig efter olika 

könskoder i leken. Så här beskriver en informant sin syn på det aktiva arbetet i verksamheten. 

Ja, om vi säger såhär, för det första så för oss är det helt okej, vill pojkar måla naglarna, klä 

ut sig i flickkläder, det är helt okej. Det som vi kan tycka så, typiska flicklekar, jamen vi 

pratar inte så, vi erbjuder ju samma sorts material till lek och skapande och vill pojkar vara 

utklädda till flickor eller flickor utklädda till pojkar. Jamen det är varken rätt eller fel utan 

här är det okej. 

En av informanterna har en genuspedagog på dennes förskolor som arbetar med dessa frågor. 

Resten av informanterna har inga pedagoger som arbetar enbart med genus eller jämställdhet 

men två av informanterna har pedagoger som arbetar med förskolornas likabehandlingsplan och 

därigenom träffar pedagoger från andra förskolor och går igenom värdegrundsfrågor. Alla 

förskolor i den aktuella kommun har en likabehandlingsplan som arbetar kring 

värdegrundsfrågor och flera av informanterna nämner denna handlingsplan när vi pratar om 

jämställdhet och ordet genus. Så här säger en av informanterna:  

Vi jobbar ju ganska mycket med lika behandling, det hör ju lite ihop det där, att man ska få 

vara den man är och att man inte ska bli kränkt.  

Alla informanterna berättar om olika målområden som de har specialiserat sig på och som de 

arbetar aktivt med i verksamheten idag. Målområdena kan skilja sig åt från år till år. En av 

informanternas förskolor skall börja med ett arbete om genus medans de andra informanternas 

förskolor har andra målområden som de arbetar med. Det som förenar alla förskolorna är att de 

alla har valt att arbeta med språk. Flera av förskolorna har också valt att arbeta med 

kommunikation, teknik och naturvetenskap. Fyra av fem informanter nämner att observation 

förekommer på förskolorna, men ingen av informanterna har observerat hur de själva behandlar 

barnen utifrån genus eller stereotypa könsroller. Två av informanterna talar om vikten av 
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pedagogisk dokumentation och kartläggning som en del i att upptäcka stereotypa könsroller i 

barngrupperna. Två andra informanter berättar att de försöker erbjuda barnen på förskolorna 

könsneutrala material som en del i genusarbetet. En av pedagogerna berättar att hon som chef 

försöker lyfta olika frågor kring genus och berättar här om en händelse som hon nyligen tagit 

upp bland pedagogerna för att diskutera kring: 

Jag läste en artikel i tidningen idag, det här med.  Det var någon mormor som skulle köpa 

en ryggsäck till sitt barnbarn och då frågade hon i affären – Är det till en pojke eller flicka? 

Och då sa hon – Det har väl ingen betydelse, jag ska ha en ryggsäck, ta fram och visa mig 

vilka ryggsäckar, så får väl jag välja! Och då är det liksom kanske unga tjejer eller unga 

killar som står där. Så att det tar tid att ändra det där. 

En av de andra informanterna talar också om hur viktigt det är att bemöta barnen på rätt sätt och 

hur pedagogerna samtalar med dem. Hon berättar att pedagogerna på hennes förskola försöker 

att tänka på hur de pratar med barnen omkring deras kläder. Informanten menar att pedagogerna 

försöker att kommentera barnens kläder utifrån deras funktion och inte hur de ser ut, eftersom 

kläderna på barnen oftast är väldigt uppdelade efter kön.  

 

5.4 Synen på genus och jämställdhet av informanterna 
 

Fyra av fem informanter har en man som arbetar på deras förskolor. När informanterna talar om 

orsakerna till att så få män arbetar i förskolan är deras svar eniga. Alla fem informanter tror att 

män inte vill arbeta i förskolan för att arbetet inte ger så hög lön. Informanterna tror också att 

statusen på yrket är en viktig faktor.  En av informanterna tror att anledningen till att det är så få 

män i förskolan är för att barnen som går där bara ser att förskolan består av kvinnor. 

Informanten frågar sig själv vad förskolan har för ansvar i denna fråga, då hon undrar vilken bild 

de själva sänder ut till barnen i verksamheten. En annan informant berättar att när hon själv 

studerade till förskollärare på sjuttiotalet, så tog skolan inte in män i utbildningen. Informanten 

tycker att det var fler män som arbetade i förskolan under den tid som de först började ta in män i 

förskolan, men att männens antal har minskat tills idag. Ingen av informanterna anser att deras 

förskolor är helt jämställda ännu. Två av informanterna anser sig vara på god väg mot en 

jämställd förskola, medan två informanter inte anser att det är jämställt på deras förskolor. En 

informant utrycker det så här på frågan om hon tycker att hennes förskolor är jämställda: 
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Näe, jag tror inte det, jag tror att pedagogerna skulle svara att de försöker vara det 

och några vet jag också har en hög medvetenhet, man jobbar mycket med sig 

själv, för det handlar ju mycket om mig som människa och mina tankar och 

värderingar och hur dom kommer till utryck.  

En av pedagogerna uttrycker en oro för att olika kulturer kan ha olika syn på jämställdhet i 

familjer. Hon menar dock att pedagogerna på förskolan och hon själv försöker möta alla 

föräldrar och barn med respekt. En annan informant berättar att hon själv vuxit upp med tanken 

över att alla människor är lika mycket värda med samma förutsättningar och möjligheter och på 

detta sätt ser jämställdhet som en självklarhet.  

Fyra av fem informanter är oroade över barnavdelningarna på klädesaffärer. Informanterna är väl 

medvetna om att det finns tydliga gränser över vilka kläder som är avsedda till flickor och vilka 

som är avsedda till pojkar. En del av informanterna efterfrågar kläder som är mer könsneutrala. 

Fast en av informanterna menar att det syns i förskolan om ett barn har könsneutrala kläder och 

de andra barnen kan reagera om barnet har kläder utan några könskodade tryck. Informanterna 

tycker att kläderna var bättre förut, då de var mer könsneutrala. En informant menar att det i 

vissa fall kan bli svårt på förskolan om ett barn skall låna någons kläder och kläderna har fel färg 

för barnets kön. En del av informanterna tycker att utvecklingen för jämställdhet och genus går 

långsamt, vilket en av informanterna utrycker så här: 

Ja alltså det är väl tydligare nu att det är ett krav för att det står i läroplanen att det är ett 

arbete vi skall göra, det har ju funnits med tidigare men jag tror liksom att det är mer 

uppmärksammat hos alla pedagoger nu. För att det är liksom ett tvingande uppdrag, inget 

som man själv väljer, så det är tydligare så, men jag tycker inte att arbetet har gått så fort 

framåt på den här tiden heller  

 

5.5 Vad står det om jämställdhet i förskolornas arbetsplaner? 
 

Alla fem informanter berättar att deras förskolors har arbetsplaner som utgår ifrån förskolans 

egen läroplan. Arbetsplanerna är till för att förskolan skall ha prioriterade mål att sträva mot.  

Fyra av fem informanter berättar att de har andra målområden än genus eller att motverka 

stereotypa könsroller i barngrupper, som de prioriterar just nu. En av informanterna berättar att 

hennes förskolor skall bli tydligare med sina målområden.  Den informant vars ena förskola snart 

skall påbörja ett genusprojekt har uppskrivna mål om genus i förskolans arbetsplan. En av 

informanterna berättar att en av hennes förskolor har valt att arbete med konflikter på 
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pedagognivå, där pedagogerna får lära sig att se konflikter i barngrupper som en pedagogisk 

situation, som de sedan kan lära sig något av. Fyra av fem informanter hänvisar till deras 

likabehandlingsplaner när de pratar om genusarbeten. Så här säger en av informanterna om 

likabehandlingsplanen: 

Alla har ju en likabehandlingsplan och där finns det ju med för alla förskolor, som en del 

av liksom hela det arbetet. 

 

5.6 Sammanfattande slutsatser 
 

Alla informanter verkar ha tankar och reflektioner om genus, jämställdhet och att motverka 

stereotypa könsroller. Flera av informanterna ser kopplingar både i förskolan och i vardagen av 

stereotypa könsroller. Alla informanterna verkar tycka att genus är en viktig fråga, men att det är 

en fråga som både pedagoger och verksamhetscheferna behöver arbeta aktivt med, för att arbetet 

lätt blir lidande av andra målområden som förskolorna väljer att prioritera, så som språk, 

kommunikation, teknik och naturvetenskap vilket de här förskolorna har valt att arbeta kring. 

Informanterna tycker dock att arbetet med genus skall vara något som, genomsyrar deras arbete i 

varje aktivitet, men de tycker samtidigt att arbetet i sig går ganska långsamt.  

Ingen av informanternas förskolor arbetar aktivt med att motverka stereotypa könsroller, men en 

av informanternas förskolor skall inom en snar framtid starta upp ett sådant projekt. En vilja att 

arbeta med genus och jämställdhet verkar finnas hos informanterna men i det aktiva arbetet för 

att motverka stereotypa könsroller i verksamheten, händer ingenting. Alla informanter anser att 

en del pedagoger på deras förskolor har en bra tanke kring att motverka stereotypa könsroller och 

de ser också en förändring på hur pedagogerna möter barnen i vardagen jämfört med hur det har 

sett ut. En av informanterna har en förskola som har målområden om genus inskrivet i förskolans 

arbetsplan, men det är inget som förskolan börjat arbeta aktivt med ännu. De andra fyra 

informanterna har andra målområden prioriterade. Informanterna verkar välja andra målområden 

före arbetet med genus och att motverka stereotypa könsroller även fast en del av informanterna 

är fullt medvetna om att ett genusarbete kräver både tid, engagemang och kunskap för att det ska 

hända något. 
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt redogörs en diskussionsdel med uppdelningen av en metoddiskussion, en 

resultatdiskussion samt tankar om fortsatt forskning kring ämnet.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Metoden som användes i studien består av fem kvalitativa intervjuer. Fördelen med att använda 

sig av kvalitativa intervjuer i denna studie, var att svaren kunde vara varierande och ge ett 

djupare innehåll. En kvalitativ intervju kan också ge en djupgående kontakt med informanterna, 

då intervjuer kan skapas som ett vanligt samtal (Holme & Solvang, 1997). Intervjuernas antal 

skulle dock kunna varit fler om inte tidsaspekten hade varit ett faktum, för att utöka 

informationen ytterligare. Informanterna som intervjuades var alla verksamhetschefer på de olika 

förskolorna vilket gör att tillförlitligheten i deras svar blir mindre eftersom informanterna svarar 

utifrån sin befattning som chef. Både informanternas personliga anonymitet och förskolornas 

anonymitet kan dock göra så att informanterna blir mer sanningsenliga.  

Skapandet av stereotypa könsroller sker både medvetet och omedvetet (Butler, 1999) vilket 

Eidevald belyser i sin studie det finns inga tjejbestämmare. Kvalitativa intervjumetoder ger 

information från informanterna och ger en medveten syn på hur de anser att stereotypa könsroller 

behandlas i deras förskolor men intervjuerna i sig ger ingen helhetsbild på hur det omedvetna 

skapandet av könsroller ser ut. För att tydligställa resultatet av studien skulle flera 

observationsstudier kunna göras på pedagoger och barns samverkan med varandra i 

verksamheten, vilket också kan visa på vilket sätt pedagogerna påverkar barnens val av 

aktiviteter då studien av McNair, Kirova-Petrova, & Bhargava (2001) ger resultat av att 

pedagogerna har en viktig del i barnens valmöjligheter.  

En av de fyra av informanterna gav betydligt mindre information kring ämnet och samtalet var 

inte av lika naturligt art som hos de andra informanterna. Anledningen till detta kan vara för att 

denna informant blev intervjuad genom en telefon. Den kvalitativa intervjun kan göra så att 

informanten och personen som intervjuar bygger upp en relation med varandra och bidrar till att 

informanten blir mer öppen och ärlig (Holme & Solvang, 1997). Eftersom aldrig informanten 

och personen som höll i intervjun möttes kunde en personlig kontakt vara svår att bygga upp. 
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Holme & Solvang (1997) menar också att miljön som intervjun tar plats i är en viktig del för att 

informanten skall kunna slappna av, vilket var en svårighet när intervjun skedde per telefon. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet i studien visar att alla informanterna har tankar kring genus och att motverka 

stereotypa könsroller. Ingen av informanternas förskolor arbetar dock med ett aktivt arbete i 

stunden, men alla informanter verkar vara eniga om att jämställdhet och att motverka 

könsrollsmönster borde vara något som genomsyrar vardagen på förskolorna. Informanterna är 

medvetna om att arbetet kring jämställdhet kräver en stor medvetenhet, kunskap och ett ihållande 

arbete för att dessa frågor inte skall glömmas bort men bara en av informanternas har en förskola 

som har specifika mål i sina arbetsplaner angående jämställdhet, genus eller att motverka 

stereotypa könsroller. Regeringen fastställer att jämställdhet bör lyftas fram som en pedagogisk 

fråga.  De skriver att pojkar och flickor blir behandlade olika pågrund av deras kön. Denna studie 

visar att ett aktivt arbete med genus, jämställdhet och att motverka stereotypa könsroller inte 

tycks genomföras. Varför sätts inte mer åtgärder in i de undersökta verksamheterna för att flickor 

och pojkar skall få lika rättigheter? I förskolans läroplan står det att flickor och pojkar skall bli 

behandlade utifrån deras egna villkor oavsett kön (skolverket, 2010), men hur kan dessa rader 

efterföljas om dessa verksamhetschefer inte prioriterar ett genus och jämställdhetsarbete i 

verksamheten? 

 

Alla informanterna verkar fullt medvetna om att genusarbetet kräver både tid och kunskap. Är 

det något som deras förskolor saknar? I dagens förskolor kan både tid och resurser vara en 

bristvara men att prioriteringar är extra viktigt vid sådana lägen. Det är uppenbart att 

informanterna inte prioriterar genus och att motverka stereotypa könsroller på deras egna 

förskolor och som en förklaring till detta, så menar informanterna att de tycker att arbetet skall 

”genomsyra hela verksamheten”. Om detta är fallet, varför står då inte någon av frågorna i 

förskolornas arbetsplaner?. Wahlström (2003) utrycker en vikt av att verksamhetscheferna är ett 

stöd för personalen när ett jämställdhetsarbete skall äga rum i verksamheten. 

Verksamhetscheferna i denna studie ger inte något sken av att vara ett stöd för pedagogerna på 

förskolan i arbetet med genusfrågor eller jämställdhet. Hur skall då pedagogerna som arbetar på 
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förskolorna kunna ge den tid och kraft till arbetet som behövs för att komma framåt och skapa 

förändringar i verksamheten? Både Wedin (2011) och Svaleryd (2009) påpekar att pedagogerna 

behöver se sitt eget arbete gentemot barnen, för att de skall kunna förändra sitt eget beteende. 

Men ingen av dessa förskolor har arbetat med någon observation som syftar på genus eller 

jämställdhet. Eidevald (2009) studie visar resultat på att om förskolan inte ser sina egna 

beteenden så fortsätter de istället att stödja de stereotypa könsrollerna som finns i verksamheten 

och försämrar jämställdheten bland barnen. 

Genusprojektet som uppmärksammades på en av förskolorna i Gävleborgs län med ledning av 

Kajsa Svaletyd och Kajsa Wahlström för ungefär tio år sedan, verkar vara en återkommande 

ämne för informanterna att berätta om. Trots att projektet verkar ha gjort ett sådant avtryck så 

berättar en del av informanterna att genusarbetet på deras förskolor i nuläget går väldigt 

långsamt. Ett stort genomslag utifrån detta projekt bland dessa förskolor verkar inte ha skett, 

även om informanterna gärna refererar utifrån den uppmärksammade förskolan där 

genusprojektet ägde rum.  

Eidevald (2009) studie visar att pedagogerna på förskolan anser att de arbetar aktivt med genus 

och att motverka stereotypa könsroller i verksamheten fast det visar sig att pedagogerna hjälper 

till att upprätthålla de könsmönster som finns. I denna studie visar resultatet att informanterna 

anser sig ha viss kunskap om ämnet och att de vill att genus och jämställdhet skall genomsyra 

hela deras verksamhet. Resultatet visar inte någon motsats till att informationen stämmer överens 

med verkligheten i verksamheten men ingen av förskolan har genus eller jämställdhet som ett 

prioriterat mål. Eidevald (2009) tillsammans med Nordin-Hultman (2004) och Lenz Taguchi 

(2000)  menar att arbetet med genus och att motverka stereotypa könsroller är mer komplex än 

vad pedagogerna i verksamheten tror. Eidvalds resultat ger en koppling till resultatet i denna 

studie, eftersom informanterna uttalar sig om att de har en vilja att förändra verksamheten fast 

informanternas förskolor inte har genus eller jämställdhet i sina arbetsplaner som ger en tydlig 

bild på vad pedagogerna skall lägga vikten på i sitt arbete under året. Det finns en svårighet med 

att motverka könsnormerna i förskolan, då pedagogerna själva oftast inte är medvetna om att 

deras egna kulturella bakgrund och hur de själva har blivit behandlade spelar en stor roll i 

bemötandet av barnen enligt Eidevald (2009). Kan det vara så att informanterna precis som 

pedagogerna tror sig göra ett genusarbete fast de egentligen hjälper till att skapa mer 

ojämställdhet i förskolans verksamhet? 
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I resultatdelen beskriver informanterna att de negativa attityder de fått från föräldrar kring genus 

oftast handlar om pojkar som vill klä sig i mer kvinnligt könsstereotypa attribut. Informanterna 

berättar att föräldrar har visat en oro över att deras pojkar skall bli som flickor, vilket inte verkar 

vara ett problem för pedagogerna på förskolan i motsats till en studie av Rodrigez, Pena, 

Fernández & Vinuela (2006) som visar på att både barn och pedagoger reagerar starkast på om 

en pojke beter sig som en stereotyp flicka än om en flicka beter sig som en stereotyp pojke enligt 

könsstereotypa normer. Resultatet stämmer dock överens med att föräldrarna reagerar mer på att 

en pojke visar en mer feminin sida än en om en flicka visar mer maskulinitet. 

 

 

6.3 Fortsatt forskning 
 

Wahlström (2003) nämner att stöd från chefer är viktigt i ett arbete kring genus och jämställdhet. 

I detta resultat framgår att ett sådant stöd är knapphändigt. En studie för att ta reda på vilket sätt 

pedagogerna upplever stödet från sina chefer runt jämställdhetsarbetet i förskolan och 

förordningar kring den nya läroplanen, skulle vara intressant för fortsatta studier. 

Alla informanter talar om att samhället i stort inte har kommit så långt gällande stereotypa 

könsroller. Ett exempel som de flesta av informanterna tar upp är hur klädes och leksaksaffärer 

delar upp material utifrån könsroller. En av informanterna nämner också svårigheter att arbeta 

med genus som ämne och att förebygga stereotypa könsroller eftersom förskolan bara är en liten 

del i barnens liv. En intressant studie skulle vara att ta reda på hur mycket förskolans arbete gör 

skillnad om en jämförelse skulle göras med samhället i stort och alla intryck ett barn får i sin 

vardag. Blir barnet mindre påverkad av stereotypa könsroller om barnet går på en förskola som 

arbetar med dessa frågor?  

 

Två av informanterna nämner att föräldrar har varit negativa kring att manliga förskollärare skall 

byta blöjor på deras barn. En informant berättade också att männen som pedagoger har varit 

mycket fler, fast de har under åren minskat drastiskt. En intressant fortsatt studie skulle vara att 

intervjua manliga förskollärare om alla reaktioner som de får på förskolan och om reaktionerna 

har något med det fåtal manliga förskollärare som arbetar i förskolan? Informanterna berättar 

också att de bara har enstaka män som arbetar på deras förskolor och blir männen då mer utsatt 

som grupp, om de skulle uppleva negativa kommentarer från föräldrar?    
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Alla fem informanter har liknande svar på varför de tror att män som arbetar i förskolan är så få. 

Informanterna tror att status och att förskolläraryrket inte är så högavlönat är av vikt. En 

intervjustudie för män som arbetar i förskolan skulle vara en intressant fortsatt forskning, för att 

se hur sanningsenliga deras svar är.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

 

 Hur många år har du arbetat i din nuvarande position? 

 

 Vad arbetade du med före ditt nuvarande arbete som chef? 

 

 Hur många förskolor ansvarar du för?  

 

 Hur många män respektive kvinnor arbetar det på förskolorna?  

 

 Varför tror du att det finns så få män på arbetsplatserna? 

 

 Vad anser du om ordet Genus?  

 

 Har du läst något om Genusfrågor? Utbildning eller privat? 

 

 På vilket sätt arbetar dina förskolor för att motverka traditionella könsroller i 

barngruppen? 

 

 Vad står det i förskolornas arbetsplan om förebyggande av könsroller i barngrupperna? 

 

 Finns det några pedagoger som arbetar extra med jämställdhetsfrågor? 

 

 Anser du att de förskolor du ansvarar för är jämställda?  

 

 Arbetar några av förskolorna med observation av något slag?  

 

 Vad har du mött för attityder från personal och föräldrar kring dessa frågor? 

 

 Hur har genusfrågor, traditionella könsroller och jämställdhet förändras över den tiden du 

har haft din nuvarande tjänst? 

 

 Hur skulle du vilja att förskolorna skulle arbeta mer med könsroller och jämställdhet? 
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Bilaga 2: Missivbrev 
 

Hej!  

Mitt namn är Karin Fredriksson och jag går sista terminen i Gävle på lärarprogrammet med 

inriktning mångkulturella möten i förskola och fritidshem.  

Just nu skriver jag ett examensarbete som handlar om stereotypa könsroller i förskolan och på 

vilket sätt arbetet för att motverka könsroller fungerar i verksamheten.  

Jag har valt att avgränsa min studie till xx kommun och är intresserad av hur ni som 

förskolechefer i just denna kommun ser på detta arbete. 

Deltagandet i intervjun är frivillig och du kan när som helst under intervjuns gång välja att 

avsluta samtalet.  Du behöver inte heller känna ett krav att svara på alla frågor som ställs. 

Ditt namn och namnen på dina förskolor kommer inte att skrivas ut i uppsatsen. Ditt deltagande 

sker alltså anonymt och dina personuppgifter kommer bara att hanteras utav mig. 

Om det är något som du undrar över, så kan du antingen mejla/ringa mig eller min handledare! 

 

Med vänliga hälsningar 

Karin Fredriksson 

Mejl: xx xx 

Telefon:  xx xx 

 

Min handledare: 

Bengt Nilsson 

Mejl: xx xx 

Telefon:  xx xx 

 


