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Sammanfattning 

Läroplanen för förskolan strävar mot att skapa samma villkor och möjligheter för alla 

individer oavsett kön (Skolverket, 2010). Mot bakgrund av det är det viktigt att synliggöra 

förskollärares perspektiv på genus- och jämställdhetsarbete. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka förskollärares perspektiv på genusarbete i spänningsfältet mellan läroplanens mål 

och den dagliga pedagogiska praktiken. I vår undersökning har vi intervjuat sju förskollärare i 

tre kommuner, samtliga kvinnor i 50- årsåldern, om deras syn på genus och 

jämställdhetsarbete. Insamlad data har kategoriserats och därefter analyserats med hjälp av 

bakgrundsteori och tidigare forskning. Resultatet visar att förskollärarna definierar 

jämställdhetsbegreppet olika samt lägger olika stor vikt vid genus och jämställdhetsarbete i 

förskolan. Studien indikerar att förskollärares perspektiv i allmänhet kännetecknas av ett 

neutralt synsätt gentemot barnen. Generellt visar studien att förskollärarnas perspektiv 

grundas på ett visst förhållningssätt till genusfrågor gällande miljö, kläder och lekar på 

förskolan. Dock är förhållningssättet till stor del präglat av personligt intresse och 

engagemang. Synligt är meningsskiljaktigheterna förskollärarna emellan beträffande hur 

mycket fokus som bör läggas på genusarbete i förskolan. Resultatet visar en genuskultur som 

påverkar de intervjuade förskollärarnas möjligheter till genusarbete. Vi presenterar tidigare 

forskning som visar att det brister i förskollärares genusmedvetenhet. Vi vill veta mer om 

varför. Vårt bidrag är att lyfta fram förskollärares förhållningssätt till genus- och 

jämställdhetsarbete och problematisera spänningsfältet mellan läroplanens jämställdhetsmål 

och den dagliga pedagogiska praktiken. Studien begränsas av att samtliga informanter är i 

samma ålder samt vårt subjektiva förhållande till ämnet genus och jämställdhet. Vidare 

forskning på området kan vara att intervjua en annan kategori av förskollärare, samt att 

undersöka hur motivationen till att lära sig mer om genus och jämställdhet kan ökas. 

Nyckelord: Genus, Jämställdhet, Förskolan, Förskollärares perspektiv, Symbolisk 

interaktionism 
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1. Inledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vänta och få ett barn är en stor händelse för föräldrarna, det är ett som är säkert. Ett barn, 

oavsett vilket kön det har, är förhoppningsvis efterlängtat, välkommet och önskat. ”Det spelar 

ingen roll vad det är för kön, bara det är friskt” var något vi själva sa och har hört vänner säga 

i väntan på barn. Egna erfarenheter visar att många föräldrar välkomnar ett barn till världen, 

inte en flicka eller pojke. Men vad händer när detta barn kommit ut? Vad händer när dess kön 

blivit känt för föräldrar och omgivning? Alla runt omkring frågar ”Vad blev det?” Alltså... 



En dotter 

Ett barn är ett mirakel 

väl värt att vänta på. 

Det största och det bästa 

en mor och far kan få. 

En dotter kan förtjusa 

från början med sin charm. 

Och gärna blir hon buren 

av någon villig arm. 

Men snart hon börjar 

tröttna 

på att bara vara rar. 

Och livet har så mycket 

som lockar och som drar. 

Den tiden går så fort 

från liten tjej till stor. 

Dock är hon alltid älskad 

långt mera än hon tror. 

Av: Siv Andersson 

(www.dopguiden.se) 

 

 



En son 

Från livets första steg 

han testar vad han får. 

Han skrapar sina knän 

och torkar bort en tår. 

Men barkbåten han gjort 

förs ut på öppet hav 

när sonen ska bli man 

och möta nya krav. 

Hans pojkrum blir snart 

tomt. 

För söner är ett lån. 

Och ständig närkontakt 

byts ut mot telefon. 

Men trots att åren går 

och han blir stora karln 

förblir han alltid son 

och älskad som ett barn. 

Av: Siv Andersson 

(www.dopguiden.se) 
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vilket kön blev det? Varför är det så viktigt? Vill vi veta för att på något sätt kunna förhålla 

oss till detta barn? Är det för att vi ska veta vilka kläder vi ska köpa till barnet eller är det för 

att vi ska veta hur vi ska bemöta barnet? Oavsett anledning är det intressant hur könet kan 

vara så viktigt när barnet väl kommit till världen. De två dop- dikterna ovan, vars ton och 

budskap skiljer sig markant beroende på om de riktas till en flicka eller en pojke, tycker vi 

tydligt visar på hur olika förväntningar omgivningen har på flickor respektive pojkar. Man 

kan då fråga sig varifrån dessa förväntningar kommer? Finns de bara där som något 

självklart? Spelar de ens någon roll att de finns och vad gör de för skillnad?  

1:1 Olika kön- olika villkor 

Hedlin (2006) frågar sig samma sak: Kan det verkligen vara så att vi människor behandlas 

olika beroende på vilket kön vi har? Hedlin menar att bemötandet i hög grad beror på hur vi 

ser på andra människor och vad vi förväntar oss av dem, detta i sin tur beror på de mönster 

och oskrivna regler som finns i samhället, vilka också kallas normer. Författaren förklarar hur 

det i många fall är olika normer som gäller för män respektive kvinnor och att dessa handlar 

om allt ifrån hur man ska uppföra sig till vad man bör jobba med. Det är först när man bryter 

mot de förväntade normerna som man tydligt ställs inför hur skilda villkor män och kvinnor 

har. Detta ska inte förväxlas med skrivna lagar, regler och förordningar såsom konventionen 

om mänskliga rättigheter som i text klargör att män och kvinnor ska ha samma villkor, 

rättigheter och skyldigheter i samhället (Regeringskansliet, 2011). 

1:2 Förskolan i fokus 

De normer som styr människors förväntningar och bemötande är sociala konstruktioner och 

kan härledas långt tillbaka i tiden. Det har däremot inte alltid varit självklart att arbeta med 

jämställdhetsfrågor, det gäller inte minst i barnens/förskolans värld. I En rosa pedagogik 

(Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011) beskrivs feminismens genomslag på 1970-talet 

och hur könsneutrala tankar präglade detta årtionde. Författarna förklarar att de feministiska 

teorierna och tankarna var starka men att dessa samtidigt inte nådde in i förskolan och fram 

till barnen. Barnen sågs inte som föremål för dessa tankar utan barnen sågs som ”barn”. Det 

jämställdhetstänk och den feminism som rådde hade sin arena i vuxenvärlden och det fanns 

inga idéer om att barnen skulle ha en betydande del i detta. Det man gjorde var att se på dem 

som könsneutrala. Det var först på 1990-talet som det aktivt började finnas ansatser att 

pedagogiskt arbeta med barnen gällande jämställdhetsfrågor. 
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I första kapitlet i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) behandlas förskolans värdegrund 

och uppdrag. Där betonas vikten av alla människors lika värde samt att jämställdhet mellan 

könen ska främjas och de stereotypa könsrollerna ska motverkas.  För att som förskollärare 

lyckas med detta uppdrag krävs en förståelse för vad dessa saker innebär ur ett större 

perspektiv och en uppfattning om hur man kan arbeta med det. 

”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder.” (Skolverket, 2010) 

Banjac beskriver i tidningen Förskolan hur man som personal i förskolan hela tiden, genom 

tilltal, bemötande och förväntningar ständigt upprätthåller och reproducerar traditionella 

könsmönster och normer som råder. Hon menar att det skulle räknas som diskriminerande och 

olagligt att bedriva en särskiljande pedagogik på liknande sätt om det skulle handla om andra 

skillnader än kön (Banjac, 2013, nr.6). 

Vi har under vår utbildning fått upp ögonen för att det i dagens samhälle finns inlärda 

föreställningar och rådande normer som påverkar människors åsikter och beteenden. För att 

utmana och förändra dessa föreställningar krävs utbildning, kunskap och medvetenhet om hur 

normer sätter sig djupt i människor och gör att samhället bara tillåter vissa uttryck och 

beteenden beroende på könstillhörighet. Det här förändras inte över en natt, men möjlighet till 

förändring finns om människor förstår och reflekterar över sitt ansvar att vara med och 

påverka utvecklingen i rätt riktning. Förskolan är en viktig arena för detta eftersom den är en 

del av de flesta barns vardag. Här har förskollärarna en meningsfull roll då de har som 

uppdrag att på bästa sätt ge barnen verktyg och förutsättningar att möta samhället som 

demokratiska medborgare. Därför vill vi titta närmare på förskollärares perspektiv på 

läroplanens jämställdhetsmål; vad dessa innebär, hur de arbetar med uppdraget och vilka 

möjligheter de anser sig ha i arbetet mot dessa mål. 

1:3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares perspektiv på genusarbete i 

spänningsfältet mellan läroplanens mål och den dagliga pedagogiska praktiken.  

För att nå fram till syftet tar vi hjälp av följande forskningsfrågor: 

1. Vad innebär jämställdhetsbegreppet för de intervjuade förskollärarna? 
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2. Hur beskriver de intervjuade förskollärarna det genuspedagogiska arbetet på 

förskolan? 

3. Vad tycker de intervjuade förskollärarna om sina möjligheter att uppfylla läroplanens 

jämställdhetsmål? 

4. Vilken typ av skolutveckling beskriver de intervjuade förskollärarna har skett, sker 

eller bör ske inom området? 

Då vi har för avsikt att undersöka förskollärares egna uppfattningar och tolkningar av vad 

genus och jämställdhet är och hur de kan arbeta med detta i förskolan, har vi ett 

förskollärarperspektiv på vår forskning. 

1:4 Disposition 

Vi vill med vårt examensarbete lyfta fram förskollärares förhållningssätt till genus- och 

jämställdhetsarbete och problematisera spänningsfältet mellan läroplanens jämställdhetsmål 

och den dagliga pedagogiska praktiken. Argument för att genomföra detta, samt syfte och 

forskningsfrågor har redovisats i kapitel ett. I kapitel två förklaras några grundläggande 

begrepp gällande jämställdhet och genusteori. Där redogörs även för utbildningspolitiska 

ståndpunkter som ligger till grund för förskollärares pedagogiska uppdrag och dess innebörd. 

Ett avsnitt gällande lärares utbildning och dess utformning finns också presenterat. I kapitel 

tre tas ett begränsat urval av forskning upp, som vi anser relevant för vår undersökning. 

Denna berör förskolan som arena för jämställdhetsarbete och pedagogers perspektiv på 

genusarbete. Här beskrivs det spänningsfält förskollärare kämpar med att utveckla i 

verksamheten på förskolan. I det fjärde kapitlet redogör vi för vårt teoretiska perspektiv, 

symbolisk interaktionism, som styr kommande analys. I kapitel fem redovisas hur 

undersökningen genomförts, motivering av metodval, etiska ställningstaganden och 

undersökningens tillförlitlighet. I kapitel sex redovisas undersökningens resultat och i kapitel 

sju analyseras resultatet kopplat till bakgrundsteori och tidigare forskning. I åttonde kapitlet 

diskuteras resultatet kopplat till bakrundsteori och tidigare forskning med hjälp av analysen. 

Kapitlet innehåller även diskussion om metodval och hur det påverkat studiens tillförlitlighet. 

Vi lyfter intressanta aspekter som kan vara uppslag till vidare forskning relaterat till genus i 

förskolan, förändringsarbete och läroplanens utformning. 



11 

 

 

2. Bakgrund  

För att öka läsarens förståelse inleder vi med att förklara de viktigaste begreppen relaterade 

till vår undersökning. Vi redogör också för de statliga styrdokument som ligger till grund för 

förskollärares arbete. 

2:1 Jämställdhet 

Jämställdhet innebär att alla individer, oavsett kön, ska ges samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter och ha samma ställning och inflytande. Begreppet och dess betydelse kan 

förstås på olika sätt. Den kvantitativa jämställdheten innebär att fördelningen på män och 

kvinnor är lika, dvs. hälften kvinnor och hälften män. Med kvalitativ jämställdhet menas att 

män och kvinnor ges samma inflytande och ställning. Den formella jämställdheten innefattar 

lagar och styrdokument och den reella innebär det faktiska, hur det verkligen är. Sett ur det 

formella perspektivet eller på det personliga planet kan man förstå att många hävdar att det är 

jämställt. Men är det hela sanningen? För att se sanningen måste man titta ur det objektiva 

perspektivet, dvs. hur det ser ut gällande sociala förhållanden, villkor i arbetslivet, 

representation och framställning i massmedia, politiskt och ekonomiskt inflytande osv. Först 

då kan man få den reella bilden (Lif, 2008). 

”Jämställdhet handlar om kunskap om de strukturer som gör att män och kvinnor behandlas 

olika.”(Wetterberg 2002:5, refererad i Hedlin, 2006:22) 

Jämställdhet handlar om vad som tillåts, vem som får utrymme, inflytande och resurser, vilket 

i grund och botten handlar om makt. Att göra som vanligt och följa traditioner och normer 

innebär att man upprätthåller den obalans som råder (Hedlin, 2006). 

2:2 Genusteori  

Vad grundar sig ojämställdheten på? Det fanns en tid då människor hade olika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter beroende på vilket kön de hade. De sociala, ekonomiska, 

politiska och kulturella villkor som funnits genom tiderna har förändrats. Man kan genom 

historien tydligt se att det rått olika villkor för olika människor beroende på om dessa varit 

män eller kvinnor. Vi brottas fortfarande med dessa grunduppfattningar eftersom de lever 

kvar i våra vanor och levnadsmönster (Lif, 2008; Svaleryd, 2002). De olika villkoren kan 

förklaras på flera sätt, vissa är dock mer präglade av tradition och okunskap än av ren fakta 

(Lif, 2008). De förklaringar som beskriver obalansen mellan kvinnor och mäns villkor på 
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djupare plan tar upp könsstrukturen som ett stort problem. Med den obalansen eller 

könsstrukturen menas de könsmönster som finns i samhället, vilka styrs av traditioner, 

förväntningar och normer. Män och kvinnor ser ut, beter sig och sysslar med vissa saker 

beroende på vad som i samhället anses normalt och acceptabelt (Hedlin, 2006). För att 

tydliggöra dessa mönster och förklara och analysera dem finns begreppet genus. Med genus 

menas det socialt konstruerade könet, som är något vi både gör och förstår genom att 

organisera oss i tillvaron med hjälp av det (Lif, 2008). Hedlin (2006) beskriver Sandra 

Hardings genusteori, vilken kännetecknas av att manligt och kvinnligt står i relation till 

varandra som motsatspar (dikotomi) och att dess egenskaper värderas olika (asymmetri el. 

hierarki). Dessa synsätt, menar Hedlin, både begränsar och vilseleder, samt förstärker bilden 

av mannen och det manliga som något allmängiltigt och normativt. Lif (2008) poängterar att 

vad som ses som manligt och kvinnligt kan förändras över tid, det som dock inte förändrats är 

hierarkin, dvs. att det manliga anses som högre rankat och bättre. De osynliga mönster, regler, 

sociala och kulturella överenskommelser som präglar hur män respektive kvinnor är och 

förväntas vara kallas av Yvonne Hirdman för genuskontrakt, vilket är något som ärvs från 

tidigare generationer. Dessa sätt att förhålla sig och bete sig utifrån kön skapar en 

genusordning, vilken människor anpassar sig efter. Detta i sin tur ger konsekvenser för hur 

människor ser på sig själva och därför fortsätter återskapandet av denna ordning. Både män 

och kvinnor är medskapare i detta system eftersom båda könen ”inrättar sig i ledet” och ”gör 

som vanligt”, vilket är bekvämt då det skapar en slags ordning (Hedlin, 2006; Lif, 2008). 

2:3 Utbildningspolitiska ståndpunkter 

Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker att demokratin ska stå som grund för alla utbildningar 

och att dessa ska formas utifrån de mänskliga rättigheterna, såsom människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och 

solidaritet mellan människor. Både skollagen och samtliga läroplaner tydliggör att förskolans 

och skolans uppdrag innebär att de traditionella könsmönstren ska motverkas och alla 

barn/elever ska – utan att begränsas av sitt kön - få möjlighet att utveckla och prova sina 

intressen och förmågor. Det uppdraget är alla som arbetar i förskola och skola skyldiga att 

arbeta utifrån. 

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 
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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 från stereotypa könsroller.” (Skolverket, 

2010:5) 

Skolverket (2013) skriver på sin hemsida om vad jämställdhetsarbete innebär och de menar att 

jämställdhet, förutom att alltid finnas i medvetandet och arbetssättet, också behöver arbetas 

med systematiskt i verksamheten, i kvalitetsarbetet och i likabehandlingsarbetet. Att arbeta 

med jämställdhet innebär till exempel att vara medveten om de föreställningar vi har, ha 

kunskaper om jämställdhet som ämne och om att ha ett jämställdhetsperspektiv i alla ämnen 

och aktiviteter. Ansvaret för jämställdhet är inget som en person kan ha och man kan inte 

arbeta med det i särskilda projekt, utan alla måste bära ansvaret integrerat i vardagen. 

Personalen ska tillsammans, utifrån förskolans egna förutsättningar, lägga upp hur det arbetet 

ska se ut. I Allmänna råd för kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) finns stöd för hur 

läroplanen ska tolkas och förtydligar hur personalen bör arbeta med samtliga uppdrag och 

mål. Där poängteras vikten av att analysera och diskutera sina förhållningssätt och 

föreställningar, och ansvaret läggs på förskolläraren. 

”Könsidentiteten utvecklas under förskoleåren i ett sammanhang där 

föräldrar och andra vuxna ingår. Utvecklingen sker i samklang med 

känslor, språk, fantasi, tänkande m.m. Förskolan ger, genom sin 

helhetssyn och pedagogiska tradition, goda förutsättningar för barn att 

utveckla den egna könsidentiteten genom naturliga tillfällen för 

kommunikation och social samvaro.” (Skolverket, 2005:30) 

Skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonar att 

personalen på förskolorna är skyldiga att ge varje barn, flicka som pojke, möjlighet att 

utveckla sina förmågor och kunskaper utan att påverkas av traditionella könsroller. 

Kompetenta pedagoger ska i överensstämmelse med läroplanens värdegrund kunna ha ett 

jämställt förhållningssätt i sitt arbete menar Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 

2006:75). Samma delegation tror att ett genusmedvetet arbetssätt möjliggör detta och att 

förskolepersonalens privata tankar om könsskillnader och hur det ser ut i samhället vad gäller 

kön, är deras ensak. 
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2:4 Lärarnas utbildning 

Hedlin (2006) tar upp hur lärarutbildningen tidigare fått kritik gällande att utexaminerande 

lärare varit dåligt förberedda på hur de ska arbeta med skolans jämställdhetsmål. Hedlin 

beskriver hur jämställdhet i skolans värld handlar om att ge barn och ungdomar större 

handlingsutrymme och fler valmöjligheter. Problematiken handlar om att 

jämställdhetsbegreppet behöver redas ut och förstås av de som arbetar i skolans värld.  

I delbetänkandet av Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2004:115) fastslogs att 

förskolan (d.v.s. barnskötare, förskollärare, rektorer, administratörer och kommunpolitiker) 

behöver mer kunskap om arbete med jämställdhet och genus i förskolan. Det finns redan 

bestämmelser, förordningar och lagar men dessa är bristfälliga. I delegationens 

slutbetänkande (SOU 2006:75) konstateras att det inte behövs mer skriftlig styrning utan det 

är mer kunskap som behövs i alla delar av förskolan. Fler mål och regler i styrdokumenten 

kan resultera i motsatt effekt, d.v.s. att målen blir så många att personalen själva måste välja 

vilka som ska uppfyllas därför att det inte är möjligt att uppfylla alla. Då är det bättre att 

inspirera förskolorna till att följa målen som redan finns. I delbetänkandet (SOU 2004:115) 

läggs också vikt vid att resursbrist inte får vara ett argument hos förskolorna för att inte arbeta 

med jämställdhet.  

I slutbetänkandet (SOU 2006:75) har man konstaterat att det finns brister i lärarutbildningen 

när man ska lära ut om jämställdhet i förskolan. Det kan bero på, förutom elevernas och 

lärosätenas inflytande över utbildningen, att det är många ämnen som ska behandlas. 

Delegationen anser dock att alla utbildningar som leder till jobb i förskolan är viktiga för att 

jämställdhetsarbetet i förskolan ska förbättras på lång sikt. Det konstateras även att det inte 

räcker med att genus- och jämställdhetsfrågor behandlas i lärarutbildningen utan viktigt är att 

befintlig personal får kompetensutveckling inom området. Att arbeta jämställt kostar inte mer 

än det motsatta men däremot kan det kosta att starta upp med jämställdhetsarbete t.ex. genom 

att skaffa kunskap och utbilda anställda inom ämnet. Delegationens tanke är att man ska 

arbeta långsiktigt med detta ute i förskolorna.  
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3. Tidigare forskning 

För att skapa klarhet i hur arbetet med genus- och jämställdhet bedrivs inom förskolan 

redogörs här för genuspedagogiska arbetssätt, den problematik som styr arbetet samt 

pedagogernas inställning och förhållningssätt. 

3:1 Förskolan som jämställdhetspolitisk arena 

Jämställdhet tas upp som grundläggande värde i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 

Jämställdhet handlar om hur vi uppnår rättvisa, fördelar makt och ger möjligheter (Lif, 2008). 

Hedlin (2006) beskriver detta som att personalen i verksamheten ska motverka de 

förväntningar och föreställningar som förknippas med kön. För att lyckas med detta krävs att 

personalen har kunskap om de strukturer som gör att män och kvinnor behandlas olika. Hedlin 

framhåller att det som lärare inte är tillräckligt att ha kunskap om dessa frågor på vardagsnivå, 

utan det krävs en förståelse för och kunskap om samhällets könsstruktur. Lif (2008) menar att 

problemet inte är att individer beter sig typiskt manligt eller typiskt kvinnligt, utan att olika 

beteendemönster medför olika makt och möjligheter för individerna. Många lärare upplever 

ett kraftigt motstånd när de tar upp frågan om jämställdhetsarbete ute på skolorna. De möts 

ofta av åsikter som menar att detta är överspelat, att det är uttjatat. Folk blir provocerade och 

tycker det handlar om att alla ska stöpas i samma form osv. Även Hedlin (2006) tar upp 

problematiken med jämställdhetsarbete i skolans värld och menar att det inte alltid är 

självklart att jämställdhetsarbete tas upp då man diskuterar värdegrundsarbete. Hedlin 

beskriver hur man på en skola menade att jämställdhetsarbete inte var ett centralt område 

under läsåret utan att värdegrunden skulle prioriteras, vilket kan tolkas som att man inte anser 

att dessa saker hör ihop. Lif (2008) menar att ojämställdhet ofta är priset man får betala för att 

i skolans värld skapa stabilitet, lugn och ro. 

Svaleryd (2002) beskriver utifrån egna erfarenheter flera tillfällen, incidenter och 

observationer som visar på hur omgivningens bemötande och förväntningar på killar och 

tjejer ständigt skiljer sig och därmed reproducerar stereotypa könsroller. Vi vill alla känna oss 

omtyckta och bilden av oss själva formas av positiva och negativa reaktioner vi möter. 

Reaktioner som upprepas ofta medför till skapandet av en persons självbild. På detta sätt 

skapar barn en bild av hur de ”ska vara” med hjälp av omgivningens reaktioner. Svaleryd 

betonar vikten av att tänka i termer av socialt skapat kön (genus) och förstå innebörden och 

konsekvenserna av detta handlade, speciellt i en pedagogisk miljö. Görs detta, menar 
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Svaleryd, kan man som förskollärare slippa gå i ”fällan”. Att genusbegreppet innefattar vårt 

kulturella, biologiska och sociala kön, menar Svaleryd, möjliggör också en öppenhet för 

överskridande och förändring.  

Gannerud (2001) betonar vikten av att som pedagog skilja på genus som könsrelaterade 

mönster och individuellt kön. Detta för att kunna se förbi könsstereotypier och bli 

uppmärksam på individens samspel med sin sociala omgivning. Gannerud belyser en 

problematik i skolans värld som innebär att kvinnor är kraftigt överrepresenterade i läraryrket, 

samtidigt som de pedagogiska metoderna och teorierna präglas av individuellt lärande och 

elevcentrerad pedagogik. Detta, menar Gannerud, kan leda till motsatt effekt då kvinnliga 

normer, som ”den goda modern”, präglar en kvinnlig lärares arbete. Det leder till svårigheter 

att klara uppdraget, som innebär att stötta varje elev på ett individuellt plan.  

En studie gjord av Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) visar att genus 

utformas av både förskollärare och barn i förskolan men att det framför allt är barnen som 

försöker tänka om och utmana de rådande normerna. Lärarnas sätt att vara och bemöta barnen 

är mer könsstereotypa. Det visar även Eidevald (2009) i sin doktorsavhandling där han 

beskriver att både nationell och internationell forskning kommit fram till att förskollärare – 

trots styrdokumentens beskrivning av målen att barnens kön inte ska påverka bemötande etc. 

– faktiskt befäster de traditionella könsrollerna. De reflekterar inte över att de faktiskt 

förstärker könsordningen. 

Även miljön har betydelse menar Lenz Taguchi et al.(2011) och beskriver att många förskolor 

skapar könsneutrala lekmiljöer genom att ”ta bort” material. Detta blir också en beskrivning 

av hur de väljer att inte arbeta. De tar bort det som anses dela upp könen som motsatspar. 

Könsneutral miljö kännetecknas även av att namn på rum och leksaker ska neutraliseras, t.ex. 

”dockvrån” blir ”hemvrån”. Det som syns i detta arbete enligt Lenz Taguchi et al. är att de 

kvinnligt kodade sakerna (dockor, matlagning) byts ut eller byter namn men de manligt 

kodade (bilar, verktyg) förblir eftersom de anses normativa och därmed mer ok för alla. 

”Pojkmiljön” står därmed överordnad ”flickmiljön”. Könsneutralitet kan förstärka det 

maskulina som då ses som normalt och neutralt. Ett annat sätt att göra tas upp i tidningen 

Förskolan (nr 6, 2013) där exempel ges på hur man i förskolans miljö kan ”blanda hej vilt” för 

att det ska vara okej att leka med allt, överallt. Detta för att avkoda leksakerna och rummen. 

Där lägger man exempelvis till saker i rummen om något saknas, istället för att ta bort. 
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Inom pedagogiken jobbar man för att hitta det bästa innehållet och de metoder som fungerar 

bäst. Eftersom det handlar om att påverka medvetet och målinriktat blir resultatet att 

pedagogisk verksamhet alltid är normativ. Det finns många olika aktörer inom förskolan och 

skolan - föräldrar, lärare, barn, politiker, allmänhet - och det är inte vanligt att alla tycker lika 

om vad som är bäst. Oftast har man olika åsikter och utgångspunkter som påverkar hur man 

tänker och värderar (Wernersson, 2006). Lenz Taguchi et al. (2011) belyser hur pedagogens 

egna beskrivningar av jämställdhetsarbete ofta är präglade av teorier grundade på 

föreställningar om pojkar och flickor. Dessa föreställningar färgar sedan det praktiska arbetet 

och bli en slags teori för pedagogen.  

3:2 Jämställdhet och makt 

Dolk (2013) beskriver hur människor, både barn och vuxna, omedvetet och per automatik 

anpassar sig till de normer som råder i vårt samhälle. Att rätta sig efter och följa normerna 

innebär också att man behåller sin maktposition och upprätthåller ordningen, oavsett om det 

handlar om kön, ålder, etnicitet, funktionalitet eller sexualitet. Dolk menar att genom 

anpassning till normerna blir tillvaron begriplig, naturlig och självklar. Detta kan stärkas och 

förstås med hjälp av Antonovskys modell för ”känsla av sammanhang” (KASAM) som visar 

på liknande faktorer som viktiga för människor i skapandet av sig själva och i sin förståelse av 

tillvaron (Antonovsky, 2005). Dolk (2013) tar upp hur förskolans värdegrundsarbete och dess 

styrande delar, inom vilka barn har liten möjlighet att påverka, har kritiserats och där man 

under senare år efterfrågat ett normkritiskt förhållningssätt och pedagogik. Dolk frågar sig 

dock om detta är möjligt att utforma och menar att det i förskolans värld finns en motsättning 

mellan det ”normativa” och det ”normkritiska” och att det inom denna motsättning finns flera 

sätt att förhålla sig som pedagog. Att förskolan präglas av omsorgsarbete och demokratiska 

värderingar menar Dolk, skapar en s.k. ”vänlig maktutövning” som bedrivs inom förskolans 

väggar. Denna maktutövning bedrivs av de vuxna och styrs av normer och osynliga 

värderingar, i samarbete med barn och föräldrar. Även Lenz Taguchi et al. (2011) och 

Svaleryd (2002) tar upp maktrelationer överlag som en viktig aspekt i förståelsen av hur barn 

kategoriserar in sig själva i olika sammanhang. 

Dolk (2013) framhåller riskerna med att i pedagogiskt arbete tro att ”rätt metoder” är svaret på 

komplexa politiska och pedagogiska problem. I sin studie upptäckte hon att pedagogerna ofta 

uttryckte kritik och frustration kring de metoder de använde i likabehandlingssyfte och att 
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metoderna många gånger blev mer styrande än vad som var tänkt. En viktig konklusion som 

Dolk poängterar är att bångstyrighet hos barn i förskolan är ofta är ett ”motstånd mot de 

normer som råder i en viss situation”(Dolk, 2013:238). Hur man på ett pedagogiskt plan kan 

arbeta med att göra förskolan mer demokratisk, jämställd och jämlik handlar enligt Dolk inte 

om att eliminera normer och ramar utan att istället se nyskapande handlingar och 

överskridandet av normer som öppningar och möjligheter, vilket i sin tur är beroende av hur 

dessa tas emot och reageras på.  

3:3 Genuspedagogik  

Kön har i pedagogiken länge varit osynligt och så sent som på 70-talet definierades 

barnet/eleven som pojke i undervisningsmaterial. Men ändå har genus, eller kön, alltid funnits 

där till exempel när man diskuterat om lika/olika utbildning och uppfostran för pojkar och 

flickor (Wernersson, 2006). I tidningen Förskolan framhåller Orre att alla förskollärare ska 

arbeta för att motverka traditionella könsmönster men frågan är hur man ska göra i praktiken. 

Det finns inte någonting skrivet i styrdokumenten om vilken metod man ska använda när man 

arbetar med jämställdhet, dessutom råder olika uppfattningar om på vilket sätt man bäst 

uppnår det resultat man vill ha, därför finns det mer än en genuspedagogik. Under 1960–90-

talet fokuserades det inom utbildningssektorn på att flickor inom skolan skulle kunna välja 

utbildningar som var traditionellt manliga. Strategin var att alla skulle behandlas lika – 

könsneutralt - och få samma valmöjligheter och förutsättningar oavsett kön. Samma tanke 

formade också förskolan allt eftersom den byggdes ut. Under 90-talet blev den 

kompensatoriska genuspedagogiska strategin allt starkare och grundtanken i denna var att 

barnen skulle kompenseras av förskollärarna och lärarna genom att de skulle få mer av det 

som de inte fick tillräckligt av när de uppfostrades enligt traditionella könsmönster. En 

kompensatorisk strategi kan innebära att pojkarna får träna på att visa känslor och flickorna 

får träna på att bli modiga och självständiga. Forskning visar på att många av dagens 

förskollärare använder sig av båda strategierna och att man tar den som passar bäst i olika 

situationer. Klara Dolk, som är förskollärare och nydisputerad doktor i pedagogik, förklarar 

hur metoderna normkritisk/komplicerande genuspedagogik liknar varandra genom att de båda 

vill testa och utmana de normer som är gällande idag beträffande vad flickor och pojkar kan 

göra. Dolk har själv skapat begreppet komplicerande genuspedagogik och menar att det ska 

användas för att på ett välmenande sätt ifrågasätta de könsneutrala och kompenserande 

strategierna. För att göra det har man de gällande samhällsstrukturerna som utgångspunkt, 
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dvs. de stereotypa könsrollerna och traditionella könsmönstren (Orre, 2013, nr. 6). När man 

tänker normkritiskt ligger en stor del i att granska sig själv och sitt förhållningssätt. Man 

behöver fundera över sin egen identitet – vad som påverkat att man blivit den man är, såsom 

vilken kulturell bakgrund man har. Det är viktigt att man förstår att man själv är med och för 

normer vidare, de befästs hela tiden genom hur vi pratar, kommunicerar och beter oss. För att 

utmana normerna måste man förändra sin syn på vad som är avvikande eller annorlunda 

(Bromseth & Darj, 2010). 

3:4 Lärares perspektiv på genuspedagogik 

Den amerikanska forskaren Gosselin (2007) har studerat effekterna och konsekvenserna av 

två lärares olika arbetssätt i klassrummet. Studien visade på en komplex dynamik, där två 

olika filosofier av att lära ut påverkar graden av interagerande mellan pojkar och flickor, 

vilket resulterar i olika beteendemönster över könsgränserna. Gosselins undersökning visar på 

att båda lärarna hade en liten medvetenhet kring vikten av att kritiskt utvärdera sitt arbete. 

Gosselin menar att kritisk reflektion kring relationer mellan olika lärande filosofier kan 

avslöja vilken påverkan lärarnas val har på barnen de undervisar. Detta grundar författaren på 

tidigare studier och fakta kring hur barn helst socialiseras in i grupper av samma kön och hur 

det upprätthåller och reproducerar traditionella mönster och uppfattningar om hur tjejer 

respektive killar bör göra, säga och tycka. Att ansvaret ligger på läraren och dennes förmåga 

att reflektera stärks av det Andersson (2011) i sin doktorsavhandling tar upp, att det finns 

studier som visar att lärare säger sig ha samma förväntningar på flickor och pojkar men i 

praktiken visar det sig inte stämma. Lärare är alltså medvetna om jämställdhet men den 

medvetenheten har i praktiken inte fått dem att förändra sina handlingar. Andersson beskriver 

hur lärare har svårt att upptäcka sitt eget sätt att uppträda och bemöta flickor respektive pojkar 

när de sett videoinspelningar på sig själva i samspel med barnen, och hur de till och med 

förnekar att de behandlar barnen olika. Andersson menar också att för att genomföra 

förändringar är tid en betydande faktor. Järsäter och Svensson (2011) har i sitt examensarbete 

studerat högstadielärares genusmedvetenhet och hur denna påverkar möjligheten att uppnå 

läroplanens jämställdhetsmål. Resultatet visar att lärarnas kön, antal år i yrket och deras 

individuella intresse för genus är faktorer som påverkar hur de förhåller sig till genus och 

arbete med detta. Författarna menar att konsekvenserna av lärarnas förhållningssätt är att de 

antingen undervisar könsstereotypförstärkande, könsblint eller genusmedvetet. 
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Dolk (2013) har studerat pedagogers och barns interaktioner på en förskola och tittat på hur 

barns motstånd och bångstyrighet ska kunna förstås som en uppmaning till demokratisk 

förhandling. I sin avhandling redogör hon även för pedagogernas upplevelser och tankar kring 

arbetssätt, vad som begränsar dem och vad som behövs för att förändringsarbete ska lyckas. 

Pedagogerna på förskolan som studien gjorts betonar vikten av ett gott reflektionsklimat och 

planeringsarbete för att i sitt arbete kunna främja förändringsarbete och ett demokratiskt 

klimat. Resursbrist, tidsbrist, stress och för många krav menar pedagogerna gör att man inte 

får möjlighet till gemensam reflektion och planering i den utsträckning man skulle behöva. 

Pedagogerna menar då att det som kan ”rädda” arbetet är att ha ett väl förankrat, gemensamt 

förhållningssätt gällande demokratiska värderingar. Relaterat till detta menar Dolk att 

gemensamma förhållningssätt som är tydligt förankrade samtidigt kan utgöra en risk eftersom 

verksamheten då kan tendera att begränsa genom att rutiner, bemötande och tilltal blir alltför 

lika hela tiden. Detta kan göra att utrymmet för att kliva utanför och handla oförutfattat är 

snävt. Pedagogernas intentioner på förskolan där studien gjorts är goda, trots detta upplever de 

att arbetet gång på gång ger motsatt effekt. I Järsäter & Svenssons uppsats (2011) visas att 

lärares personliga intresse och förhållningssätt är av stor betydelse gällande om de arbetar 

genusmedvetet eller ej. I boken En rosa pedagogik diskuteras jämställdhetspedagogiska 

utmaningar. Det har i en enkätundersökning visat sig att ett könsneutralt förhållningssätt 

överlag är vanligast bland pedagoger för att arbeta genusmedvetet (Lenz Taguchi et al. 2011) 

Sammanfattnings är det tydligt hur genusmönster skapas i förskolans/skolans värld genom 

barns och pedagogers interagerande med varandra. Det visas att lärarna har en betydande del i 

detta då de, ofta omedvetet, upprätthåller och förstärker stereotypa könsmönster. Viss 

forskning visar på brist i reflektion hos förskollärarna medan annan visar på brist på 

reflektionstid och planeringsarbete. Även brister i lärares oförmåga att se sin egen betydelse i 

återskapandet av gällande normer har visats. Vårt bidrag är att lyfta fram förskollärares 

förhållningssätt till genus- och jämställdhetsarbete och problematisera spänningsfältet mellan 

läroplanens jämställdhetsmål och den dagliga pedagogiska praktiken. Tidigare forskning har 

visat att det brister i förskollärares genusmedvetenhet. Vi vill veta mer om varför och om det 

har att göra med förskollärarnas personliga förhållningssätt till ämnet, eller om orsaken går att 

finna någon annanstans. 
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4. Teori 

4:1 Symbolisk interaktionism 

För att förstå den sociala verklighet vi befinner oss i, oavsett tid och rum, finns olika 

perspektiv och synsätt att använda sig av. Trost och Levin (2004) redogör för symbolisk 

interaktionism, som handlar om att människans fysiska och sociala verklighet är subjektiv 

men upplevs som objektiv eftersom vi, som sociala varelser, skapat gemensamma sätt att 

betrakta och förstå verkligheten. I denna verklighet är människan aktiv och medskapande, 

vilket i sin tur innebär att man är en del av en process som ständigt förändras. Detta synsätt 

innebär att mänskligt beteende hänger samman med vår tolkning av avsikterna i andra 

människors handlande. Människan är alltså inriktad på hur ett visst beteende eller agerande 

kommer att bemötas och anpassar sig därefter. Även Dewey (2004), beskriver hur detta 

synsätt kan kopplas till pedagogisk verksamhet och menar att tanke och handling hör ihop. 

Till detta kommer också reflektion som en betydande faktor. Dewey, som kallas den 

progressiva pedagogikens fader, ansåg att individen har ett eget ansvar över konsekvenserna 

av sitt handlande och enligt honom finns inga konkreta lösningar på konkreta problem. Som 

pedagog ska man enligt Dewey vägleda, styra och organisera samspelet mellan en växande 

individ och en föränderlig omgivning. Trost och Levin (2004) tar upp hur symboler i 

människors kommunikation med varandra är en betydande faktor inom symbolisk 

interaktionism. Symbolerna handlar oftast om ord i talat språk, som får betydelse först om 

andra menar och förstår de på samma sätt som vi själva gör. De flesta människor har dock 

förmågan att omdefiniera situationen om hen missförstår en symbols betydelse i ett visst 

sammanhang. Detta handlar om anpassning och inlärning. Beträffande roller och identiteter är 

dessa inte enbart ordnade i situationsbundna hierarkier utan skapas i interaktionsprocesser 

mellan människor. Även här förändras människans jag, vilket syns tydligt när det handlar om 

skapandet av kön. Kön som kategori är meningsbärande i alla sammanhang såsom sociala, 

kulturella, ekonomiska och personliga. Kön skapas och återskapas genom interaktion och är 

därför något som man gör tillsammans med andra, därför är dess betydelse varken fastställd 

eller statisk utan föränderlig i allra högsta grad (Trost & Levin, 2004). 

Ovanstående perspektiv kan enligt Trost och Levin etableras på människor i samhället i stort, 

men det går också att använda inom lärande och undervisning. Att både barn och vuxna 

använder sig av sin omgivning och sina erfarenheter för att tolka verkligheten och agera 
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utifrån denna tolkning är något som är centralt i symbolisk interaktionism. I förskolans värld 

sker lärande och utforskande på detta sätt hela tiden då barn och vuxna interagerar med 

varandra, därav har det som barnen och de vuxna upplever, ser, hör, tänker, känner stor 

betydelse för hur de skapar, organiserar och tänker om verkligheten.  

4:2 Utmaningar i dagens (kunskaps)samhälle 

Hargreaves (2004) beskriver ett förändrat (kunskaps)samhälle där utmaningen för lärare i stort 

handlar om att förena undervisning avsedd för ekonomi och undervisning avsedd för det 

sociala livet. Problematiken ligger i att förena det styrda, praktiska lärandet med etiska och 

känslomässiga frågor. Hargreaves påpekar att trots att utbildningsreformer i både England och 

USA har förändrats och insatser har gjorts i vissa skolor för att få en undervisning präglad av 

social rättvisa, saknas fortfarande värderingar som helhet. En utvärdering av 

förändringsarbete i ett antal skolor i USA visade på brister eftersom förändringarna 

hanterades som en teknisk, neutral process, där inga åsiktsskillnader eller värderingar 

förekom. Man misslyckades helt med att ta itu med värderingsfrågor och kontroverser. 

Utvärderingen visade att för att göra skolan bättre för alla och främja det allmänna bästa 

måste grundläggande, humana värden finnas centralt i lärares utveckling i yrket. Hargreaves 

redogör även för att en stor del av problematiken gällande detta handlar om hur politikerna 

formulerar styrdokument och reformer som i stort sett är omöjliga att förverkliga som lärare, 

med tanke på hur resurserna minskar och kraven ständigt ökar. Detta leder oss, enligt 

Hargreaves, inte till ett mer demokratiskt samhälle utan ökar frustrationen och förvirringen 

hos både lärare och elever. 
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5. Metod 

För att uppnå vårt syfte och besvara våra forskningsfrågor som handlar om förskollärares 

förhållningssätt, tankar och åsikter är vår undersökning av kvalitativt slag. Kvalitativ 

forskningsmetod används då det finns ”Ett intresse för betydelser och de sätt människor 

förstår saker på” och ”Ett intresse för beteendemönster” (Denscombe, 2000:243).  

5:1 Intervju 

Vi har valt att använda oss av intervjuer därför att vi vill undersöka ett fenomen som kan vara 

svåröverskådligt då det handlar om människors egna uppfattningar, erfarenheter och åsikter. 

Denscombe (2009) anser att just detta är ett bra skäl till att använda intervju som metod. 

Författaren menar också att intervju är en bra metod då frågorna är av känslig art eftersom 

man genom att vara varsam och visa hänsyn kan prata om frågor som är personliga på ett sätt 

som är öppet och ärligt. Dessutom kan man vid intervju ställa följdfrågor för att verkligen 

förstå på rätt sätt vad informanterna vill säga, det kan vara lättare att ”komma bakom det yttre 

skalet” (Kylén, 2004). Detta har vi haft i åtanke vid val av metod. 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi har haft färdiga frågor som 

besvarats men vi har varit flexibla i den mån att informanten har kunnat utveckla sina svar 

och pratat ganska öppet om ämnet vi behandlat (Denscombe, 2009).  

Fördelar med intervju är att man kan utforska ämnet på djupet via till exempel följdfrågor. 

Man kan vara flexibel både som intervjuare och informant, det vill säga att man inte behöver 

förhålla sig endast till de exakta svar som t.ex. en enkätundersökning kräver utan kan prata 

mer fritt kring ämnet. Möjligheten finns att inriktningen på undersökningen förändras och 

utvecklas under tiden intervjun sker. Intervju som metod är personlig vilket informanten ofta 

kan vara positivt inställd till eftersom hen får prata om sina tankar och idéer med någon som 

är där för att lyssna och notera utan att kritisera. Svarsfrekvensen är hög då man innan 

generellt sett avtalar en lämplig tid och plats. Validiteten, eller trovärdigheten, stärks då data 

kan kontrolleras vad gäller om den är korrekt och relevant under tiden som den samlas in. 

Ännu en fördel är att det inte behövs komplicerad utrustning och metoden bygger på den 

konversationsförmåga forskaren redan besitter. 

Det finns också nackdelar med att använda intervju som metod, t.ex. kan det vara väldigt 

tidskrävande att analysera den data man samlar in, liksom att skriva ut och koda intervjudata. 
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Det kan också vara svårt att koda eller kategorisera svar som är öppna till formatet. 

Tillförlitligheten kan försvagas av att det är svårt att och att vara objektiv i och med att hela 

sammanhanget påverkar intervjuaren och informanten. Intervjuareffekten kan vara en 

nackdel, att till exempel ålder, kön och uppträdande kan påverka svaren liksom att 

informanten kan anpassa sina svar efter vad denne tror förväntas. Inspelningsutrustningen kan 

dessutom verka hämmande för informanten (Denscombe, 2009). 

5:2 Utformning av intervjufrågor 

Vi började med att skissa ner frågor vi behövde ha svar på för att besvara syftet, och dessa 

utmynnade i fyra forskningsfrågor som fick varsin färg. Utifrån dessa skapades en mängd 

intervjufrågor som kategoriserades och kopplades till relevant forskningsfråga med samma 

färg. Intervjufrågorna omformulerades, förändrades och reducerades ett flertal gånger innan 

de fastställdes. Därför anser vi att de är väl genomarbetade och på ett bra sätt kan besvara våra 

forskningsfrågor. 

Exempel på intervjufrågor baserade på forskningsfrågor: 

1. Vad innebär jämställdhetsbegreppet för de intervjuade förskollärarna? 

Vad innebär jämställdhet? 

Finns det skillnader mellan könen? 

Om ja, vilka ser du? 

2. Hur beskriver de intervjuade förskollärarna det genuspedagogiska arbetet på 

förskolan? 

Hur jobbar du med jämställdhet i verksamheten? 

Vad innebär läroplanens uppdrag att förskolan ska ”motverka traditionella könsmönster”  

Hur arbetar du med det uppdraget? 

5:3 Urval 

Kriterier för urvalet av informanter var att samtliga skulle vara utbildade förskollärare och vid 

tidpunkten för undersökningen arbeta i förskolan. För att bredda undersökningens eventuella 

utfall valde vi att kontakta förskolor i tre olika kommuner. Dock är vi medvetna om att vårt 
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resultat inte representerar hela Sverige eftersom vi endast besökt fyra olika förskolor och 

genomfört sju intervjuer.  

Informanter har valts ut på förskolor vi känner till. Detta för att vara säkra på att få möjlighet 

att genomföra intervjuerna i god tid. Detta kallas bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). På 

de aktuella förskolorna fick de som önskade delta. Det föll sig så att informanterna var i 

ungefär samma ålder. Intressant är dock spridningen på hur många år de varit yrket, när de 

utbildade sig och deras personliga erfarenheter. Nedan följer en presentation av 

informanterna. Vi har valt att namnge dem för att göra det lättare för både oss och läsaren att 

se samband och mönster i resultat, analys och diskussion. Namnen är fingerade. 

Gävle kommun förskola 1: 

 Louise 49 år, sju år i yrket 

 Karin 51 år, 30 år i yrket 

Gävle kommun förskola 2: 

 Ingrid 50 år, 2 år i yrket 1985/-86, 1 år yrket 2012/13 

 Ulla 56 år, 31 år i yrket 

 Eva 58 år, 34 år i yrket 

Tierps kommun 

 Annelie 53 år, 32 år i yrket 

Värmdö kommun 

 Tina 48 år, 18 år i yrket 

5:4 Tillvägagångssätt 

Ett mejl (Bilaga 1) skickades till de förskolor vi valt ut. I mejlet redogjordes för vilket ämne 

vi i vår c-uppsats hade för avsikt att behandla samt en förfrågan om deltagare till 

intervjustudien. Därefter bokades intervjuer in med de som ville ställa upp. Vi valde att inte 

skicka ut frågorna i förhand eftersom vi ville att informanterna skulle utgå från sina egna 

tankar och erfarenheter. Vid intervjutillfället fick informanten fylla i en samtyckesblankett 

(bilaga 2). Intervjuerna genomfördes av oss båda, dock delades arbetet upp genom att en av 



26 

 

 

oss intervjuade och den andre antecknade och ställde vissa kompletterande frågor. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Därefter transkriberades det inspelade 

materialet (bilaga 3). Denscombe (2009) tar upp vikten av ett avslappnat intervjuklimat både 

gällande miljö och intervjuarnas förhållningssätt, klädsel och tilltalssätt. Dessa saker har vi 

tagit fasta på då vi genomfört intervjuerna. 

5:5 Forskningsetiska överväganden 

Då frågor om genus och jämställdhet för vissa kan vara av känslig art var det viktigt för oss 

att ha ett neutralt förhållningssätt och inte verka dömande eller ställa dömande frågor. 

Vetenskapsrådet (2011) har fyra grundläggande krav gällande forskningsetik vilka är: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Såsom 

informationskravet uttrycker inledde vi intervjun med att upplysa informanterna om att 

deltagandet är frivilligt och de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Vi 

informerade även om studiens bakgrund och syfte samt vilka vi är (namn och utbildning). 

Samtyckeskravet innebär att informanterna utan påtryckning ger samtycke till att delta, detta 

skedde genom att de fick fylla i en samtyckesblankett. Gällande konfidentialitetskravet ska 

informanterna vara trygga med att deltagandet är anonymt och att allt material behandlas 

konfidentiellt. Vi upplyste informanterna om att all intervjudata raderas efter att arbetet 

färdigställs. Nyttjandekravet innebär att vårt insamlade material endast kommer att användas 

till detta examensarbete, vilket vi upplyste om, liksom att arbetet kommer att behandlas i 

seminarier på Högskolan samt publiceras i uppsatsdatabasen DIVA.  

Upplysningsvis har vi inte samlat in personuppgifter, vilket garanterar anonymitet. Vi 

använder oss enbart av ålder, kön och antal år i yrket. 

5:6 Tillförlitlighet 

I en undersökning av kvalitativt slag är det viktigt att stärka metodens/resultatets trovärdighet. 

Detta görs genom titta närmare på fyra forskningskvalitativa hörnstenar: validitet, som 

handlar om huruvida det som undersökts är relevant kopplat till syftet. Reabilitet, som innebär 

att det ska gå komma fram till samma sak igen i en liknande undersökning. 

Generaliserbarhet, huruvida det går att se samma typ av mönster på allmän och övergripande 

nivå. Objektivitet, pekar på forskningens opartiskhet, det vill säga forskarens inverkan på 

resultatet (Denscombe, 2009). 
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Validitet 

Vi har varit noggranna i utformning av syfte, forskningsfrågor och intervjufrågor vilket 

innebär att frågorna hänger samman och att det finns en röd tråd. Genom att använda vår 

valda metod har vi samlat in relevant data för studiens syfte. Därav är validiteten i vår studie 

hög. 

Reabilitet 

Då vi har genomfört semistrukturerade intervjuer innebär de att reabiliteten inte är särskilt 

hög. Hela intervjusituationen har varit präglad av en flexibilitet och därför skulle det vara 

svårt att få samma data/resultat gång efter gång. Det är i stort sett omöjligt att få till samma 

sociala sammanhang; att samla ihop liknande människor i en likartad social miljö. Dessutom 

är det vanligt att forskaren blir subjektivt involverad, vilket gör det mycket svårt för en annan 

forskare att komma fram till identiska slutsatser. 

Generaliserbarhet 

I vår bakgrund och i vårt teoretiska ramverk påvisas att jämställdhetsarbete i skolans värld, 

både nationellt och internationellt, är komplext. Vi menar att resultatet i vår studie till viss del 

skulle kunna generaliseras i och med att förskollärare och deras arbetssituation, kopplat till 

läroplanen och den pedagogiska praktiken, ser relativt lika ut oavsett var de arbetar. En aspekt 

som försvårar generalisering är att informanterna är i samma ålder, vilket innebär att resultatet 

inte kan representera förskollärare i allmänhet. 

Objektivitet 

I egenskap av forskare är det svårt att vara objektiv eftersom det alltid finns ett subjektivt 

perspektiv på det som undersöks. Ofta ser man saker som stöder ens egen uppfattning vilket 

innebär att det är detta som redovisas medan övrig information sållas bort. Detta är vi 

medvetna om kan ha skett. Dock har vi försökt vara neutrala genom att i vår analys belysa 

fenometet ur olika perspektiv.  

Metodsammanfattning 

Vi har, för att besvara våra forskningsfrågor, genomfört intervjuer med sju förskollärare på 

fyra förskolor i tre kommuner. Vi kontaktade förskolor vi känner till, bokade tid med de som 

ville ställa upp som informanter och inhämtade samtyckespåskrift på plats. Intervjufrågorna 

utformades utifrån forskningsfrågorna och intervjuerna genomfördes av oss båda tillsammans. 

Dessa spelades in, transkriberades och därefter kategoriserades svaren. Vi har varit väl 



28 

 

 

medvetna om de för och nackdelar som intervjuer innebär, samt noga övervägt de 

forskningsetiska aspekterna.   
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6. Resultat 

Vi redovisar resultatet av intervjuerna kopplat till våra forskningsfrågor. Detta med inslag av 

några citat för att ge en tydligare bild av informanternas formuleringar. 

Forskningsfråga 1: Vad innebär jämställdhetsbegreppet för de intervjuade 

förskolärarna? 

Såsom vi tidigare beskrivit innebär jämställdhet att alla individer, oavsett kön, ska ges samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt ha samma ställning och inflytande. Sex av Sju 

Informanter uttrycker att jämställdhet handlar om att behandla alla lika och att få vara den 

man är/göra det man vill. Louise säger: 

”Det är väl att jag som människa får möjlighet att göra det jag vill, utan 

att nån talar om för mig att: Nej det här kan du inte göra därför att... utan 

att man får möjlighet att liksom blomma...” 

Ingen av dessa nämner uttryckligen att det handlar om kön, utan fokuserar mer på att alla ska 

få komma fram som människor. Endast Karin tar upp betydelsen att alla ska få leva utifrån 

samma villkor och rättigheter oavsett kön.  

Samtliga informanter säger att man kan se skillnader mellan könen. Pojkarna sägs vara mer 

framåt, tar för sig mer, har större fysisk förmåga, spelar bollsport, är mer tävlingsinriktade och 

”jagar”. Flickorna kännetecknas av att det vill passa in, de följer mönster, ger fysisk närhet, är 

mer verbala, leker familjelekar och är ompysslande. Skillnader i barnens beteendemönster är 

det som är mest synligt. Stereotypa klädval och leksaker nämns också som en tydlig skillnad. 

Forskningsfråga 2: Hur beskriver de intervjuade förskollärarna det 

genuspedagogiska arbetet på förskolan? 

Att arbeta med att bemöta och behandla alla barn lika är ett arbetssätt som beskrivs som 

gällande av Eva, Ingrid, Ulla och Tina. Ingrid säger: 

”Man försöker ju att säga likadant och prata likadant med barnen och att 

man ser till att man inte... tycker att dom ska göra på något visst sätt för 

att dom är tjejer och killar...” 

Att i verksamheten uppmuntra barnens intressen och egna val poängteras som viktigt av 

Ingrid, Louise, Ulla och Tina. Ulla och Tina menar även att pusha och uppmuntra att våga är 
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viktigt. Karin och Louise betonar vikten av att inte berömma och förstärka könstereotypa 

beteenden och kläder hos barnen. Eva, Annelie och Tina betonar en neutral miljö som viktigt 

för samspelet mellan barnen och lek över könsgränserna. Eva poängterar även det positiva 

med att vara ute, där miljön är neutral. Endast Karin arbetar med att observera och reflektera 

återkommande gällande hur barnen agerar, bakomliggande orsaker, eventuella lösningar, sin 

egen roll och påverkan. Hon säger: 

”...alltså hela tiden tänker ju jag i byggrummet att: vad beror det här på? 

Varför har killarna kanske mer utrymme än tjejerna? Vi har sagt att ja 

men alla får vara där men tjejerna väljer ett litet hörn och killarna har 

hela resten av rummet- är det jämställt då?” 

Övriga informanter uttrycker att de diskuterar då och då gällande ämnet genus och 

jämställdhet. Tina berättar att ”överdrifter kan tas upp och skrattas åt, då de flesta tycker att 

lagom är bäst”. 

Sex av sju informanter uttrycker gällande arbetssättet i förskolan att man som förskollärare 

kan vara en förebild genom att själv utföra icke könsstereotypa sysslor, såsom att t.ex. 

snickra. Eva menar dock att problemet är avsaknaden av manlig personal. Gällande män som 

förebilder säger hon: 

 ”...att göra alla dom här som man säger nu typ sysslorna med disk och att 

torka bord och vad heter det allting, så att det blir en naturlig del i barnens 

vardag att både manliga och kvinnliga gör alla saker.” 

Ingrid menar dock att det oftast, även när det finns män i personalen, ändå blir könsstereotypa 

fördelningar. 

Forskningsfråga 3: Vad tycker de intervjuade förskollärarna om sina möjligheter 

att uppfylla läroplanens jämställdhetsmål? 

Då det handlar om förskollärarnas resurser och möjligheter att arbeta med jämställdhets och 

genusarbete uttrycker Karin, Annelie, Louise och Tina att de har resurser med sig personligen. 

Tina säger: 

”Absolut! Vi har dessutom fått minst en fortbildningsdag då genus 

diskuterats.”  
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Dock menar Annelie att både tids- och pengabrist försvårar arbetet. Karin vill utvecklas och 

lära sig mer, eftersom det hela tiden förändras. Ulla uttrycker svårigheter med att hinna med 

eftersom läroplanen är så bred och innehåller många mål, hon anser dock att hon kan 

grunderna. Eva uttrycker att hon vill lära sig mer inom ämnet och att det skulle underlätta i 

arbetet om det var mindre barngrupper. Ingrid anser att hon har små resurser.  

Forskningsfråga 4: Vilken typ av skolutveckling beskriver de intervjuade 

förskollärarna har skett, sker eller bör ske inom området? 

Det är endast Eva och Louise som under förskollärarutbildningen har kommit i kontakt med 

genus och jämställdhetsfrågor, dock uttrycker båda att det var för lite. Alla utom Karin har fått 

någon typ av fortbildning inom området och Ingrid betonar att hon behöver mer. Karin 

uttrycker att det hon läst är sådant hon sökt upp själv och att hon saknar fortbildning. Vad 

gäller kompetensutvecklande material säger Eva, Louise, Ulla och Ingrid att de erhållit detta. 

Eva, Karin, Ingrid och Louise anser att man behöver arbeta mer med ämnet genus på deras 

förskolor medan Ulla och Tina menar att de arbetar tillräckligt med ämnet. Ingrid säger på 

frågan om hon tycker att hennes förskola borde jobba mer med genusfrågor: 

”Ja, det tycker jag... jag tycker inte vi jobbar speciellt mycket med det.” 

Tina svarar på samma fråga: 

”Nej tycker vi har lagom.” 

 Genusfrågor i arbetet handlar om eget intresse och initiativ enligt Annelie, Karin och Tina. 

Annelie säger: 

”Det är väl intresse och sen har vi ju haft sådana här pedagogdagar där 

vi diskuterat sånt.” 

Reflektioner utifrån resultatdelen 

En hypotes vi inledningsvis hade var att vi skulle kunna se skillnader i förskollärarnas svar 

beroende på vilken kommun de arbetar i. Resultatet visar inga sådana mönster. Att samtliga 

informanter är i femtioårsåldern kan ha betydelse för resultatet. Hur länge de varit 

yrkesverksamma verkar spela mindre roll.  
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7. Analys 

Resultatet analyseras med stöd av det teoretiska ramverket. 

7:1 Förskollärares perspektiv på genus i förskolan 

Det som dominerar i vårt resultat är ett könsneutralt förhållningssätt till barnen, vilket innebär 

att alla ska behandlas och bemötas lika oavsett kön. I läroplanen för förskolan betonas att alla 

människor är värda lika mycket och att det ska vara jämställt mellan könen (Skolverket, 

2010). Det är lätt att konstatera att frågan är komplex. Forskning har visat att ett könsneutralt 

förhållningssätt snarare förstärker och befäster de stereotypa könsrollerna än att motverka 

dem. Ändå är det vad som sker ute i många förskolor (Eidevald, 2009). Genusordningen 

befäster det manliga som norm och gör detta högre rankat i samhället (hierarkin och 

asymmetrin inom genusteori). Att göra som vanligt innebär att denna ordning upprätthålls. 

Om alla behandlas alla lika med ett könsneutralt synsätt, leder det till att barnens val präglas 

av de mönster de socialiserats in i, d.v.s. genuskontraktet som Lif (2008) tar upp. Ingrid, 

Louise, Ulla och Tina uttrycker alla vikten av att uppmuntra barnen i deras intressen och val. 

Flickor kan utifrån genusordningen känna större utrymme och möjlighet att välja ”pojkiga” 

aktiviteter, men det omvända är svårare. Problemet är alltså inte att individer beter sig typiskt 

manligt eller typiskt kvinnligt, utan att olika beteendemönster medför olika makt och 

möjligheter för individerna (Lif, 2008).  

Som vi tidigare tagit upp räcker det inte att ha kunskap om jämställdhetsarbete på vardagsnivå 

utan man måste förstå och ha kunskap om samhällets könsstruktur (Hedlin, 2006). Först då 

kan man som Dolk (2013) menar bedriva en normkritisk och komplicerande genuspedagogik. 

Dessa pedagogiker ifrågasätter normerna och utgår från de stereotypa könsmönstren och det 

handlar om att rannsaka sig själv som vuxen. Det har visat sig att först då kan rådande normer 

och hierarkier testas, utmanas och överskridas. Det innebär för barnen att de inte bara får göra 

fria val inom ramarna för rådande normer utan även får gå utanför dessa ramar. Dolk menar 

vidare att det klimat som råder på förskolan präglas av en slags vänlig maktutövning där 

pedagogerna har makten. Att våga släppa en del av makten till barnen leder också till 

möjliggörandet av överskridande av normer. För att bryta genuskontraktet handlar det om att 

bryta hierarkin. Detta görs inte om vi gör som vanligt och enbart ger barnen ett fritt val, 

eftersom barnen är uppväxta och inlärda med genusordningen och sköter upprätthållandet av 

den själva genom sina val av aktiviteter, intressen och val av leksaker och kläder (Hedlin, 
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2006; Lif, 2008). Det är också orsaken till varför omgivningen (personal i förskolan, föräldrar 

m.fl.) kan tycka det blir obekvämt med en ”gapig” fysiskt aktiv tjej eller en ompysslande, 

närhetssökande kille.  

Resultatet i forskningsfråga ett visar tydligt att samtliga informanter ser liknande skillnader i 

beteendemönster mellan könen. Killar är mer framåt och tar för sig medan tjejer är mer 

fokuserade på att passa in och pyssla om, med vissa undantag förstås. Om det är så betyder 

det att omgivningen omedvetet förväntar sig dessa beteenden. Såsom Svaleryd (2002) 

beskriver så skiljer sig ständigt omgivningens bemötande och förväntningar på killar och 

tjejer och därmed reproduceras stereotypa könsroller. Karin och Louise menar att det är 

viktigt att inte förstärka könsstereotypa beteenden och kläder. Uppmuntran och pushning 

gällande intressen och val är ett arbetssätt som tagits upp av flera informanter. Det är här man 

kan ”gå i fällan” genom att ständigt uppmuntra och bekräfta barnen i samma, traditionella 

mönster, som också Svaleryd (2002) beskriver. För att som förskollärare lyckas med sitt 

uppdrag i arbetet med jämställdhet handlar det om att först se över sina egna värderingar 

gällande vad man anser är positivt och negativt i barns agerande, lekar och beteenden kopplat 

till kön. När man vet det kan man i sitt bemötande med barnen tänka på vad som förstärks och 

inte förstärks. Ulla och Tina betonar båda ett arbetssätt där alla barn ska behandlas och 

bemötas lika. Samtidigt menar de också att det är viktigt att uppmuntra och pusha barnen att 

våga.  

Kopplat till Tinas uttalande att ”lagom är bäst” och att man på hennes förskola kan skratta åt 

överdrifter ser vi att detta inte är helt ovanligt. Såsom Lif (2008) tar upp möter 

jämställdhetsarbete ofta stort motstånd och åsikter som menar att alla ska stöpas i samma 

form. Folk blir provocerade och tycker att det är överspelat och uttjatat. Såsom skollagen och 

läroplanen för förskolan förklarar ska inte personalens personliga åsikter och uppfattningar 

påverka jämställdhetsarbetet i förskolan utan all personal är skyldig att arbeta efter de mål 

som läroplanen beskriver och de allmänna råden förklarar.  

Betydelsen av en neutral miljö betonas av Eva, Annelie och Tina som anser att det främjar 

samspel mellan barnen och lek över könsgränserna. Lenz Taguchi et al. (2011) beskriver hur 

en könsneutral miljö kan innebära motsatt effekt genom att ofta de kvinnligt kodade rummen 

och sakerna tas bort eller byter namn medan de manligt kodade förblir ”neutrala”. I sådana 

fall innebär de könsneutrala lösningarna i lekmiljön att flickorna leker med alla leksaker men 
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pojkarna kommer inte i kontakt med de flickigt kodade sakerna. Eva tar upp utemiljön som ett 

bra alternativ för att utjämna könsuppdelningen. 

Inom förskolan arbetar flest kvinnor, dock anser informanterna ändå att de medverkar till att 

bryta normerna genom att själva göra ”manliga” sysslor. Däremot menar Ingrid att då det 

ibland finns män i arbetsstyrkan, tenderar de att ändå utföra det typiskt manliga.  

Eva, Ulla och Annelie uttrycker olika yttre faktorer som försvårar genus och 

jämställdhetsarbetet i verksamheten. Dessa faktorer är barngruppernas storlek, tidsbrist, 

pengabrist och läroplanens bredd. I studien som Dolk (2013) gjort kommer det fram att 

pedagogerna betonar vikten av ett gott reflektionsklimat och planeringsarbete för att främja 

förändringsarbete. Det som försvårar arbetet är enligt pedagogerna resursbrist, tidsbrist, stress 

och för många krav. I vår studie uttrycker sig Ulla på följande sätt om läroplanens bredd:  

”...den är bred alltså och då kanske man inte, det är, man får ta lite genus 

och man får ta lite det andra, språk, man får ta lite normer förstår du?” 

Vår tolkning av detta uttalande är att Ulla menar att målen är något man arbetar ”stötvis” med 

i förskolan. Såsom vi tidigare citerat skolverkets allmänna råd, på s.12, utvecklas barns 

könsidentitet i samklang med känslor, språk, fantasi och tänkande. De allmänna råden betonar 

vikten av att personalen aktivt ska arbeta integrerat med jämställdhetsmålen.  

Endast Karin tar upp observation och reflektion som återkommande arbetssätt för att nå 

jämställdhetsmålen. Detta kan ha att göra med hennes bakgrund då hon på en tidigare 

arbetsplats varit involverad i ett omfattande genus- och jämställdhetsarbete, där hon enligt sig 

själv fått större medvetenhet om ämnet och olika arbetssätt. Annelie, Karin, Louise och Tina 

anser sig ha personliga resurser för att arbeta med genus och jämställdhet i förskolan. Eva och 

Karin uttrycker att de vill lära sig mer eftersom det hela tiden förändras. Det är också Karin 

som tidigare uttryckt att de lärdomar hon fått eller vill ha inom ämnet får hon söka upp själv. 

Hon tar alltså något slags eget, personligt ansvar grundat på eget intresse. Karin är den i vår 

studie som har mest erfarenhet av genus och jämställdhetsarbete både i praktiken och i teorin. 

Hon är samtidigt den som uttrycker hur viktigt det är med utbildning och fortbildning och 

menar att det behövs mer. Tänkvärt är att de som, enligt vår tolkning, verkar vara minst 

intresserade av genus- och jämställdhetsarbete är de som tycker att de får tillräckligt. 

Intressant är att endast två informanter uttryckligen önskar lära sig mer.   
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Detta ämne verkar till stor del handla om personligt intresse och engagemang, vilket även tre 

av våra informanter menar. Järsäter och Svensson (2011) har i sitt examensarbete studerat 

högstadielärares genusmedvetenhet och hur denna påverkar möjligheten att uppnå läroplanens 

jämställdhetsmål. Deras resultat visar att lärarnas kön, antal år i yrket och deras individuella 

intresse för genus är faktorer som påverkar hur de förhåller sig till genus och arbetet med 

detta. Här finns alltså ytterligare belägg för att personligt intresse har betydelse i hur man som 

lärare arbetar med genus och jämställdhet, vilket stärker tillförlitligheten i vår studie. 

Eva och Louise är de enda som i förskollärarutbildningen kommit i kontakt med genus och 

jämställdhetsfrågor. Louise är den av informanterna som utbildades senast (7 år sedan) och 

Eva är den som utbildades tidigast (34 år sedan). Eva måste enligt vår tolkning i detta fall vara 

ett undantag som bekräftar regeln, eftersom alla utom Louise utbildat sig mellan 1977 och 

1985. Detta visar alltså på att förskollärare som utexaminerades för ca 30 år sedan ej var 

förberedda på att arbeta med genus och jämställdhetsarbete på ett sådant sätt som läroplanen 

idag kräver. Hedlin (2006) tar upp samma problematik, d.v.s. att utexaminerade lärare varit 

dåligt förberedda på hur de ska arbeta med skolans jämställdhetsmål. Enligt Hedlin handlar 

problematiken om att jämställdhetsbegreppet måste redas ut och förstås, vilket också 

fastställts av delbetänkandet av Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2004:115). De 

orsaker och den resursbrist som våra informanter menar försvårar möjligheterna att arbeta 

med jämställdhetsmålen är bl.a. tidsbrist och läroplanens bredd. Några informanter menar 

också att de får” tillräckligt”, vilket skulle kunna tolkas som att de inte vill ha mer styrning 

och fler mål i styrdokumenten. Detta kan relateras till slutbetänkandet av Delegationen för 

jämställdhet (SOU 2006:75) som konstaterar att det inte behövs mer skriftlig styrning, då det 

kan resultera i att förskollärarna måste välja bort vissa mål. I delbetänkandet (SOU 2004:115) 

påpekas att resursbrist inte får vara ett argument hos förskolorna för att inte arbeta med 

jämställdhet. Vårt resultat visar att så heller inte är fallet. Det är ingen av våra informanter 

som menar att resursbristerna de tar upp är orsak att inte arbeta med jämställdhet, dock 

minskar det möjligheterna att arbeta med ämnet. För att lyckas arbeta med detta krävs inte 

bara att genus och jämställdhetsfrågor behandlas i lärarutbildningen utan också att befintlig 

personal får kompetensutveckling inom området (SOU 2006:75). Vi tycker oss se samma 

behov i vårt resultat. Den kompetensutveckling som informanterna ändå uttrycker att de fått 

handlar om temadagar och enstaka tillfällen och träffar då ämnet diskuteras.  
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7:2 Förskollärares möjligheter till genusarbete- ur ett symbolisk 

interaktionistiskt perspektiv 

Sett ur perspektivet symbolisk interaktionism är det möjligt att förstå vilka faktorer som 

påverkar både barn och vuxna i mötena på förskolan. Det förklarar varför förskollärare och 

barn fortsätter att återskapa sammanhang och beteenden som är gemensamma och som förstås 

av alla. Både barn och vuxna agerar utifrån de förväntningar man redan har skapat. Ett barn 

vet t.ex. hur ett visst beteende kommer att uppmuntras eller nedslås och anpassar sig därför till 

det. Det går att se även i vårt resultat då Karin beskriver hur t.ex. ordet stopp kan ha olika 

betydelse för tjejer respektive killar: 

”...lyssnar jag på om tjejen säger stop, eller kör jag över henne? Oftast är 

det ju mer att jag kör över tjejen, att jaja, det här lirkandet amen du kan 

väl, snälla...” 

Att tanke (förväntning) och handling (agerande) förklarar varför både barn och förskollärare 

gör på vissa sätt är tydligt. Ett interaktionistiskt synsätt betonar även reflektion som betydande 

faktor, där individen har ett eget ansvar över konsekvenserna av sitt handlande. I vårt resultat 

menar flera av informanterna att reflektion behövs i personalgruppen, men Louise uttrycker 

också hur man kan använda det i arbetet med barnen. Hon tar upp ett exempel då en flicka 

påstår att hon inte kan klättra upp och hänga i en stång för att hon är flicka. Louise frågar 

varför inte flickor kan och beskriver hur samtalet fortsätter: 

”Det är nånting med bena, sa hon. Nehe... Ah... men då kan vi ju kolla då, 

vi kollar det. Klättra upp där så ska vi, vi har en stång där vid vår 

rutschkana som man åka ner på. Tror du att det beror på att du är flicka? 

Nja, stod hon och tänkte... eller kan det vara att du inte når? Om vi provar 

här... om du tar tag där, så står jag här, så håller jag emot här också åkte 

hon ner. Titta du kunde ju, sa jag. Vad tror du att det... – Jag kanske är 

lite liten.” 

Louise betonar vidare vikten av att barnet själv får vara med och tänka till. Att de ska se, 

diskutera och reflektera över varför, inte bara tro att de inte kan. Att detta är viktigt för 

framtiden och för barnets bild av sig själv. Tolkningen vi gör utifrån Louise resonemang är att 
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detta arbetssätt möjliggör förändringsarbete, vilket också jämställdhets och genusarbete 

handlar om. 

Inom symbolisk interaktionism har symboler, framförallt ord, en betydande roll. Detta genom 

att orden får betydelse genom vår gemensamma förståelse för dem. Alltså hur vi benämner 

och beskriver saker. Om man missförstår en symbols betydelse, kan man ompröva och 

anpassa sig för att förstå ordet på ett nytt sätt. Karin och Louise tar upp hur man som 

förskollärare ska undvika att värdera och kommentera barnens kläder med ord som ”tuff” eller 

”gullig”. Dessa ord har ju olika betydelser och utifrån vår gemensamma förståelse är de 

förknippade med olika kön. Här finns alltså förändringsmöjligheter. 

Även roller och identiteter skapas i samspel mellan människor i alla åldrar. I en persons 

identitetsskapande är kön av stor betydelse, liksom det är i alla sammanhang. Förskollärarnas 

kön och ålder går därför inte att borste från som påverkande faktorer i förskolan. Detta tas 

även upp av Gannerud (2001) som menar att kvinnliga lärare ofta förknippas med ”den goda 

modern”. 

Utmaningen för lärare handlar enligt Hargreaves (2004) om att förena undervisning av två 

slag där ekonomiska värden krockar med sociala. Studier och utvärderingar av dessa har visat 

på svårigheter att förena dessa värden och att det i slutändan resulterar i att lärare jobbar 

uppdelat med olika områden. Grundläggande, humana värden får då inte den centrala roll som 

krävs för utveckling. Detta bekräftas av Hedlin (2006), som beskriver hur man på en skola 

hade uppfattningen att det under läsåret inte fanns utrymme för jämställdhetsarbete då man 

istället skulle prioritera värdegrundarbete. Även i vårt resultat ser vi att liknande uppfattning 

finns då Ulla säger beträffande läroplanen: 

 ”...den är bred alltså och då kanske man inte, det är, man får ta lite genus 

och man får ta lite det andra, språk, man får ta lite normer förstår du?” 

Ullas uttalande går både att förstå och förklara kopplat till Hargreaves redogörelse, som 

menar att problematiken ligger i politikernas sätt att formulera styrdokumenten.  
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8. Diskussion 

Här diskuteras, problematiseras och förklaras förskollärares perspektiv på genusarbete i 

spänningsfältet mellan läroplanens mål och den dagliga pedagogiska praktiken. Detta görs 

utifrån egna reflektioner, tankar och erfarenheter. 

8:1 Förskollärares perspektiv på genus i förskolan 

Nästan alla informanter betonar att alla ska behandlas lika? Är det egentligen det 

informanterna menar eller har det att göra med läroplanens formulering att alla är lika mycket 

värda? Vår tanke är att det här handlar om en missuppfattning av begreppet ”lika” och dess 

innebörd. Alla är ju lika mycket värda som människor men alla är också olika; har olika 

förutsättningar, behov, personligheter och intressen. Att fråga sig hur man bemöter individer 

och inte kön är därför relevant för denna diskussion, eftersom hela denna uppsats handlar om 

hur personlighet till stor del formas av omgivningens bemötande, förväntningar och krav.  Det 

finns därför en problematik i på vilket sätt förskollärarna uppmuntrar val och intressen – både 

generellt och de som finns utanför förväntade könsmönster, och som barnen därför kanske 

inte påvisar. Det är en stor utmaning och kräver medvetenhet om bakomliggande 

genusordning. Vi frågar oss här om/hur man som förskollärare inser att man genom sitt 

agerande och bemötande medverkar till upprätthållande av genusordningen eller hjälper till att 

bryta den? Som vi ser det handlar det om att rannsaka sitt eget perspektiv och förhållande till 

genuskontraktet och utmana sig själv och barnen att överskrida detta. Vi vill med detta säga 

att det inte bara handlar om att ”uppmuntra” utan även om att veta vad som uppmuntras, hur 

och varför, och vilka konsekvenser det kan ge.  

Två förskollärare i vår studie poängterar vikten av att uppmuntra och pusha barnen samtidigt 

som de menar att barnen ska behandlas lika. Vi frågar oss hur detta sker i praktiken; 

uppmuntrar och pushar de alla barn precis lika mycket? Om man behandlar och bemöter alla 

barn likadant måste det ju också betyda att man uppmuntrar och pushar alla barn lika mycket. 

Måste det inte någonstans vara en skillnad i bemötande beroende på barnens personligheter 

och förutsättningar? Ger man till exempel lika mycket pushning och uppmuntran åt en pojke 

som vågar klättra upp på stenen som man gör åt en blyg, tystlåten tjej? Vet man/ser man över 

huvud taget att/om den blyga tystlåtna tjejen vill klättra upp på stenen?  

Att vistas i utemiljön, som Eva tar upp, fungerar kanske för att få barnen att leka tillsammans. 

Frågan är bara huruvida barnen kommer att leka alla typer av lekar? Det finns ju även 
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könskodade lekar utomhus... vilka lekar kommer att lekas, de typiskt ”killiga” eller typiskt 

”tjejiga”? Vi frågar oss om denna medvetenhet finns hos förskollärarna? Reflekterar de över 

att det manliga och pojkiga ofta ses som det neutrala?   

Hur man arbetar med genus och jämställdhet och upplevelsen av hur man arbetar verkar skilja 

sig åt bland förskollärarna. Uttrycket ”lagom är bäst”, som Tina använder, är värt att 

diskutera. Det är intressant att fråga sig vad ”lagom” innebär och hur man gör för att arbeta 

lagom? Arbetar man lagom så arbetar man ju med jämställdhet på något sätt, men vad innebär 

det? Handlar det om att ibland göra si och ibland så? Intressant är också att fråga sig vad 

”överdrifter” är? Förskolärarnas uppdrag innebär, som vi tidigare tagit upp, att uppfylla målen 

i läroplanen. Det står ingenting om att ett mål är viktigare än något annat. Vi vet att förskolor 

ofta har prioriterade mål, men i våra intervjuer har ingen av informanterna tagit upp dem, 

vilket gör att vi drar slutsatsen att de prioriterade målen inte hindrar arbetet med övriga mål. 

Alltså borde samtliga mål vara lika integrerade i arbetet. Egna erfarenheter, som stärks av 

ovanstående resonemang, visar hur man ofta värderar och prioriterar olika relaterat till målen. 

Detta blir extra tydligt då t.ex. språk och matematik ofta ses som självklara i verksamheten, 

till skillnad från ämnet jämställdhet. Vi upplever inte att förskollärare säger ”lagom är bäst” 

när det handlar om språk, eller att man skrattar åt överdrifter gällande matematik... Vi ser 

ingen annan förklaring än att sådana tankar kommer från personliga åsikter och uppfattningar, 

vilket strider mot skollagen och läroplanen. Men är det verkligen så enkelt? Hur kan man inte 

påverkas av sin egen bakgrund, erfarenheter, åsikter och de värderingar man har med sig? 

Louise tar upp hur personlighet och erfarenheter spelar roll, men även att hur långt man har 

kommit i sina egna reflektioner präglar arbetet som förskollärare. Hon menar alltså att det är 

svårt att inte påverkas av sin bakgrund. Exempelvis säger hon: 

”En annan är ju liksom uppfostrad med att du ska äta upp maten på 

bordet, liksom i tallriken så, punkt, och här ska man då sitta och så ska 

man tycka att det är okej att barnen lämnar.”   

Eva uttrycker avsaknad av manlig personal. Såsom det ser ut nu får barnen enbart se kvinnor 

göra både typiskt manliga och typiskt kvinnliga sysslor. De gånger det finns män i 

arbetsstyrkan utför de vanligtvis ändå det typiskt manliga. Problematiken här blir att vuxnas 

beteenden och val av sysslor förstärker och upprätthåller de stereotypa könsrollerna. Hierarkin 

inom genusordningen kommer aldrig att elimineras så länge kvinnor kan göra det manliga 
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men inte tvärtom. Detta tas även upp av Karin som menar att det också ser ut så i 

barngruppen: 

”Nu är det ju svårare för en pojke oftast då att gå ner i tjejernas roll än 

vad det är för tjejerna att gå upp, för det accepterar vi... det är ju de här 

hierarkierna där, det är därför pojkar många gånger har lite jobbigare, 

får det jobbigare på förskolan om de sticker ut ur ramen.”  

Karin tar här upp hierarkin inom genusordningen som orsak till obalansen mellan flickor och 

pojkar i förskolan. Det märks att hon kan mycket om ämnet och har ett strategiskt arbetssätt 

för att motverka de traditionella könsrollerna. Hon betonar vikten av observation, reflektion 

och diskussion samt mer kunskaper hos alla, inklusive sig själv. Uppseendeväckande i denna 

studie är att den mest medvetna informanten är den som verkligen betonar vikten av ett 

genomarbetat arbetssätt och behov av kompetenshöjning.  

Det finns ett samband mellan svaren våra informanter ger och de svar som pedagogerna i 

Dolks (2013) studie ger, gällande de olika yttre faktorer som försvårar genus och 

jämställdhetsarbetet; bristen på reflektionstid och planeringsarbete, för många krav, för stora 

barngrupper och läroplanens bredd verkar begränsa arbetet. Vi frågar oss varför? Har detta 

enbart med tid att göra? Som vi ser det finns det två förklarande perspektiv på detta. Antingen 

menar dessa pedagoger/förskollärare att det inte finns utrymme för att arbeta aktivt under 

vissa timmar/perioder/dagar med genus och jämställdhet på förskolan pga. dessa faktorer, 

eller så menar de att det handlar om brist på tid för reflektion/utbildning pga. dessa faktorer. 

Här frågar vi oss huruvida läroplanen och de allmänna råden når fram och hur de tolkas och 

förstås? Egna erfarenheter talar för att Ullas uttalande om läroplanens bredd och hur hon 

arbetar ”stötvis” med målen, inte är helt ovanligt bland förskollärare. 

Tydligt är att utbildning och kompetensutveckling behövs, men av vilket slag? Är läroplanen 

för bred och otydlig? Vår uppfattning är att läroplanen är öppen för tolkning och kan därför 

läsas och arbetas med på olika sätt. Däremot menar vi, efter att grundligt läst de allmänna 

råden för kvalitet i förskolan, att det inte borde vara så komplicerat som det verkar. Men för 

att kunna arbeta på det sätt som dessa råd uttrycker, krävs ett gemensamt förhållningssätt och 

arbetssätt. Det kan vara svårt om inte alla är medvetna om bakomliggande orsaker till 

jämställdhetsproblematiken i samhället. Planeringsträffar och temadagar som del i 
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kompetensutveckling är viktiga för reflektion, men det skulle troligen resultera i mer 

kvalitativt jämställdhetsarbete om det fanns större kännedom om bakomliggande genusteori 

och samhällsstruktur. Relaterat till detta resonemang frågar vi oss om det är så att det behövs 

ett förskolelyft i ämnet genus och jämställdhet? Detta var precis vad som skedde då större vikt 

lades vid matematik och språk inom förskolan. Hösten 2009 påbörjades fortbildning för 

förskollärare, pedagogiska ledare och barnskötare inom förskolan för att öka kompetensen i 

inom språk och matematik. Detta beslutades av utbildningsdepartementet, som delegerade 

uppdraget till skolverket. Fortbildningen kallas förskolelyftet 

(http://www.regeringen.se/content/2/c6/01/18/42/a19b352d.pdf ). Lyftet inleddes eftersom 

nivån på kvaliteten och den pedagogiska verksamheten i förskolan skulle höjas i samband 

med en ny läroplan. Intressant är hur kunskaper värderas olika inom utbildningspolitiken. 

Medvetenhet och kunskap om jämställdhet är svårt att mäta, dock bidrar ökade kunskaper 

inom matematik och språk till att svensk förskola får höjt anseende. Det här är en 

kontroversiell fråga och handlar enligt oss om en obalans inom svensk utbildningspolitik 

gällande vad som anses som viktigt. Hur ska man som förskollärare och personal i förskolan 

kunna genomsyra sitt arbete av någonting man heller inte fått chansen att lära sig tillräckligt 

om? 

8:2 Förskollärares möjligheter till genusarbete- ur ett symbolisk 

interaktionistiskt perspektiv 

Barnet skapar utifrån sina föreställningar en bild av sig själv och vad hen kan eller inte kan. 

Det är extra tydligt i fallet med flickan som ska klättra upp och hänga i stången, som Louise 

beskriver. Här reflekterar Louise tillsammans med barnet genom att fråga varför hon 

egentligen inte kan klättra upp. Genom att flickan själv ges möjlighet att reflektera över den 

egentliga orsaken synliggörs det och hon kommer förmodligen inte tänka så nästa gång, utan 

hennes synsätt har förändrats. 

Beträffande symboler och hur de förstås blir det intressant att titta på hur olika adjektiv kan 

begränsa och ge barnen förutfattade meningar. Exempel är orden ”tuff” och ”gullig” och hur 

dessa används i förskolan för att koda kön i både leksaker och beteenden. Vi menar att om 

detta stämmer borde man kunna koda om vad som helst. Ta t.ex. en penna och en mugg och 

benämn muggen som ”tuff” och pennan som ”gullig”. Ordet ”gullig” är i stunden flickigt 

kodat vilket sannolikt gör att en flicka tilltalas av pennan medan muggen skulle tilltala en 
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pojke. Genom att vid ett annat tillfälle beskriva föremålen tvärtom, skulle barnen då också 

välja annorlunda? Ja, kanske...  

Förskollärarna i vår studie, som alla är kvinnor i medelåldern, har roller att leva upp till. 

Dessa roller och identiteter skapas i samspel med barnen grundat på deras förväntningar. 

Genomgående får barnen under förskoleåren, och även utanför förskolan, uppleva och se hur 

kvinnor, kanske fr.a. i medelåldern, förknippas med egenskaper som omvårdande, hjälpande, 

omhändetagande, anvarsfulla etc. Det här formar barnens syn och förväntningar på hur 

kvinnor ska vara, vilket i sin tur gör att kvinnorna måste leva upp till detta för att bli 

bekräftade. Kvinnans roll och identitet på förskolan handlar alltså om att leva upp till och 

upprätthålla denna bild. Samtidigt som yrket i sig innefattar dessa typiska egenskaper, vilket 

gör att förändring är svår att få till. Arbetar en man i förskolan så förväntar sig barnen ett 

annat beteende, vilket han kanske känner sig tvungen att leva upp till. Det handlar alltså inte 

bara om vuxnas förväntningar på barn utan även det omvända. De vuxnas roller påverkar 

också barnens förväntningar på sig själva i sitt identitetsskapande, vilket sker genom 

identifikation med vuxna av samma kön. Symbolisk interaktionism handlar om 

förändringsarbete. Ovanstående diskussion tar upp möjligheterna eller omöjligheterna till 

förändring. 

Sett ur Hargreaves perspektiv kan vi se att läroplanen inte är helt enkel att tolka och förstå. 

Detta eftersom det underförstått läggs olika stor vikt vid olika mål och dessa värderas olika. 

Det menar vi skapar en förståelse för varför jämställdhetsuppdraget kommer i skymundan. 

Kan det stämma? Vill man bara inte erkänna att man som förskollärare, förskolechef eller 

politiker värderar läroplanens mål olika? Så kan det mycket väl vara... 

Avslutningsvis vill vi tydliggöra ett samband vi ser efter att ha analyserat och diskuterat vårt 

resultat kopplat till teorin. Det handlar om sambandet mellan normkritisk/komplicerande 

genuspedagogik, som Dolk (2013) beskriver som det senaste inom området, och lärande och 

förändring sett ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv. Som vi ser det överensstämmer 

dessa synsätt med varandra när det handlar om hur förändring i förskolan möjliggörs. 

En annan slutsats vi kan dra är att det inom förskolan finns en genuskultur som präglas av att 

det mestadels är kvinnor som arbetar där. Dessa kvinnor har oskrivna roller och identiteter att 

leva upp till som formas av de förväntningar omgivningen, samhället och inte minst barnen 

har på dem. Våra informanter är alla i 50-årsåldern och ingår i gruppen kvinnliga, medelålders 
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förskollärare, vilket enligt vårt resonemang har stor betydelse för hur de agerar, just på grund 

av omgivningens förväntningar. Det handlar även om förväntningar de har på sig själva, som 

har att göra med deras bakgrund och erfarenheter. 

Att läroplanen är bred är inte ett argument för att inte arbeta med alla mål lika mycket. Som vi 

ser det finns det två möjliga problem till varför man ändå väljer att jobba med vissa saker mer 

och vissa mindre. Det handlar om ett: förskollärarnas tolkning av styrdokumenten, vilket även 

innefattar den egna tolkningen av vilka mål som är viktiga/mindre viktiga. Två: 

förskollärarnas medvetenhet och bakomliggande kunskaper gällande vissa delar av 

läroplanen, i detta fall jämställdhet och genusarbete. Det kan vara så att problem två är 

orsaken till problem ett. Men det kan också vara det omvända... 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda intervju som metod därför att vi ville gå in mer på djupet i våra 

frågeställningar och få mer ingående svar än vad andra metoder hade kunnat hjälpa oss med. 

Vi var inte intresserade av att få kvantitativa fakta. Transkriberingarna visade i efterhand att 

vissa informanter inte ens besvarade alla frågor utan svarade på någonting annat. Det blev 

mycket prat runt omkring frågan/ämnet. Det kan hända att det hade blivit tydligare svar 

genom skriftliga intervjuer, men vi tror ändå inte det uppväger den ”sanningsnivå” som 

muntliga ansikte- mot- ansikte- intervjuer gör. Det är helt enkelt lättare att svara falskt eller 

politiskt korrekt om det sker skriftligt. 

Att vi är två unga kvinnor som är väldigt intresserade av genus och jämställdhet kan mycket 

väl påverkat informanternas svar (intervjuareffekten). Trots att vi försökt vara objektiva, är 

vårt förhållande till studien ändå subjektivt, vilket möjligen påverkat oss genom vårt sätt att 

ställa frågorna och prata under intervjuerna. Kanske fick det informanterna att känna att de 

behövde prestera något, att de förskönade sina svar. Svaren kan också påverkas av att 

informanterna kanske inte är säkra på vad de tycker eller tänker kring ämnet.  

Vi har genomfört sju intervjuer i tre olika kommuner och tanken från början var att se 

eventuella skillnader i förskollärarnas arbetssätt och medvetenhet kring jämställdhetsarbete. 

Det visade sig däremot att vi inte såg några skillnader beroende på kommuntillhörighet, vilket 

också gör det lättare att generalisera resultatet relaterat till hur det ser ut nationellt. Läroplanen 

ser lika ut överallt och den pedagogiska verksamhetens struktur ser relativt lika ut i hela 

landet. Det menar vi stödjer studiens generaliserbarhet. Även om vi skulle intervjua alla 
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förskollärare på alla förskolor i Sverige skulle vi förmodligen se olikheter i förskollärarnas 

förhållningssätt till och medvetenhet om genus och jämställdhetsfrågor. Detta eftersom ämnet, 

som vi sett i vår studie, till stor del handlar om personligt intresse och engagemang.  

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning inom området skulle kunna vara att undersöka hur läroplanen för förskolan 

kan utformas för att upplevas som lättare att arbeta efter. En annan fråga kan vara hur 

förskollärare kan motiveras till att lära sig mer om genus och jämställdhetsfrågor. Att 

undersöka hur det normkritiska och komplicerande arbetssättet fungerar i förändringssyfte i 

förskolan. Kan man se några märkbara effekter av arbetet?   

Intressant skulle vara att intervjua en annan kategori av förskollärare eller studera en förskola 

där det arbetar lika många kvinnor som män, för att se om kön spelar roll i hur de agerar. Om 

man får syn på olika beteenden utifrån kön på en sådan förskola kanske det kan vara lättare att 

gå vidare och därmed öka genusmedvetenheten och förändra pedagogernas ageranden. 
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Bilaga 1 

Mejl till förskolor: 

 

Hej, 

Vi heter Anna Sjunning och Pia Lundmark och studerar till förskollärare på Högskolan i 

Gävle. Detta är vår 7:e och sista termin, vilket innebär att vi nu skriver vår C-uppsats på 15 hp 

(10 veckor). 

Vår studie handlar om förskollärares perspektiv på genusarbete i spänningsfältet mellan 

läroplanens mål och den dagliga pedagogiska praktiken. 

Vi hoppas på att det finns möjlighet att intervjua någon av förskollärarna på --------- gällande 

detta. All medverkan är anonym. Intervjun beräknas ta max 30 min. 

 

Vår önskan är att genomföra intervjuerna under v. 34-35. 

Mvh                                                                               

 

Anna Sjunning                                                               Pia Lundmark 

annasjunning@hotmail.com                                          pia_lundmark@hotmail.com 

tel. 070 5796875                                                            tel. 070 6738981 

 

 

 

 

 

mailto:annasjunning@hotmail.com
mailto:pia_lundmark@hotmail.com
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Bilaga 2 

Högskolan i Gävle 
Akademin för utbildning och ekonomi,  
avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap 

Samtyckesformulär 

Pia Lundmark och Anna Sjunning 

                 

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om förskollärares perspektiv på jämställdhets- och 

genusarbete.  

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka förskollärares perspektiv på genusarbete i 

spänningsfältet mellan läroplanens mål och den dagliga pedagogiska praktiken. 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter 

analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer 

det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204).  

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 

i undersökningen.  

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

Datum  __________________________________________ 

Underskrift  ___________________________________________________ 



50 

 

 

Bilaga 3  

Utdrag av transkriptioner 

Karin 

- Vad innebär jämställdhet? 

- I jobbet tänker du…eh..eller alltså…ytligt sett så är det ju många gånger man säger 

jämställdhet vem som gör lika, mannen och kvinnan men att jämställdhet för mig är ju 

inte nåt…det blir ju mycket mer här då så atte... Det är ju inte å göra lika till tjejer och 

killar alltid, man blir inte jämställd för man har samma material för tjejer å killar utan 

det är mitt agerande, hur jag är för att det ska bli jämställt….hur jag…. 

- Å hur vill du att det ska bli jämställt, vad innebär det? 

- Ja det innebär ju att alla får leva på samma villkor egentligen, att alla har fått möjlighet 

att prova, jag har inte tagit av dom för det varit tjej eller varit kille…det är ju…det ’är 

ju liksom huvudsyftet. Alla ska ha samma möjlighet å prova på å samma rättigheter att 

inte inklädas i rollerna så…sen är det ju upp till dom att välja…men jag ska inte ha 

tagit bort det. 

- Ja det besvarar lite nästa fråga, hur jobbar du med det i verksamheten? 

- Mmm…men alltså det ’är ju hela tiden. Jag som har jobbat med jämställdhet, jag har 

det med mig men det har man inte annars utan….man tar från ryggsäcken man har haft 

som man har växt upp oftast…och…man måste ju liksom läsa av och se jaså är det här 

jämställdhet eller inte…små grejer att titta på men alltså jag tänker ju inte…alltså hela 

tiden tänker ju jag i byggrummet att ”vad beror det här på”, ”varför har killarna kanske 

mer utrymme än tjejerna”. Vi har sagt att ja men alla får vara där men tjejerna väljer 

ett litet hörn å killarna har hela resten av rummet – är det jämställt då? Och vad ska jag 

då…hur ska jag göra för att utmana dom att dom också vågar ta mer plats. Hur kan jag 

göra eh…varför skickar jag ut den här först, varför blir han alltid utskickad först för? 

Är det för att min tanke är att han vill ut å springa eller är det att jaha, är det det han 

vill? Eller han kanske vill ha min närhet som han ser att andra får…alltså att…mycket 

den här tänken... att jag tänker ”hur gör jag här, hur kan jag förändra det här” 

 

Eva 

 

- Vad innebär läroplanens uppdrag att förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster, vad innebär det? I läroplanen. 

- Mmm... Att vi ska erbjuda...motverka trad...(eftertänksam)..alla ska... Eller här tycker 

jag, vi ska ha leksaker som är inte såhär könsinriktade utan vi ska mer såhär skapande, 

utforskande å lärande leksaker, å sen att barn ska va mycket ute, där tycker jag miljön 

blir mycket mer neutral då. Ja. 

- Mmm, tycker du att din förskola borde jobba mer med genusfrågor och 

utbildning inom det här området? 
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- Ja det tycker jag...för jag tror ändå att man fast...ja ibland när man sitter och diskuterar 

”vi behandlar alla lika” så...nej jag tror inte riktigt på det...nej...man skulle behöva 

observera sig själv lite mera. 

- Ja alla lika är också, då är det ju alla...sen kommer man in på killar och tjejer... 

- ...ja precis... 

- ...det är liksom 

- ...ja... 

- ....ibland pratar man individ och ibland pratar man  

- ...ja men då tror jag...killar ja får dom mer fortfarande...mer plats till exempel när dom 

pratar och så...ja...och eh...och cyklarna till exempel när vi kommer ut, nu har ju vi lite 

små barn men när vi hade dom äldre barnen, vem tar cyklarna först? Hinner tjejerna 

fram dit? Såna småsaker, och så hur vi pratar till exempel till pojkar om vi pratar lite 

med annat tonfall till pojkar, lite så här tuffare, och hur pratar vi till tjejer ja lite 

gulligulligt så där då. Jag tror att det ibland så kommer, så gör vi så i alla fall fast man 

vet att vi inte ska göra så. 

 

Annelie 

 

- På vilket eller vilka sätt kan man vara en förebild? 

- Ja...genom att inte va så traditionell själv. Men samtidigt så jag menar, är du lite tjejig 

som förskollärare så måste man ju få vara det också. Du kan ju inte liksom göra om 

dig bara för att du ska jobba i förskolan. 

- Varför är det viktigt att vara en förebild då? 

- Men det är ju viktigt, funkar dom inte socialt med varann så...då funkar ju ingenting 

sen utan det är ju det sociala. Och jämställdhet har ju med det sociala, att tillåtas vara 

den man är...så....liksom funkar det inte socialt då funkar ingenting sen i framtiden. 

Som liksom när man bråkar med barn, det är ju också en social träning, både för mig 

och för barnen. 

- Är genus och jämställdhet något som diskuteras och ventileras i 

personalgruppen? 

- Vi ska ju diskutera och ventilera det och vi gör det till och från men det går i vågor. Vi 

hade ju en period där för 10 år sen då vi gjorde flick- och pojkdagar då vi hade 

flickorna för sig och pojkarna för sig för att ge dom utrymme men det föll på att ingen 

ville ha hand om pojkarna. Alla ville va med flickorna, ja vi var några som ville va 

med pojkarna. Och då har man liksom inte kommit så långt i genustänket om man 

föredrar att göra liksom... 

- Men man hade ett tänk med det så att det inte blev en uppdelning... 

- Tanken var ju då, att då hade vi läst om dom här jämställdhetsförskolorna i Gävle, 

tittmyran och...liksom tanken var att pojkarna skulle få träna lite samarbete och så 

vidare... 

- Det man tyckte sakandes? 
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- Ja och lite så här mjukare sidor och flickorna skulle få göra lite utmaningar 

sådär...men samtidigt kan jag ju tycka idag att det kanske inte var rätt tänk...alltså...då 

kom man ju från det där men varför ska jag vara tuff och kaxig bara för att jag ska gå 

emot genus på nå vis, det kändes ju också lite...ja men så här i efterhand då kan jag 

tycka att då var man lite fel ute. Det är en avvägning, jag menar du kan ju jobba hur 

mycket jämställt som helst men bemöter du inte barnen jämställt då spelar det ingen 

roll hur mycket genomtänkt du har miljö eller hur genomtänkt du har liksom...om du 

ändå gör skillnad på barn då har det ju ingen betydelse, utan tanken måste finnas mest 

i ditt eget huvud. Att du är liksom där, att du är jämställdhetsarbetet viktigast, att jag 

jobbar med mig själv som pedagog och jobbar liksom med hur jag bemöter barn och 

om jag ser att jag gör/bemöter olika då måste jag också jobba med det. 

 

Tina 

- Hur har du kommit i kontakt med jämställdhets-/genusarbete?  

- Vi reviderar förskolans arbetsplaner varje år och då aktualiseras ämnet. 

-  Har du kommit i kontakt med ngt kompetensutvecklande material av ngt slag 

inom detta område? 

- Inte som jag kommer på direkt. Skull jag vara intresserad kan jag säkert söka och finns 

material på förskolan eller på nätet. 

- Tycker du att din förskola borde jobba mer med genusfrågor och utbildning 

inom detta? 

- Nej tycker vi har ”lagom” Och vi har t.ex. könsneutrala leksaker from åldersgrupp 3 

år, då vi har rena åldersgrupper. 

 

Ulla 

 

- Finns det skillnader mellan könen och om ja, vilka ser du? 

- Ja, alltså det var det jag skulle komma till… för det ser jag ju, jag har ju sett från mina 

barn och jag ser här att det är alltså… jag tycker det är skillnad, jag tycker det… för 

killar är på… jag tror dom har det långt in i generna sen urminnes tider att det här att 

killar ska vara lite mer tävlingsinriktade och dom ska jaga och tjejer är lite mer dom 

här ompysslande och… förstår ni mig? 

- Ja vi förstår.. 

- Och det, eftersom man har jobbat i så många år också, jag tycker det bara finns, det 

bara finns. 

- Det har sett lika ut hela vägen? 

- Ja, det tycker jag, ja ända sen jag har jobbat… ja 

- Vad innebär läroplanens uppdrag att förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster eller könsroller, vad innebär det uppdraget? 

- Det innebär ju att… att till exempel inte man ska om vi nu säger dockvrån då att inte 

man ska bara hålla tjejerna… att dom ska gå in där… så uppfattar jag det, utan man 

ska försöka ha alla barn där vilket kön det än är eller tvärtom om det nu är att man 
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hamrar och spikar så kanske då mest killar… att det ska vara alla barn, att man… 

måste ju tänka på det ju utifrån läroplanen att det har man ju också med sig i sin 

ryggsäck och att ha båda könen med sig när man gör någonting. Åh så intresse! Ja men 

barnens intresse ju… det kan ju va absolut att killar inte har lust med det där vanliga… 

Ingrid 

- På vilket eller vilka sätt kan man vara en förebild? En förebild i dem här 

sammanhangen då… 

- Mm… ja det är ju och visa att man som tjej kan göra, kan spela fotboll eller som idag 

var vi uppe och snickra och liksom sådär lite traditionellt killsaker… att man… och så 

blir det ju här… det finns ju mest tjejer i personalen så att. Men som man kan se när 

det kommer en kille så är det ju oftast, en kille i personalen alltså, som tar tag i det här 

med bollspel och… har vi ju sett även här 

- Varför kan det vara viktigt att vara en förebild i dom här sammanhangen? 

- Det är väl för och ge dom… så att dom får ett flexibelt tänkande… att man… att dom 

inte hamnar i traditionella könsroller, det är ju självklart viktigt och försöka motverka 

det. 

- Är genus och jämställdhet något som diskuteras och ventileras i 

personalgruppen? Och i sådana fall hur… eller när? 

- Inte mycket… har jag upplevt här. Det är ju om vi har suttit och pratat om det någon 

gång, nu tar vi upp det här, ja men det har vi ju gjort på nåt personalmöte… så 

- Mm 

- Men det var i samband med att, för jag har ju varit på sån här likabehandlings… jag 

har bara varit en gång… ja två gånger, jag fick hoppa in, det var en som var… som jag 

vikarierade för då, så jag har varit två gånger på det och efter det så hade vi ju lite 

samtal i personalgruppen. 

- Tycker du att din förskola borde jobba mer med genusfrågor och utbildning 

inom det här? 

- Ja, det tycker jag… jag tycker inte vi jobbar speciellt mycket med det… 

Louise 

- Varför är det så viktigt att vara en förebild? Hur ska jag uttrycka mig… ja du 

har ju varit inne på… rätt mycket.. 

- Ja men det är just det här att ser dom att, få diskutera, att barnen själv får reflektera 

över varför… ja men om inte du kan trampa nu, om inte du når fram till tramporna, 

går det bättre om du sätter dig på en mindre cykel? Att vara en förebild då och liksom 

visa på dom här, istället för att barnet sitter där och är helt förtvivlad, jag når inte och 

gråter över att… 

- Tycker du att det var tillräckligt inom förskollärarutbildningen? 

- Nej, jag tror att man ska ha mer av den här värdegrundsdiskussioner… över lag, för 

jag tänker att när man kommer ut sen och jobbar så är det ju faktiskt otroligt mycket 

värdegrunds… ja.. för det är mycket man får ta liksom just det här inte bara genus då 
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och jämställdhet utan också det här med… redan nu konflikthantering… även ibland 

dom yngre barnen. Hur bemöter man varandra, och då tänker jag för framtiden, vi ska 

ju ändå lägga grunder för dom här barnen att hur… hur …liksom… ännu bättre att… 

bemötandet, att lära sig det här med det sociala samspelet, för det tycker jag, det fick 

man nog inte så mycket… ändå, det var liksom så uppdelat… ja nu läser vi det här om 

genus, nu läser vi det här, nu läser vi det här, om man tänker på utbildningen så är man 

kanske inte riktigt rustad för det… när man kommer ut. Det beror ju på vad man har 

för erfarenhet sen tidigare, var man befinner sig när man går utbildningen men sen när 

man kommer ut så är det ju liksom mycket tuffare än vad man föreställer sig. 

- På vilket sätt kan man vara en förebild?  

- Ja men det är ju och visa att man gör allt, allting. Själv också. Det är ju liksom när 

dom kommer och säger att, ja nu är man väldigt såhär klyschig då men, när flickor 

kommer och säger: Ja men… eh… jag kan inte göra det här, jag kan inte spela bandy. 

Jo det kan du väl. Eller jag kan inte… det var en flicka som kom och sa såhär: Jag kan 

inte… eh… klättra upp och hänga i den där stången. Nehe, varför kan du inte det? Nej 

flickor kan inte det. Nehe varför kan man inte det? Nej det är någonting med bena, sa 

hon. Nehe… Aa… men du då kan vi ju kolla då, vi kollar det. Klättra upp där så ska 

vi, vi har en stång där vid våran rutschkana som man kan åka ner på. Tror du att det 

beror på att du är flicka? Nja, stod hon och tänkte… eller kan det vara att du inte når? 

- Ja, precis... 

- Om vi provar här… om du tar tag där, så står jag här, så håller jag emot här också åkte 

hon ner. Titta du kunde ju, sa jag. Vad tror du att det… -Jag kanske är lite liten.. 

(skratt) Ja, men liksom såhär, ja jo du kunde men det kanske är bra om det står en 

vuxen här när du åker, det är kanske det. Ja då gick hon upp också åkte hon några 

gånger. Vi tog så här, ja hon nådde ju inte riktigt ut för hon va lite kort liksom och nå 

ut dit, det var väl lite läskigt då och stå där, lite högt. Så gick hon sen och så berättade 

hon för en av kollegorna: ”Du jag är lite liten för det där”. Då hade hon ändrat sig. Det 

var ju inte det att hon var… 

 

 

 

 

 

 

 


