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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattning om och förståelse 
för begreppen genus och kränkningar, samt om examensåret har någon skiljaktig 
betydelse. Som en förlängning är syftet även att synliggöra förekomsten och 
utsträckningen av könsskillnader, skillnader i bemötande och könskränkningar i 
förskolan. 
 
Metod: Studien är av kvantitativ metod för att sammanställa en större andel 
förskollärares uppfattningar om och förståelser för begreppen samt för att ha 
möjligheten till en statistisk sammanställning av syftets förlängning. Studiens data 
samlades in genom en enkätundersökning i pappersformat som delades ut personligen. 
Urvalet gjordes genom mailkontakt med förskolechefer och vidare kontakt med 
förskollärare inom förskolechefernas förskoleområden. Urvalet bestod av 60 
förskollärare. Efter sammanställning av enkäterna har materialet kategoriserats och/eller 
förts in i tabeller och diagram.  
 
Resultat: Syftets första del presenteras i tabeller med en del av respondenternas svar, i 
form av citat, indelade efter examensår och placerade under passande kategorier. 
Följande kategorier har analyserats fram inom genusbegreppet: socialt kön, biologiskt 
kön, jämställdhet, förhållningssätt, arbetssätt och förväntningar. I avsnittet om 
kränkningar har följande kategorier tagits fram: mottagaren avgör, särbehandling, 
auktoritet samt generella verbala och fysiska uttryck. Förlängningen av syftet 
presenteras i diagram som visar antalet förskollärare som anser att könsskillnader, 
skillnader i bemötande och könskränkningar förekommer i förskolan samt 
sammanställningar av följdfrågor som innefattar var, i vilka situationer, mellan vilka 
relationer och hur ofta dessa ageranden sker.  
 
Slutsats: Efter analys av och diskussioner om resultatet kan vi konstatera att 
uppfattningen om och förståelsen för begreppen genus och kränkningar skiljer sig 
individuellt mellan förskollärarna. Detta betyder att examensåret, i det stora hela, inte 
har någon betydelse för uppfattningen och förståelsen. Vi kan även konstatera att 
könsskillnader, skillnader i bemötande och könskränkningar förekommer i olika 
utsträckningar i förskolan. Hallen och den fria leken är den mest utsatta platsen och 
aktiviteten för dessa ageranden.  
 
Nyckelord: bemötande, förskola, förskollärare, genus, könskränkning, könsmönster,  
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1. Inledning 
Vi har ett intresse av att finna och förändra könsmönster i oss själva inför vår 

kommande professionella roll som förskollärare. Av egna erfarenheter vågar vi påstå att 
traditionella könsmönster lyser igenom hos pedagoger i förskolans verksamhet, vilket 
även Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) stärker med deras forskning 
Många olika genusmönster existerar samtidigt i förskolan. Det framkom i den 
undersökningen att det är förskollärare som har svårare än barn att bryta dessa 
traditionella könsmönster. Detta betyder att vårt intresse för att finna och förändra 
könsmönster hos oss själva inte bara är en viktig del för oss, utan att det även är stärkt 
av forskning och därigenom blir det en viktig del för den fortsatta 
förskollärarprofessionen. Detta intresse och den tidigare forskningen har legat till grund 
för vårt syfte med studien att synliggöra förskollärares uppfattning om och förståelse för 
begreppen genus och kränkningar samt förekomsten av könsskillnader, skillnader i 
bemötande och könskränkningar i förskolan. Vi fann det även intressant att undersöka 
om förståelsen och uppfattningen skiljer sig beroende på vilket år respondenten tog sin 
förskollärarexamen och därigenom bilda oss en uppfattning om examensåret har någon 
inverkan.  

Vi kommer genomgående att använda oss av begreppet kön, istället för genus, med 
anledning av att vi vill fokusera på de kränkningar som sker gentemot personer på 
grund av deras kön. Ett exempel på detta är att vi använder oss av könsmönster istället 
för genusmönster, eftersom att det är de föreliggande förväntningarna på det biologiska 
könet som vi syftar på och inte utifrån ett genusperspektiv. Vi har även valt att skilja på 
”könsskillnader” och ”skillnader i bemötande” med anledning av att vi anser att 
skillnader på kön kan göras på fler sätt än genom bemötande. Könsskillnader avser 
därför skillnader som görs på annat sätt än i själva bemötandet genom tonläge, ordval, 
ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det kan till exempel handla om hur det pratas om 
flickor och pojkar vuxna emellan eller ett agerande som skiljer sig beroende på kön.  
 

2. Syfte 
 Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om och förståelse 
för begreppen genus och kränkningar samt om, och i så fall hur, förståelsen för dessa 
skiljer sig mellan förskollärare med differens i examensår. Som en förlängning av detta 
vill vi även synliggöra om, och i så fall i vilken utsträckning, könsskillnader, skillnader i 
bemötande samt könskränkningar förekommer i förskolan.  
För att nå fram till ett resultat har vi använt oss av följande frågeställningar: 

• Hur skiljer sig synen på genus och kränkningar mellan förskollärare med 
differens i examensår?  

• Förekommer könsskillnader, skillnader i bemötande och könskränkningar i 
förskolans verksamhet? I vilken utsträckning? 

3. Bakgrund/tidigare forskning 

3.1 Genus 

3.1.1 Begreppsdefinition 

Begreppet genus kommer ursprungligen från engelskans gender och introducerades 
som ett samlingsbegrepp innefattande det socialt påverkade och kulturellt betingade 
könet. Begreppet används och misstas ofta för att vara det biologiska könet, men den 
egentliga förklaringen av begreppet är att genus är det kön som en individ formas till i 
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samspel med människor och kultur. Inom genusforskning avvisas inte det biologiska 
könet, däremot är det inte det centrala. Det som är i fokus är just genus och hur det 
sociala och kulturella påverkar synen av vad som anses vara manligt samt kvinnligt 
(Davies, 2003; Hedlin, 2006). 

3.1.2 Förväntningar 

Genus är det socialt skapade och förändrande könet och redan från födseln lär sig 
barn könsskillnader samt beteenden tillhörande könen, vilket har inverkan på barns 
identitetsutveckling och sociala roll. Barn utvecklar och stärker sin könsidentitet genom 
att imitera människor i deras omgivning (Chick, Heilman-Houser & Hunter, 2002; 
Giraldo & Colyar, 2009).  

Synen på det biologiska könet och genus påverkar hur vuxna behandlar och bemöter 
pojkar och flickor. Kulturen i samhället har framträdande uppfattningar om män och 
kvinnor, pojkar och flickor samt att någonting är manligt eller kvinnligt. Detta är en 
form av kategorisering som förekommer redan i förskolan. Denna kategorisering 
påverkar barn att följa och passa in i samhällets mönster för vad som anses vara 
kvinnligt och manligt. Eftersom förväntningar på kön förekommer i samhället, och även 
i förskolan, har dessa inverkan på barnen, vilket leder till att de strävar efter att uppfylla 
dessa traditionella förväntade könsmönster (Öhman, 2008). Flickor förväntas vara tysta, 
snälla, söta och hjälpsamma medan pojkar förväntas vara uppmärksamhetskrävande, 
aktiva, busiga, otåliga och dominanta (SOU 2004:115; Svaleryd, 2002). 
 

Ordet pojkar får många att tänka på brottning, fäktningslekar, 
blåmärken, bilar, klätterträd och hög ljudnivå. Ordet flickor 
associeras till målarböcker, rosa rosetter, pyssel, förtroliga samtal, 
dockor och bästisar.  

(Svaleryd, 2002, s.14).  

3.1.3 Förhållningssätt 
Dagligen kommer vi i kontakt med könsstereotypa förväntningar som existerar i 

samhället (Giraldo & Colyar, 2009). Dessa förväntningar råder även i förskolan och 
skolans värld som både barn och vuxna tydliggör genom sitt agerande (Riddersporre, 
2010). Många olika könsmönster förekommer i förskolan och förskollärare anses ha 
svårare än barn att förändra och bryta dessa mönster (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 
Samuelsson, 2009). 

Ett förhållningssätt med tydliga stereotypa mönster kan överföras till barnen och 
detta anses kunna vara rentav skadligt för dem i deras utveckling i förståelse för kön, 
könsmönster och könsstereotyper (Lynch, 2015). Genom att verka könsstereotypt finns 
även en stor risk för att barnen utsätts för statistisk diskriminering, vilket innebär att 
barnet ses som en del av en grupp (till exempel flickor eller pojkar) istället för att se till 
det individuella barnets (Hedlin, 2006). Chick, Heilman-Houser och Hunter (2002) 
tydliggör att det är viktigt att frågor om social rättvisa och jämställdhet mellan könen tas 
om hand och synliggörs. Om inte detta sker kommer barn fortsätta tro att det korrekta 
sättet att leva och utvecklas är inom de stereotypa könsgränserna. Alternativa perspektiv 
på könsmönster måste inkluderas i barns vardag för att synen på könsstereotyper ska 
förändras (Brooker & Ha, 2005).  

I USA drivs laborerande forskning i form av CDL (Childhood Developmental 
Laboratories) som ska möjliggöra för barn att utforska gränserna mellan vad som anses 
vara manligt och kvinnligt. Förskollärarna som arbetar inom CDL är väl medvetna om 
sitt förhållningssätt och motverkar allt som kan påstås vara könsstereotypt, alla barn ska 
erbjudas samma möjligheter oavsett kön (Giraldo & Colyar, 2009).  
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3.1.4 Lekens betydelse 

Lek är tveklöst en viktig barndomsaktivitet och leken har stor betydelse för barns 
förståelse av kön. Det är genom leken barn kan utforska och förstå könsroller samt 
utveckla sin könsidentitet (Chick, Heilman-Houser & Hunter, 2002; Lynch, 2015). 
Trots att den fria leken ska vara den största möjligheten för barn att utforska gränser 
anses det att leken är ett område där lärare ofta förstärker traditionella könsmönster. 
Förskollärares samtal kring barns lek omfattar könsstereotypa förväntningar, vilket kan 
ha inverkan på deras agerande i samband med barns lek. Förskollärare måste öka sin 
självkännedom om sitt beteende i förhållande till könsmönster (Lynch, 2015).  

Barns val av lekar grundar sig i de sociala och kulturella förväntningar som läggs på 
deras kön. I och med detta tar flickor på sig rollen som “frökens hjälpreda” och håller 
sig i närheten av vuxna tillsammans med andra flickor i den fria leken. Pojkar, däremot, 
väljer oftast att leka med andra pojkar i ett specifikt rum med specifika lekverktyg. Med 
andra ord väljer de själva könsstereotypt, vilket i sin tur leder till att de begränsas i sina 
erfarenheter och i sitt lärande och därmed hur de skapar sin framtid (SOU 2004:115; 
Svaleryd, 2002). Andra saker som bland annat utseende, håruppsättning, kläd- och 
färgval har betydelse för barn i deras val av lekpartners. Genom att ha samma färg på en 
tröja kan det leda till en känsla av samhörighet (Öhman, 2008).     

3.1.5 Jämställdhet 
 
Jämställdhet handlar om förhållanden mellan kvinnor och män.  

(Hedlin, 2006, s.11).  
 

Begreppet jämställdhet har två dimensioner i sitt betydande, en kvalitativ och en 
kvantitativ, där den förstnämnda innebär att kvinnor och män lever efter lika villkor och 
har samma möjligheter, rättigheter samt skyldigheter i livet. Den andra dimensionen, 
den kvantitativa, innebär att det råder en relativt jämn könsfördelning. Jämställdhet är 
således en del av genusbegreppet (Hedlin, 2006).  

Jämställdhetsforskning visar att ojämlikhet mellan könen omedvetet hålls vid liv av 
både män och kvinnor, vilket bidrar till att synen på vad som anses vara manligt och 
kvinnligt upprätthålls. Studier som genomförts visar att tydliga stereotypa könsmönster 
finns mellan kvinna och man. Det anses även finnas en osynlig maktmekanism i 
förhållanden mellan män och kvinnor som bidrar till en mansdominans (Olofsson, 
2007).   

3.1.6 Vad säger styrdokumenten? 

 Bemötande, ställda krav och förväntningar från vuxna har inverkan på pojkars och 
flickors uppfattning om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Flickor och pojkar 
ska äga rätten till samma möjligheter att utforska och utveckla kunnande och intressen 
utan stereotypa begränsningar. Förskolan ska aktivt arbeta för att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Arbetslaget på en förskola ska arbeta för att pojkar och 
flickor ges lika stort utrymme och inflytande i verksamheten (Barnkonventionen, 2009; 
Skolverket, 2016). Både läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) och 
Barnkonventionen (2009) poängterar vikten av alla barns och människors lika värde 
samt rättigheter. 
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3.2 (Köns)Kränkningar 

3.2.1 Begreppsdefinition 

 En kränkning är en handling som får mottagarens värdighet i rubbning medan 
kränkningar som sker upprepade gånger eller kontinuerligt kallas för mobbning. 
Kränkande behandlingar kan vara verbal eller icke-verbal, direkt eller indirekt, fysisk 
eller psykisk, tydliga eller otydliga, medvetna eller omedvetna (Olweus, 1999; Öhman, 
2008). 

3.2.2 Att bli kränkt 
Det finns två dimensioner av att bli kränkt, den yttre och objektiva samt den inre och 

subjektiva. Den yttre dimensionen innefattar möjligheter för utomstående att identifiera 
kränkningar genom observationer och/eller genom samtal med barnet i fråga. Den inre 
dimensionen är däremot svårare att upptäcka och handlar om mottagarens upplevelse av 
kränkningar. Huruvida en blir kränkt eller inte kan endast den utsatta avgöra (Öhman, 
2008).  
 Uteslutningar, utfrysningar och ignorerande handlingar kan ses som kränkande 
behandling. Dessa handlingar är mycket vanliga i barns sociala samvaro i förskolan. En 
uteslutande handling kan av den som utesluts upplevas som en kränkning, trots att 
sändarens mening i handlingen inte nödvändigtvis behöver vara att kränka eller göra 
uttryck för ett maktpositionerande (Öhman, 2008).  

Barn utvecklar en förståelse för och uppfattning om sin identitet i samspel med andra 
individer och bildar således en uppfattning om vem hon eller han vill vara (Pramling 
Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). Barn påstås gå igenom en trestegsutveckling 
i sin könsidentitet och i det tredje steget har barnet kommit till insikt med att könet är en 
oföränderlig egenskap (Ruble, et. al., 2007). Att tvingas inse att barnet har ett kön, och 
inte kan vara både flicka och pojke, är den största kränkningen barnet tvingas uppleva 
(Svaleryd, 2002).  

Hedlin (2006) drar nytta av dåvarande jämställdhetsombudsmannen, Claes 
Borgströms, uttalande om att jämställdhet går hand i hand med mänskliga rättigheter. 
Han menar därför att en könsdiskriminering är en kränkande behandling sett till de 
mänskliga rättigheterna.  

3.2.3 Auktoritet och särbehandling 

Barn utsätts för könsskillnader tidigt i livet, rentav redan i spädbarnsålder, i hemmet 
(Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1988; Davies, 2003; Magnuson et. al., 2016). I de flesta 
fall kläs spädbarnen i kläder som anses passa beroende på könet, bland annat utifrån 
färgval. Färgen på kläder i sig påverkar inte barnet men bemötandet barnet får skiljer sig 
om det är en pojke eller en flicka. Särbehandling mellan könen påstås börja vid ett-och 
tvåårsåldern av modern och av fadern märkbart tidigare. Pojkar anses få större utrymme 
för återförening och mer närhet med sina vårdnadshavare än flickor och denna 
särbehandling är avgörande för barnets könssociala utveckling (Bjerrum Nielsen & 
Rudberg, 1988). Generellt sett ammas pojkar längre tid än flickor vid varje 
amningstillfälle, vilket anses ha inverkan på barnets utveckling av behovsuttryck. Detta 
medför att pojkar utvecklar en förväntan på att vara den som ställer krav medan flickor 
istället utvecklar en förväntan på att vara den som tillfredsställer krav (Davies, 2003).  
 I en studie från USA framkom resultatet att pojkar får mer uppmärksamhet än 
flickor. Pojkarna utvecklar strategier för att dra till sig uppmärksamheten. Detta syntes i 
barngrupper med äldre barn, men även i de yngre barngrupperna visade resultatet på att 
pojkarna fick mer omsorg än flickorna, de omhuldades och talades till mer. 
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Förskollärarna gjorde även skillnad på hur de samtalade med barnen. Flickorna fick 
kommentarer om deras klädsel, håret, omsorg för dockor och deras hjälpsamhet medan 
pojkarna däremot fick kommentarer om deras storlek och fysiska förmågor. Inte bara 
samtalsämnena skiljde sig mellan könen utan även ordvalen. Flickorna tilltalades med 
gulliga smeknamn och pojkarna tilltalades oftast vid namn (Chick, Heilman-Houser & 
Hunter, 2002). I en annan studie, som är genomförd i Sverige, tydliggörs skillnader i 
bemötande, samtalsämnen och ordval i resultatet. Beskrivande uttryck som “gubbe” i 
samband med ett barns teckning används istället för exempelvis person/människa, vilket 
tolkas som en dold mansdominans i det språkliga bruket. I detta resultat framkom även 
att förskollärare väljer vem hen ska vända sig till beroende av samtalsämne, hen pratar 
med pojkar respektive flickor när hen förutsätter att samtalsämnet intresserar det ena 
eller andra könet (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009).  

Trots att flickor ofta håller sig i närheten av de vuxna är det oftast pojkar som får 
största delen uppmärksamhet och hjälp från lärarna. Pojkar får sina behov tillgodosedda 
med en gång för att inte ställa till med problem, medan flickor ofta får vänta. Ett 
exempel på detta är att pojkar ofta får ha sina ytterkläder hängandes nära dörren för att 
snabbt kunna komma ut i syfte att undvika “pojkpanik”. I och med detta ges pojkar 
makt och flickor blir varse om att de kommer i andra hand. I det långa loppet innebär 
detta att de stereotypiska maktpositionerna bibehålls (SOU 2004:115; Svaleryd, 2002). 

Återigen visar forskning att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor, i detta 
sammanhang handlar det om samlingen i förskolan. Forskning runt måltidssituationer i 
förskolan visar att pojkar även där får mer uppmärksamhet, det är dock inte lika tydligt. 
Undersökningar visar att flickor ofta godkänner att pojkar tar mer plats och därmed får 
mer uppmärksamhet. Slutligen uttrycks det att pedagogerna prioriterar pojkarna, allra 
helst när det kommer till vuxenstyrda aktiviteter och mer strukturerade situationer i 
förskolans verksamhet. Könsskillnader syns även tydligt i lekmaterial och litteratur. 
Detta har inverkan på barnens vidare livsutveckling och det medför att en 
mansdominans ligger till grund redan från barnsben (Olofsson, 2007; SOU 2004:115).  

3.2.4 Vad säger styrdokumenten? 

 
Inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering på grund av 
kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller annan 
kränkande behandling.  
              (Skolverket, 2016, s.4) 

 
 Förskolan ska arbeta för att barn utvecklar en medkänsla och empati för andra 
individer samt en förståelse och respekt för olikheter i människors uppfattningar och 
levnadssätt. Verksamheten ska kännetecknas av omsorg om varje individs välmående 
och utveckling (Skolverket, 2016). Artikel två i Barnkonventionen (2009) upplyser att 
inget barn ska få sämre behandling på grund av hudfärg, om barnet är pojke eller flicka, 
språkbruk, gudatro, funktionshinder eller ekonomiska förutsättningar. Även läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2016) styrker detta. 
 

4. Metod 
4.1 Metodval 
 Inom vetenskaplig forskning förekommer ett centralt val mellan två olika 
metodologier, den ena metoden är kvalitativ och den andra är kvantitativ. Inom den 
kvalitativa metoden är frågan varför huvudsyftet och en sådan studie söker djupare 
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förståelse för forskningsområdet. Forskningsområdet i en kvalitativ undersökning måste 
vara mer specificerat än om det görs en kvantitativ undersökning. Den sistnämnda 
metoden fokuserar, till skillnad från den förstnämnda, på frågor som hur ofta eller hur 
många. Kvantitativ metod används i statistiska forskningssyften för att uppskatta vad en 
större population anser om forskningsämnet (Svenning, 2000; Trost & Hultåker, 2007). 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod eftersom vi vill sammanställa en 
större andel förskollärares förståelse för genus och kränkningar.  
 
4.2 Enkät 
 För att samla in data har vi valt att göra en enkätundersökning. Det finns både för- 
och nackdelar med detta val av datainsamling. Nackdelar att ta hänsyn till är att 
respondenten kan ha svårigheter med text och skrift, att antalet frågor är begränsat för 
att tidsåtgången inte ska bli för hög samt att forskaren ska räkna med ett visst bortfall 
eftersom deltagandet är valfritt. Möjligheten till följdfrågor försvinner i och med en 
enkätundersökning, detta kan ses som en nackdel men även som en fördel. Andra 
fördelar med enkäter är att alla frågor och svar formuleras och framförs på samma sätt 
för alla respondenter samt att det ges möjlighet till reflektion över frågorna och svaren 
(Ejlertsson, 2005).  
 En enkät bör vara utformad på ett sätt som väcker intresse hos respondenten. 
Frågorna ska vara tydligt avgränsade från varandra och det kan vara positivt att ha en 
tydlig indelning av olika delar, vilket kan bidra till lättsam läsning. Att ha öppna frågor 
blir ofta problematiskt eftersom att det kan upplevas vara obekvämt eller besvärligt att 
formulera sina egna tankar skriftligt (Trost & Hultåker, 2007). Av denna anledning 
valde vi att ha majoriteten av frågorna i kryssformat med svarsalternativ och därmed 
minska risken för uteblivna svar på våra frågor. Däremot har vi anammat det Trost och 
Hultåker (2007) skriver om att avsluta formuläret med en öppen och fri fråga där 
respondenterna får chansen att tillägga något om hen vill. Vi har även valt att färgkoda 
varje avsnitt i enkäten för att bidra till lättsam läsning. 
 
4.3 Reliabilitet och validitet 
 Vid användning av kvantitativa metoder talas det om begreppen reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet är den del av metoden som handlar om tillförlitligheten. För att ett 
resultat ska vara tillförlitligt krävs det att alla respondenter har svarat på samma frågor, 
att frågorna är lätta att förstå och svara på, att de som tolkar materialet gör det på samma 
sätt samt att det råder konstans (det vill säga att tidsaspekten inte har någon betydelse 
för svaret). Begreppet innebär även huruvida upprepade undersökningar ger samma 
resultat. Hög reliabilitet nås om frågan/frågorna är formulerade med ett lättare 
språkbruk för att minska risken för misstolkningar (Trost & Hultåker, 2007). 
 Validitet, eller giltighet, innebär att frågan/frågorna mäter det de är menade att mäta 
(Trost & Hultåker, 2007). För att frågorna i formuläret ska ha hög validitet krävs det att 
de är formulerade på ett sådant sätt att de tydligt frågar efter det forskaren vill ta reda 
på, att de inte går att misstolka samt att frågorna valideras i relation till syftet med dem 
(Ejlertsson. 2005). Om respondenten misstolkar frågan är både reliabiliteten och 
validiteten låg. Däremot kan validiteten vara låg trots att reliabiliteten är hög eftersom 
det går att få ett tillförlitligt resultat på någonting som från början inte var tänkt att mäta 
(Trost & Hultåker, 2007).  
 Dessa begrepp har vi haft i åtanke när vi formulerat vår enkät. Vi har använt oss av 
tio stycken enkla och konkreta frågor i kryssformat samt fyra stycken frågor i 
fritextformat varav den sista är en helt öppen fråga för eventuella tillägg eller 
kommentarer från respondenten (se bilaga 2).  
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4.4 Forskningsetik 
 Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra hela processen av forskningen, från val av 
forskningsfråga till den avslutande presentationen och publicerande. Innan en 
undersökning i förskolan påbörjas ska förskolechefen informeras och ge sitt samtycke 
till vidare kontakt med förskollärare. Förskollärarna ska sedan ges möjlighet till 
samtycke efter att ha tagit del av information om studiens syfte och innehåll samt 
valfrihet till deltagande och möjlighet att dra tillbaka/avbryta sin medverkan. Denna 
information kan i en enkätundersökning finnas med i ett missiv tillsammans med 
informationen om att enkäten besvaras anonymt och att materialet endast bearbetas av 
forskarna i fråga. I den slutliga studien ska ingen information finnas med som riskerar 
att deltagare och/eller förskolor kan spåras och identifieras. All data ska efter 
bearbetning samt färdigställt och godkänt examensarbete raderas (Löfdahl, Hjalmarsson 
& Frazén, 2014).  

Samtliga förskollärare i studien har tagit del av information om studien, information 
kring deras anonymitet (eftersom att de inte lämnat några personuppgifter) och deras 
rätt att när som helst dra tillbaka sin medverkan. Respondenterna har även informerats 
om att allt empiriskt material enbart kommer att bearbetas och analyseras av oss. Denna 
information har respondenterna tagit del av i missivet (se bilaga 1). Genom att svara på 
enkäten har de givit sitt samtycke att delta i vår undersökning. Samtlig data kommer 
efter studiens avslutande att förstöras. 
 
4.5 Missiv 
 Ett missiv är ett informationsblad som ska skickas tillsammans med enkäten. 
Missivet ska innehålla syftet med undersökningen samt vilken målgrupp som 
undersökningen berör. Informationen ska vara begriplig, lättläst, inte för långt och 
anpassat för målgruppen. Det är även till fördel om brevet ser inbjudande ut. Det som 
bör finnas med i ett missiv är anledning till och valmöjlighet till deltagande samt att 
anonymitet föreligger enkäten. Ett avslutande datum och kontaktuppgifter ska finnas 
med i informationen. Avslutningsvis förekommer alltid ett tack på förhand i ett missiv. 
Det kan vara till fördel för respondenten att missivet är sammansatt med enkäten. Detta 
ger möjligheten att läsa informationen flera gånger samt att det minskar risken för att 
informationen tappas bort (Ejlertsson, 2005; Trost & Hultåker, 2007). Ett missiv har 
således lagts som första sida i vår enkät (se bilaga 1).   
 
4.6 Urval 

Vi påbörjade urvalet genom att kontakta tre biträdande förskolechefer för tre olika 
förskoleområden via mail. De informerades om vår undersökning och vår önskan om 
vidare direktkontakt med förskollärare. Vi blev tilldelade telefonnummer till ansvariga 
vid varje förskola och kontaktade dessa. Även vid denna kontakt informerade vi om vår 
undersökning och om vår förhoppning att förskollärarna hade en vilja att delta. Därefter 
beslutade vi om en passande tidpunkt för utdelning av enkäterna. 

Enkäten sammansatt med missivet delades ut till åtta förskolor i södra Norrland som 
de sammanlagda 60 förskollärarna ombads att svara på. De förskollärare som önskade 
mer eller tydligare information fick det på plats och vi poängterade slutdatumet för 
enkäten.  
 
4.7 Genomförande 

Efter att vi varit i kontakt med förskolecheferna och fått vidare kontakt med 
ansvariga på varje förskola bestämdes en dag för utlämnande av enkäter. Vi åkte ut till 
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samtliga förskolor under samma dag, lämnade enkäterna till kontaktpersonen och 
informerade om sista svarsdatum. Respondenterna fick åtta dagar på sig att svara på 
enkäten. Dagen innan insamlingen kontaktade vi förskolorna via telefon för att påminna 
förskollärarna om sista svarsdatum. Efter att dessa åtta dagar hade gått återvände vi till 
samtliga förskolor för att hämta upp enkäterna. Flertalet förskollärare hade ännu inte 
hunnit besvara enkäten, vilket resulterade i att vi fick förlänga tiden. Vi gav de förskolor 
som var i behov av mer tid ytterligare fem dagar och därefter återkom vi för att hämta 
upp alla enkäter oavsett om de var besvarade eller inte. När samtliga 60 enkäter var 
insamlade (totalt 40 stycken ifyllda) påbörjades arbetet med att sammanställa och 
analysera dessa.  
 
4.8 Sammanställning och analys av enkäter 
 I och med att vi valde att lämna ut en fysisk enkät (i pappersform) har vi 
sammanställt och analyserat all data för hand, trots att Svenning (2000) menar att detta 
tar mycket mer tid i anspråk jämfört med en webbenkät där resultaten sammanställs 
automatiskt. De öppna frågorna sammanställdes och kategoriserades. Svaren renskrevs i 
ett dokument och därefter tolkades kategorier fram i relation till vårt syfte. Sammanlagt 
utlästes tio kategorier; sex stycken tillhörande genus och fyra stycken tillhörande 
kränkningar. Dessa redovisas i tabeller. Frågorna i kryssformat sammanställdes i 
diagram för att ge en bättre bild av svarsresultaten. Resultaten har vidare analyserats i 
relation till vårt syfte för att kunna besvara våra frågeställningar.  
 

5. Resultat/Analys 
Syftet med föreliggande studie var att synliggöra förskollärares uppfattningar om och 

förståelse för begreppen genus och kränkningar samt om, och i så fall hur, synen på 
dessa skiljer sig mellan förskollärare med differens i examensår. Tillsammans med 
första delen av syftet används följande frågeställning: Hur skiljer sig synen på genus 
och kränkningar mellan förskollärare med differens i examensår? Detta kommer att 
belysas i den inledande delen av resultatet i form av två områden, genus och 
kränkningar, som i sin tur har delats in i kategorier. I resultatets andra del presenteras 
således de resultat som riktar sig mot vår förlängning av syftet, det vill säga huruvida 
könsskillnader, skillnader i bemötande och könskränkningar förekommer i förskolans 
verksamhet samt dess utsträckning. Dessa presenteras med hjälp av figurer i form av 
diagram. För att ta reda på detta användes frågeställningen: Förekommer 
könsskillnader, skillnader i bemötande och könskränkningar i förskolans verksamhet? I 
vilken utsträckning? 
 
5.1 Genus 
 Den inledande frågan i enkäten gav respondenterna möjlighet att med fritext delge 
sin uppfattning om och förståelse för begreppet genus. Efter en sammanställning av alla 
enkäter kunde vi kategorisera svaren och därigenom synliggöra den bredd av tolkningar 
som finns av begreppet. Vi har kategoriserat svaren utifrån följande sex kategorier: 1) 
sociala könet, 2) biologiska könet, 3) jämställdhet, 4) förhållningssätt, 5) arbetssätt och 
6) förväntningar. Figuren nedan visar vilka kategorier som konstaterats inom respektive 
examensår tillsammans med siffran inom parentesen som visar antalet respondenter 
inom vardera examensårsintervall. Siffran i parentesen inom respektive kategori innebär 
antalet citat som innefattas av kategorin. Detta medför att en respondents svar kan ha 
innefattat citat som berör flera kategorier och det totala antalet citat kan därför vara fler 
än vad det finns respondenter inom varje examensårsintervall. 
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Figur 1: Berörda genuskategorier efter examensår 

Examensår →  
 
 
Kategori ↓ 

←  
- 

1980 
(4 st.) 

1981 
- 

1985 
(3 st.) 

1986 
- 

1990 
(4 st.) 

1991 
- 

1995 
(7 st.) 

1996 
- 

2000 
(3 st.) 

2001 
- 

2005 
(4 st.) 

2006 
- 

2010 
(2 st.) 

2011 
- 
→  

(13 st.) 

Socialt kön  X 
(1) 

  X 
(2) 

X 
(2) 

X 
(1) 

X 
(4) 

Biologiskt kön X 
(1) 

X 
(2) 

X 
(1) 

X 
(3) 

X 
(1) 

  X 
(3) 

Jämställdhet X 
(1) 

X 
(1) 

     X 
(2) 

Förhållningssätt X 
(1) 

 X 
(2) 

    X 
(3) 

Arbetssätt X 
(1) 

X 
(1) 

 X 
(4) 

 X 
(2) 

X 
(1) 

X 
(3)  

Förväntningar X 
(1) 

 X 
(2) 

X 
(1) 

X 
(1) 

X 
(1) 

 X 
(1) 

 

5.1.1 Sociala könet 
 Några av respondenterna ser genus som det sociala könet, alltså det kön en individ 
socialt och kulturellt formas till och inte sitt biologiska kön. Begreppet genus betyder 
inom denna kategori en könsidentitet utifrån hur individen har formats av dennes 
sociala relationer och sammanhang samt hur individen själv identifierar sig. Dessutom 
innefattar kategorin möjligheten till könsuttryck bortsett från det biologiska könet.  
 

Examensår Citat 

1981-1985 Uttryck för vilket kön man anser sig att tillhöra 

1996-2000 En människas sociala kön. 

2001-2005 Könstillhörighet i känslan individuellt 

2006-2010 Socialt kön. Vilket kön man blir i relation till samhället man lever i 

2011 →  Genus är det som förklarar manligt/kvinnligt utifrån vad som är socialt, kulturellt 
eller historiskt konstruerat 

 

5.1.2 Biologiska könet 
 Inom denna kategori ingår svar från respondenterna som indikerar på att begreppet 
genus betyder det som anses vara manligt och kvinnligt samt dess olikheter baserat på 
könet. Begreppet genus används även inom denna kategori som ett annat ord för 
könstillhörighet och kön, med andra ord det biologiska könet. Genusbegreppet ses 
rentav som en synonym för begreppet kön.  
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Examensår Citat 

← 1980 Manligt och kvinnligt 

1981-1985 Manligt/kvinnligt 
 
Våra olika beteende. Tjejer och killars olikheter. 

1986-1990 Det som gör oss till män/kvinnor - socialt och fysiskt 

1991-1995 Genus = kön. Något att vara uppmärksam på när det gäller manligt - kvinnligt 
 
Könstillhörighet 

1996-2000 Könsbegrepp 

2011 →  Kön 
 

5.1.3 Jämställdhet 
 Här innefattas respondenternas svar som menar att begreppet genus är detsamma som 
jämställdhet mellan könen. Dessa förskollärare i studien menar att genus innebär att 
pojkar och flickor ska ges samma möjligheter och behandlas samt bemötas på samma 
sätt oavsett kön sett till ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Examensår Citat 

← 1980 Att ge pojkar/flickor samma förutsättningar, bemötas på samma sätt. 

1981-1985 Att ge alla samma möjligheter oavsett kön. 

2011 →  Jämställdhet mellan könen, flicka/pojke. 
 
Genus för mig är att alla barn ska ha samma förutsättningar oavsett kön, detta 
innebär att det ska vara med jämställd mellan könen /.../ 

 

5.1.4 Förhållningssätt 
 Genusbegreppet beskrivs även som ett förhållningssätt. Förskollärare bör ha ett 
genusperspektiv, vilket innebär att se individer istället för kön och genom det motverka 
traditionella könsroller. Att ha ett genusförhållningssätt innebär även att behandla alla 
lika oavsett könstillhörighet. Genom att ha ett förhållningssätt att se varje individ 
oavsett vilket biologiskt kön hen har, kan förskollärare även använda detta i sitt 
arbetssätt (kategorin arbetssätt presenteras i nästa stycke).  
 
Examensår Citat 

← 1980 Att ge pojkar/flickor samma förutsättningar, bemötas på samma sätt 

1986-1990 Att pojkar och flickor ska ha samma möjlighet att vara tuffa, modiga, empatiska, 
kärleksfulla, gilla rosa färg, ompysslande, fotbollsspelare och sandkaksbakare. 
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Inte värdera t.ex. kläder som tuffa (pojkar), fin (flickor) utan istället ”vilken skön 
och bra tröja du har idag”. 

2011 →  Ett förhållningssätt i vårt arbete för att motverka gamla traditionella 
könsroller/könsindelningar 
 
Genus innebär att alla ska behandlas lika oavsett vilket kön man har 

 

5.1.5 Arbetssätt 
 Genus anses, av tolv förskollärare i undersökningen, vara ett arbetssätt som används i 
förskolans verksamhet för att motverka stereotypa könsroller och ett arbetssätt för att 
tydliggöra skillnader och likheter mellan könen. Dessutom poängteras inom denna 
kategori att barn ska erbjudas samma möjligheter oavsett kön. Genus inom denna 
kategori är lika med: 
 
Examensår Citat 

← 1980 Att motarbeta stereotypa könsroller. 

1981-1985 Att se till att alla erbjuds samma möjligheter oavsett kön. 

1991-1995 Att vi behandlar alla barn lika oavsett kön. Att erbjuda alla aktiviteter för alla 
barn. 

2001-2005 Ett arbetssätt som är ”enkelt”, vi stöter på det i allt. Benämner och arbetar som 
att alla är en individ och inte utefter ett kön. Stärker allas förmågor och stötta i de 
nya så att alla får samma förutsättningar i livet. 

2006-2010 Arbete med pojke/flicka - könet. Om skillnader/likheter mellan de olika könen. 
Genusdiskussion i verksamheten om/med tillsammans med barn. 

2011 →  Att se över hur vi behandlar pojkar och flickor lika, pratar vi lika till dem 

 

5.1.6 Förväntningar 

 Svaren inom denna kategori indikerar att genusbegreppet innefattar föreliggande 
förväntningar på könen. Genus ställs i förhållande till vilka förväntningar samhället och 
individer har på vad som anses vara manligt och kvinnligt. Dessa förväntningar 
innefattar till exempel beteenden, intressen, kläder, etc.  
 
Examensår Citat 

← 1980 Genus urskiljer kvinnors och mäns sociala beteende. 

1986-1990 Att pojkar och flickor ska ha samma möjlighet att vara tuffa, modiga, empatiska, 
kärleksfulla, gilla rosa färg, ompysslande, fotbollsspelare och sandkaksbakare. 
Inte värdera t.ex. kläder som tuffa (pojkar), fin (flickor) utan istället ”vilken skön 
och bra tröja du har idag”. 

1991-1995 Killar och tjejers olika beteenden 
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1996-2000 Könsbegrepp. Det innefattar också samhällets förväntningar om vad som är 
manligt och kvinnligt. 

2001-2005 Vilka förväntningar som finns på vad som gör oss till kvinnor & män. 

2011 →  /.../ Genus handlar även om de olika förväntningarna som görs utifrån vilket kön 
barnet har. 

 
5.2 Kränkningar 
 Enkäten var uppdelad i färgmarkerade avsnitt för att tydliggöra ämnesbrytning. Den 
inledande frågan för avsnittet kränkningar möjliggjorde för respondenterna att fritt 
beskriva deras uppfattning om begreppet kränkning. Svaren har kategoriserats i följande 
fyra kategorier: 1) mottagaren avgör, 2) särbehandling, 3) auktoritet och 4) generella 
verbala och fysiska uttryck. I figuren nedan visas berörda kategorier efter samtliga 
examensår. Siffrorna inom parenteserna i denna tabell har samma innebörd som 
parenteserna i den tidigare kategoritabellen. 
 
Figur 2: Berörda kränkningskategorier efter examensår 

Examensår  → 
 
 
 
Kategori ↓ 

←  
- 

1980 
(4 st.) 

1981 
- 

1985 
(3 st.) 

1986 
- 

1990 
(4 st.) 

1991 
- 

1995 
(7 st.) 

1996 
- 

2000 
(3 st.) 

2001 
- 

2005 
(4 st.) 

2006 
- 

2010 
(2 st.) 

2011 
- 
→  

(13 st.) 

Mottagaren avgör  X 
(1) 

 X 
(2) 

X 
(2) 

X 
(2) 

X 
(1) 

X 
(3) 

Särbehandling X 
(1) 

    X 
(1) 

 X 
(4) 

Auktoritet X 
(2) 

X 
(1) 

X 
(2) 

X 
(3) 

  X 
(1) 

X 
(2) 

Generella verbala och 
fysiska uttryck 

X 
(3) 

X 
(2) 

X 
(3) 

X 
(2) 

X 
(1) 

X 
(3) 

 X 
(5) 

 

5.2.1 Mottagen avgör 

 Svaren som placerats under denna kategori förklarar att en kränkning endast kan 
avgöras av mottagaren, att det är den utsattes känslor i och uppfattning om situationen 
som avgör om sändaren gjort uttryck för en kränkande behandling.  
 
Examensår Citat 

1981-1985 När någon tar illa vid sig pga någon annans bemötande, ordval, sätt att vara mot 
en. 

1991-1995 Det vet bara den som känner sig kränkt. 
 
En kränkning kan vara när någon säger eller gör någonting så att jag blir sårad. 



 

13 
 

1996-2000 När någon påtalar något för en annan person och den tar illa vid sig. Det kan 
naturligtvis vara svårt att påvisa, men är dock en kränkning. 

2001-2005 När någon tar illa vid sig för något en annan person säger eller gör. 

2006-2010 Om någon upplever sig kränkt av någon annan. Det behöver inte vara elakt menat, 
det är den utsattes upplevelse som avgör om det är en kränkning eller ej. 

2011 →  En kränkning är när någon tar illa vid sig av vad någon annan säger eller gör. 

5.2.2 Särbehandling 

 Inom denna kategori innefattas svar från förskollärarna som beskriver begreppet 
kränkning som en form av sär- eller orättvis behandling på grund av till exempel olika 
förutsättningar, omständigheter och/eller eventuella avvikelser. Svaren inom kategorin 
särbehandling är exempel på vad en kränkning kan vara.  
 
Examensår Citat 

← 1980 /.../ Även särbehandling av olika anledningar. 

2001-2005 Alla ska må bra, bli hörda på och sedda, oavsett diskrimineringspunkterna. Att 
vuxna är lyhörda och reagerar när något avviker. Alla ska känna trygghet och 
tillhörighet. 

2011 → När personer trycks ned pga olika omständigheter tex kön eller välstånd. 
 
Orättvis behandling grundad på bakgrund, kön, religion eller liknande. 

 
5.2.3 Auktoritet 
 Elva förskollärare i studien nämner sådant som kan tolkas till att en individ kan 
kränkas när någon annan drar nytta av sin auktoritet. I förskolans verksamhet har 
förskollärarna större auktoritet än barnen och respondenterna menar att förskollärarna 
kränker barnen genom att t.ex. prata över huvudet på dem. 
 
Examensår Citat 

← 1980 Ett nedlåtande samtal över någons huvud 

1981-1985 Att byta blöja/använda potta bland flera andra barn. 

1986-1990 Det kan t.ex. vara att bli tvingad till kramar. 

1991-1995 Prata över huvudet. Eller att t.ex. säga ‘du kan inte det här’ till ett barn. 

2006-2010 /.../ Även att strunta i att tillgodose behoven för individen. 

2011 →  När man gör något mot någons vilja. 
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5.2.4 Generella verbala och fysiska uttryck 

 Nedvärderande-, förnedrande-, olämpliga- och nedsättande ord samt handlingar var 
vanligt förekommande i svaren på frågan om vad en kränkning kan innebära för 
respondenten. Dessa ord kan ses som en likvärdig betydelse av begreppet kränkning och 
har varit genomgående förekommande i 19 förskollärares svar. Denna kategori 
innefattar svar från förskollärarna som berör verbala och fysiska uttryck som enligt 
respondenterna anses vara kränkningar. En kränkning kan vara: 
 
Examensår Citat 

← 1980 Att någon blir behandlad på ett nedsättande sätt i ord eller handling. Det kan 
vara förolämpningar, förtal eller utfrysning. 
 
Förnedrande skämt, förolämpning, nedsättande ord eller handling. 

1981-1985 Att bli skrattad åt för något barnet gjort. 

1986-1990 Om man säger något olämpligt 

1991-1995 Att inte bli lyssnad på. /…/ Prata om och inte med. 

1996-2000 Att man genom ord eller handling nedvärderar/”gör sig rolig” på andras 
bekostnad. 

2001-2005 Respektlöshet, skada i ord eller handling mot annan person. 

2011 →  När någon trycker ner någon annan, verbalt, kroppsligt eller psykiskt. 
 
En kränkning för mig är när barn utsätts för något som är baserat på dennes 
personlighet eller val av klädsel och intressen 
 
En kränkning innebär att man behandlar någon nedsättande. Att man talar 
nedsättande om en person som om den ej vore i rummet eller att genom direkta 
förolämpningar/fysiskt. Även - utfrysning, ignorera. 

 
5.3 Könsskillnader och könskränkningar i förskolan 
 Vi börjar med att presentera följande diagram som visar antalet förskollärare och 
deras uppfattning om existensen av könsskillnader, skillnader i bemötande och 
könskränkningar i förskolans verksamhet baserat på respondenternas svar i enkäten. 
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Figur 3: Antal ja och nej 

 
 
Figuren ovan visar att 26 av 40 förskollärare anser att könsskillnader förekommer i 
förskolans verksamhet medan de övriga 14 anser motsatsen. 29 av 40 förskollärare 
anser sig uppfatta skillnader i bemötande av pojkar och flickor, tolv stycken anser att 
det inte är förekommande och en förskollärare har svarat blankt. I frågan om 
könskränkningar förekommer har 23 förskollärare svarat att det förekommer medan 17 
stycken har svarat motsatsen.  

5.3.1 Könsskillnader 

 26 av 40 förskollärare svarade “ja” på frågan om förskollärare gör skillnad på flickor 
och pojkar i förskolan (se figur 3). Dessa fick sedan möjlighet att uttrycka sin 
uppfattning om var och/eller under vilka situationer samt hur ofta detta är 
förekommande. 

 
Figur 4: Platser där könsskillnader förekommer 

 
 
Ovanstående figur visar att könsskillnader förekommer under alla föreslagna situationer 
under en dag i förskolan. 22 av 26 förskollärare upplever att könsskillnader görs i 
hallen, vilket resulterar i att hallen är den plats där könsskillnader är vanligast 
förekommande. Den situationen där det är minst förekommande är under 
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toalettbesök/blöjbyten, vilket enbart sex av 26 förskollärare upplever. Däremellan visar 
figuren att 17 förskollärare upplever att könsskillnader förekommer i samlingar, 16 
stycken under fri lek, tolv stycken under måltider och styrda aktiviteter samt sju stycken 
i samband med vila.  

I den avslutande frågan i enkäten fyllde respondenterna i hur ofta könsskillnader är 
förekommande i förskolans verksamhet, resultatet visas i figuren nedan. 
 

Figur 5: Hur ofta könsskillnader görs i förskolan 

 
  
Figuren visar att sex av 26 förskollärare anser att könsskillnader är dagligen 
förekommande, nio stycken menar att det förekommer några gånger i veckan och tio av 
26 förskollärare anser att det sker några gånger i månaden. Några gånger per år är det 
enbart en förskollärare som har svarat och mer sällan än några gånger per år har ingen 
svarat.  

5.3.2 Skillnader i bemötande 

 Av de 40 respondenterna svarade 29 förskollärare att förskollärares bemötande av 
pojkar och flickor skiljer sig i förskolan (se figur 3). Som följdfråga besvarades hur 
dessa skillnader i bemötande visar sig samt hur ofta det sker. 
 

Figur 6: På vilket sätt som bemötande skiljer sig 
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Figuren ovan visar att 24 av 29 förskollärare anser att tonläget är det som tydligast 
skiljer bemötandet åt. Ansiktsuttrycket anses vara det som är minst tydligt eftersom att 
endast 15 av 29 förskollärare har svarat detta. Däremellan har 22 stycken svarat att 
ordvalet skiljer bemötandet åt och 21 stycken har svarat att kroppsspråket visar 
skillnader. 

 
Figur 7: Hur ofta skillnader i bemötande sker 

 
 

I ovanstående figur visas hur ofta skillnader i bemötande förekommer i förskolan enligt 
respondenterna. Den visar att 17 av 29 förskollärare anser att skillnader i bemötande 
mellan pojkar och flickor sker några gånger i veckan. Sju förskollärare har svarat att det 
sker dagligen medan fyra stycken anser att det sker några gånger i månaden och endast 
en förskollärare har svarat att det sker några gånger per år. Ingen har svarat mer sällan 
än några gånger per år. 

5.3.3 Könskränkningar 

 Av 40 respondenter svarade 23 stycken att könskränkningar förekommer i förskolans 
verksamhet (se figur 3). Förskollärarna fick sedan svara på tre följdfrågor om mellan 
vilka förhållanden, i vilka situationer samt hur ofta könskränkningar förekommer. Detta 
redovisas i figurerna nedan. 
 

Figur 8: Förhållanden där könskränkningar förekommer 
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Figur 8 visar att det är vanligast förekommande med könskränkningar barn emellan, 21 
av 23 anser detta. Fem av 23 förskollärare anser att det är förekommande mellan 
förskollärare och förskollärare, vilket gör denna relation till den minst drabbade 
relationen för könskränkningar. Däremellan har tio av 23 förskollärare svarat att 
könskränkningar förekommer mellan förskollärare och barn. 

 
Figur 9: Platser/situationer där könskränkningar förekommer 

 
 
I den fria leken är könskränkningar vanligast förekommande, med siffrorna 18 av 23. 
Därefter kommer hallen med elva av 23. Könskränkningar är minst förekommande i 
samband med vila, två av 23, och toalettbesök/blöjbyten, tre av 23. Däremellan ligger 
måltider som sju förskollärare har svarat, samlingar med nio svar samt att fem 
förskollärare har svarat att könskränkningar sker under styrda aktiviteter. 
 

Figur 10: Hur ofta könskränkningar förekommer i förskolan 

 
 
Figur 10 visar en bred uppfattning om hur ofta könskränkningar förekommer i 
förskolan. Sju av 23 anser att det förekommer några gånger i månaden. Samma antal har 
svarat att könskränkningar förekommer mer sällan än några gånger per år. Fyra av 23 
förskollärare anser att det förekommer några gånger i veckan. Samma siffra gäller även 
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för att det förekommer några gånger per år. Endast en förskollärare har svarat att det 
sker dagligen. 
 
5.4 Sammanfattning 
 Förskollärares uppfattning om och förståelse för begreppen genus och kränkningar i 
förhållande till examensår är det som har legat till grund för resultatets första del. Den 
delen är presenterad i sex kategorier under genus och fyra stycken under kränkningar. 
Huruvida varje kategori inom genus berörs av respektive examensårsintervall eller inte 
är presenterat i figur 1. Inom parentesen efter kategorierna i denna sammanfattning 
visas antalet berörda examensårsintervaller. Genuskategorierna är; socialt kön (fem av 
åtta), biologiskt kön (sex av åtta), jämställdhet (tre av åtta), förhållningssätt (fyra av 
åtta), arbetssätt (fem av åtta) och förväntningar (fem av åtta).  

Kategorierna som presenterats under kränkningar är; mottagaren avgör (sex av åtta), 
särbehandling (tre av åtta), auktoritet (sex av åtta) samt generella verbala och fysiska 
uttryck (sju av åtta). För att se respektive berörd kategori inom varje 
examensårsintervall, se figur 2.  
 I resultatets andra del presenterades diagram som visar förekomsten och spridningen 
av könsskillnader, skillnader i bemötande samt könskränkningar i förskolan. Dessa visar 
att 26 av 40 förskollärare anser att könsskillnader förekommer i förskolan, 29 av 40 
förskollärare anser att det sker skillnader i bemötande mellan flickor och pojkar samt att 
23 av 40 förskollärare anser att könskränkningar förekommer. Vidare presenterades var, 
hur och hur ofta könsskillnader, skillnader i bemötande samt könskränkningar 
förekommer i förskolans verksamhet (se figur 4-10). 
 

6. Diskussion 
 Följande avsnitt diskuterar metoden och resultatet. Diskussionen förhåller sig till den 
tidigare forskningen som presenterats i studiens tidigare avsnitt. Studiens syfte var att 
undersöka förskollärares uppfattningar om och förståelser för begreppen genus och 
kränkningar samt om, och i så fall hur, synen skiljer sig mellan examensår. Det 
förlängda syftet var att synliggöra om, och i så fall i vilken utsträckning, könsskillnader, 
skillnader i bemötande och könskränkningar förekommer i förskolan. Inledningsvis 
diskuteras metoden som sedan följs av en resultatdiskussion. Avsnittet avslutas med ett 
stycke där vi tydligt lyfter och poängterar slutsatserna samt ger förslag till vidare 
forskning.  
 
6.1 Metoddiskussion 
 När vi skulle påbörja vår enkätundersökning började vi med att kontakta tre 
förskolechefer. Vårt första mail var dåligt formulerat och innehöll otillräcklig 
information, vilket ledde till att förskolecheferna var frågande till deltagande av studien. 
Trots detta gav de oss kontaktuppgifter till ansvariga i verksamheterna. Vi valde att 
ringa direkt till förskolorna för att mer utförligt informera om vår undersökning samt 
frågade om de var villiga att delta. Vidare skickade vi ett nytt mail till förskolecheferna 
med en utförlig förklaring av studiens syfte och kommande innehåll samt en ursäkt för 
det första mailet. Detta har lett till att vi har fått en insikt i att en god första kontakt leder 
till större möjligheter för deltagande. Vi har även i efterhand kommit fram till att vi 
skulle ha kontaktat fler förskolechefer för att få en större spridning på förskoleområden 
samt ett större antal respondenter. Vi är dock nöjda med vårt val att ta personlig kontakt 
med de tilltänkta deltagarna, eftersom att vår teori är att detta bidrar till större chans till 
ett högt deltagarantal.  



 

20 
 

Valet av enkät som datainsamlingsmetod gjordes främst för att förskollärare skulle 
slippa gå ifrån verksamheten för att göra till exempel en intervju. Genom valet av enkät 
gavs förskollärarna möjligheten att fylla i den vid egenvald tidpunkt. Vi ville även 
undvika att förskollärarna svarade på olika frågor. Möjligheten till följdfrågor 
försvinner i och med en enkätundersökning och detta kan ses både som en nackdel men 
även en fördel (Ejlertsson, 2005). Vi såg detta som en fördel. Genom att alla 
respondenter fick samma enkät har alla svarat på samma frågor och därigenom har vi 
kunnat fokusera på det som varit relevant för vår studie istället för att behöva 
transkribera och sortera bort eventuell irrelevant information.  

Genom att vi valde att ta fasta på det Trost och Hultåker (2007) skriver om att 
avsluta enkätformuläret med en öppen och fri fråga där respondenterna får chans att 
tillägga något om de vill, har vi fått både positiv och konstruktiv kritik för utformningen 
av enkäten. En förskollärare har kommenterat; “Kanske hade kunnat vara tydligare 
frågor med avgränsning… ‘skillnad på pojkar och flickor i din förskola’, ‘bemöter på 
olika sätt på din förskola’.”. Respondenten upplevde att hen ville ha tydligare 
avgränsade frågor som innefattade vad som förekommer på hens förskola. Vi försvarar 
detta med att vårt syfte med att ha frågorna mer öppet formulerade var för att vi önskade 
en mer övergripande bild av förskollärares erfarenheter i stort och inte endast utifrån 
respektive nuvarande arbetsplats. Inför framtida undersökningar kan det dock vara bra 
att ha en tydligare beskrivning om hur enkäten ska besvaras.  

Eftersom deltagandet för undersökningen var valfritt skulle vi behöva räkna med ett 
visst bortfall (Ejlertsson, 2005). 60 stycken enkäter delades ut till förskollärare på 
sammanlagt åtta förskolor och i slutändan samlade vi in 40 stycken ifyllda enkäter. Vi 
anser att detta antal är godkänt, men vi hade förväntat oss ett högre antal deltagare. Vi 
anar att anledningen till bortfallet kan vara tidsbrist, ovilja att svara på frågorna eller 
sjukdom/ledighet. Vi hoppas att det inte grundar sig i den första kontakten med 
förskolecheferna, vilken som tidigare nämnts inte var optimal.  

Sammanställningen av enkäterna har varit relativt lättsam trots de antal gånger vi har 
bläddrat igenom dessa. Vi anar dock att en webbenkät, med möjligheterna till att själva 
välja utformning samt val av sammanställning i tabeller och diagram, hade underlättat 
arbetet och minskat tidsåtgången för sammanställningen. Att behöva utforma tabeller 
och diagram har tagit mycket tid i anspråk, vilket vi eventuellt hade kunnat undvika om 
vi använt oss av en webbenkät istället för en fysisk enkät. Kategoriseringen hade vi 
dock behövt göra för hand oavsett. Att skapa kategorier som inte går omlott har varit 
svårt, vilket har resulterat i att vi flertalet gånger har fått forma om och ändra 
benämning på kategorierna för att få dem fristående. Trots att vi till slut kom fram till 
relativt fristående kategorier har det varit en viss svårighet att lyckas placera ett svar 
under endast en kategori, vilket har medfört att fåtal svar har placerats under mer än en 
kategori.  
 
6.2 Resultatdiskussion 

Följande diskussion utgår från att begreppet genus har en korrekt betydelse i det 
sociala könet. Vi är medvetna om att genusbegreppet är bredare i sin betydelse, men 
efter att ha tagit del av den valda litteraturen och forskningen är vår tolkning att genus 
innebär det sociala könet. Vi har även valt att tolka kränkningar efter en korrekt 
betydelse i ”mottagaren avgör”. Detta gäller i alla situationer och utgår från det vi tagit 
del av i vald litteratur och forskning.  
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6.2.1 Genus 

 Genus är ett samlingsbegrepp inom forskning för att tydliggöra det socialt och 
kulturellt betingade könet (Davies, 2003; Hedlin 2006). Efter vad som kan utläsas av 
tabellen i figur 1 kan vi konstatera att den ”korrekta” uppfattningen av begreppet genus, 
det sociala könet, inte delas av majoriteten av respondenterna. Denna kategori är 
intressant att diskutera eftersom att förvånansvärt få av respondenterna verkar ha 
förståelse för vad begreppet egentligen innebär. Sammanlagt är det tio av 40 
förskollärare som anser att genus innebär det sociala könet. Av dessa har nio tagit 
examen från 1996 till idag och den resterande tog sin examen någon gång mellan 1981 
och 1985. Med andra ord går det att se en ökad förståelse för begreppets innebörd under 
de senare åren. Därav har vi anledning att anta att begreppet tydliggjorts och införts med 
rätt beskrivning i utbildningen under de senare årtiondena. Vi vågar anta att den 
förskolläraren som tagit examen 1980 eller tidigare är individuellt påläst inom ämnet.  
 Det ovanstående kan ställas i jämförelse med de förskollärare som svarat att genus är 
lika med det biologiska könet. Här kan vi anta att förskollärarna inte är medvetna om att 
begreppet står för en individs sociala kön utan att de anser att genus endast är ett 
“finare” ord för kön i andra användningsområden än i det vardagliga talet. Enligt detta 
sätt att se på genus kan vi anta att förskollärarna har ett synsätt som indikerar på att det 
endast finns två kön, en snopp och en snippa. Detta synsätt innebär även att en person 
föds till ett kön och därefter tillhör det könet utan att det sociala och kulturella kan ha 
inverkan, vilket i sin tur innebär att med detta synsätt kan förskollärarna vara “blinda” 
för individer som har svårigheter i sin könsidentifiering. Vi kan även anta att ett 
utforskande i gränslandet inte kan förstås av dessa förskollärare.  

I resultatet har två liknande citat placerats under två olika kategorier, sociala könet 
samt biologiska könet. Citaten lyder: “Könstillhörighet i känslan individuellt” 
(Förskollärare, examensår 2001-2005) och “könstillhörighet” (Förskollärare, examensår 
1991-1995). Dessa har placerats inom olika kategorier eftersom vi menar att ordet 
“könstillhörighet” i det här sammanhanget har två olika betydelser. För förskolläraren 
som talar om könstillhörighet i den individuella känslan innebär könstillhörigheten det 
sociala könet, med andra ord det kön en person själv anser sig tillhöra. Förskolläraren 
som endast uttryckt ordet könstillhörighet, tolkar vi till det kön en person biologiskt 
tillhör. 
 I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det skrivet att förskolan ska 
motverka traditionella könsmönster. Vi har ovan påpekat att förskollärare som inte har 
en korrekt uppfattning av genus kan vara blinda för individers könsidentifiering. Det 
krävs därför att förskollärare har ett förhållningssätt och arbetssätt med ett 
genusperspektiv. Sex samt tolv av förskollärarna i vår studie har uttryckt att genus är ett 
förhållningssätt och ett arbetssätt (se figur 1). De menar att genom att ha ett 
förhållningssätt och arbetssätt med ett genusperspektiv innebär det att flickor och pojkar 
erbjuds samma möjligheter och förutsättningar samt bemöts och behandlas som 
individer i förskolans verksamhet. Visserligen har dessa förskollärare inte förklarat 
själva begreppet genus men de har tagit upp en viktig del i ett genusarbete. Vidare har 
fyra av förskollärarna i studien uttryckt att genus är detsamma som att ge pojkar och 
flickor samma förutsättningar och möjligheter i förskolan, dock i samband med 
jämställdhet mellan könen. Vi anser att dessa förskollärare har en delvis korrekt 
uppfattning av begreppet, eftersom att Hedlin (2006) menar att jämställdhet är en del av 
genusbegreppet. Vår teori till att förskollärarna blandar ihop begreppen kan vara att de 
uppfattar genus som ett begrepp som förklarar och beskriver lika villkor mellan könen, 
med andra ord jämställdhet. Vi kopplar det ovanstående till likabehandling och inte 
genus. Dock håller vi med om att ett förhållningssätt och arbetssätt som motverkar 
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stereotypa könsroller och behandlar barn lika är viktigt för att stärka barn i sin 
individuella utveckling av sin könsidentitet.  
 För att förskollärare ska kunna ta sig an ett förhållningssätt och arbetssätt med ett 
genusperspektiv anser vi att det krävs att förutfattade förväntningar som enligt normen 
föreligger könen försvinner. Det kan vara exempelvis förväntningar på vad en pojke 
respektive en flicka ska föredra för aktiviteter, färger, kläder, etc. En av förskollärarna 
(examensår 1986-1990) uttryckte sig på följande sätt: “Att pojkar och flickor ska ha 
samma möjlighet att vara tuffa, modiga, empatiska, kärleksfulla, gilla rosa färg, 
ompysslande, fotbollsspelare och sandkaksbakare. Inte värdera t.ex. kläder som tuffa 
(pojkar), fin (flickor) utan istället ‘vilken skön och bra tröja du har idag’.”. Detta svar 
indikerar på att det finns förutfattade meningar om vad/hur ett visst kön ska tycka om 
eller vara. Som Svaleryd (2002) och SOU (2004:115) uttrycker förväntas pojkar vara 
bråkiga, dominanta, otåliga och uppmärksamhetskrävande medan flickor förväntas vara 
snälla, hjälpsamma, söta och tysta. Citatet från förskolläraren ovan visar att dessa 
förväntningar även lever i förskolan. I och med detta anser vi att det är omöjligt att ha 
ett hundraprocentigt förhållningssätt och arbetssätt med ett genusperspektiv så länge 
dessa förväntningar lever kvar.  

6.2.2 Kränkningar 

 Svaren på den inledande frågan under kränkningar i enkäten har legat till grund för 
denna diskussionsdel. Eftersom vi har haft svårigheter med kategoriseringen inom detta 
ämne har det resulterat i att endast fyra kategorier finns presenterade, varav en är 
bredare än de andra och innefattar 19 av respondenternas svar. Anledningen till detta 
har varit att flertalet av svaren har gått i varandra och har varit problematiska att 
kategorisera. Den mest omfattande kategorin är generella verbala och fysisk uttryck, 
vilken även innefattar citat från förskollärare som uttryckt konkreta exempel på vad en 
kränkning kan vara. Olweus (1999) och Öhman (2008) uttrycker att en kränkning kan 
vara verbal eller icke verbal, direkt eller indirekt samt fysisk eller psykisk. Som kan ses 
i tabellen med citat (s.14) var ord som nedvärderande-, förnedrande-, olämpligt- samt 
nedsättande agerande i ord eller handling vanligt förekommande bland respondenternas 
svar. Dessa ageranden är exempel på vad som kan uppfattas som kränkande. Trots att 
majoriteten av förskollärarnas svar placerades inom denna kategori vill vi, med stöd av 
Öhman (2008), tydliggöra att det enbart är mottagaren som kan avgöra om denne 
upplever sig kränkt. Detta har varit en kategori, nämligen mottagaren avgör, vilket vi 
anser vara den korrekta förklaringen av vad som avgör vad en kränkning är. Eftersom 
upplevelser är individuella betyder det att även kränkningar är individuellt uppfattade. 
Medvetenheten och förståelsen hos förskollärarna var skiftande inom detta ämne. 
Kategorin som innefattar de svar som indikerar på att det är mottagaren som avgör 
huruvida en person blir kränkt eller inte berörs av samtliga examensårsintervaller med 
undantag för 1980 eller tidigare och 1986-1990.  

Kategorin särbehandling behandlar svar från förskollärarna som anser att 
särbehandling är en form av kränkning. Det förekom svar som innefattar särbehandling i 
förhållande till kön. Vi tolkar det som att det är en form av kränkning att göra skillnad 
på flickor och pojkar. För att se på en individuell nivå kan vi dra samman detta till 
pojkar och flickor som biologiskt sett tillhör ett kön men identifierar sig med ett annat. 
Om vi föreställer oss att en pojke identifierar sig som flicka och sedan bemöts samt 
behandlas som en pojke, kan detta i allra högsta grad upplevas som en kränkning. Därav 
poängterar vi vikten av att behandla barn som individer. Att tvingas inse att barnet har 
ett kön, och inte kan vara både flicka och pojke, är den största kränkningen barnet 
tvingas uppleva (Svaleryd, 2002).  
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Bjerrum Nielsen och Rudberg (1988) menar att särbehandling mellan könen sker 
redan vid tidig ålder, i hemmet. Detta stärks av Davies (2003) som även menar att detta 
har en inverkan på att pojkar utvecklar en förväntan på att vara den som ställer krav 
medan flickor istället utvecklar en förväntan på att vara den som tillfredsställer krav. 
Med andra ord går det att se att det råder en normativ mansdominans som börjar redan 
från födseln, vilket innebär att det manliga är överordnat och kan ses som en auktoritet 
till det kvinnliga. SOU (2004:115) och Svaleryd (2002) lyfter att pojkar ofta får sina 
behov tillgodosedda med en gång medan flickor får vänta, trots att flickor ofta håller sig 
nära de vuxna. En förskollärare (examensår 2006-2010) i vår studie uttryckte sig på 
följande sätt i frågan om vad en kränkning innebär: “/.../ Även att strunta i att tillgodose 
behoven för individen.”. Om det kan anses vara en kränkning att inte tillgodose en 
individs behov, kan vi anta att flickor är mest utsatta för denna kränkning eftersom att 
flickor enligt forskning ofta får vänta med sina behov till pojkarnas fördel.  

Men det är inte bara könet som spelar roll i hierarkin, utan det gör även ålder. Med 
denna teori kan vi konstatera att förskollärarna har större auktoritet än barnen, vilket ger 
de vuxna en överordnad position trots det faktum att majoriteten av förskollärarna är 
kvinnor. Eftersom förskollärarna har en överordnad position i förhållande till barnen 
används denna makt för att “prata över huvudet” på barnen. Detta uttryck var ett vanligt 
förekommande svar inom kategorin auktoritet. Förskollärarna ansåg att detta agerande 
var en form av kränkning. 

6.2.3 Könsskillnader 

 26 av 40 respondenter svarade att könsskillnader förekommer i förskolan och i figur 
4 kan vi utläsa att den mest utsatta platsen för dessa är hallen. Vår uppfattning av 
anledningen till att hallen är den mest utsatta platsen på förskolan är för att det är en 
plats som besöks många gånger per dag i flyktiga sammanhang. I hallen förekommer 
ofta stressiga situationer och vi menar att förskollärare på grund av detta omedvetet gör 
skillnad på pojkar och flickor i dessa sammanhang. Med detta kan vi anta att stress 
påverkar oss negativt i det hänseende att vi agerar instinktivt och med det menar vi att 
instinkten hos individer fortfarande påverkas av de föreliggande förväntningarna på hur 
ett kön ska bemötas och kan behandlas. Detta medför att vi gör skillnad på pojkar och 
flickor på grund av vad vi själva har med oss i ryggsäcken och den inverkan samhället 
har haft på oss i vår uppväxt.  

I frågan om hur ofta könsskillnader förekommer har svaren varit varierande. 14 
förskollärare menar att det inte förekommer alls medan sex förskollärare menar att det 
förekommer dagligen (se figur 5). Vi ställer oss frågan om hur uppfattningen kan vara 
så varierad? Vår teori är att det i grund och botten handlar om individuella uppfattningar 
och viljan att se verksamheten med kritiska ögon. De respondenter som menar att 
könsskillnader aldrig sker i förskolan har uppfattningen om att de inte görs skillnad på 
pojkar och flickor utifrån könet, även om det kanske görs skillnad på individer. Det kan 
även vara att de inte vill se att det förekommer eller att de inte är uppmärksamma på att 
skillnader görs. Genom att inte vilja se är det möjligt att gå runt med uppfattningen om 
att allt är bra för att slippa ta ansvar för någonting som kan kännas jobbigt och svårt. 
Om vi sedan ställer denna teori i relation till dem som besvarade frågan med att det sker 
dagligen kan vi tänka oss att dessa förskollärare är mer uppmärksamma och medvetna 
om hur skillnader på flickor och pojkar syns i verksamheten. Dessa vill se skillnaderna 
för att kunna motverka och förändra agerandet. Detta kan kopplas till det Ärlemalm-
Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) lyfter om att förskollärare ofta har svårare än 
barn att bryta och förändra könsmönster. Om förskollärare har svårt att släppa 
traditionella könsmönster, hur ska vi således lyckas få barnen att utveckla ett nyanserat 
synsätt angående detta? För att barnen inte ska följa dessa könsmönster bör de växa upp 
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i en miljö där könsmönster inte förekommer. Eftersom barnen spenderar en stor del av 
sin tid i förskolan kan vi tänka oss att detta är en bra plats att påbörja detta arbete. Det 
behövs således ett förhållningssätt och arbetssätt utifrån ett genusperspektiv, med dess 
korrekta betydelse, för att förskolan ska kunna vara en optimal plats för att bryta 
stereotypa könsmönster och ge barn ett nyanserat synsätt.  

Sex respektive tolv av förskollärarna i studien lyfte förhållningssätt och arbetssätt i 
sin uppfattning om vad begreppet genus innebär (se figur 1). Dessa är på god väg mot 
en könsneutral verksamhet, även om det inte är den korrekta uppfattningen av själva 
begreppet. Däremot har elva av förskollärarna i studien blandat ihop begreppet genus 
med det biologiska könet. I och med detta kan vi anta att det enligt deras uppfattning 
finns två kön, pojke eller flicka, beroende på vad hen har mellan benen. Vidare existerar 
inneboende och omedvetna förväntningar på dessa kön, vilket i sin tur borde leda till att 
pojkar och flickor behandlas olika utifrån dessa förväntningar. Könsskillnader i 
praktiken kan därför vara omedvetna, med andra ord; omedvetna förväntningar leder till 
omedvetna handlingar. Ett omedvetet förhållningssätt som genomsyras av traditionella 
könsmönster kan enligt Lynch (2015) vara rentav skadligt för barns utveckling i 
förståelse för kön, könsmönster och könsstereotyper. Detta ger tyngd åt våra uttalanden 
om att ett förhållningssätt och arbetssätt utifrån ett genusperspektiv gynnar barns 
förståelse för genus.  

6.2.4 Skillnader i bemötande 

Synen på det biologiska könet och genus påverkar hur vuxna behandlar och bemöter 
flickor och pojkar (Öhman, 2008). Studier visar att det görs skillnad på pojkar och 
flickor i förskolan i den utsträckningen att pojkar oftast får mer uppmärksamhet än 
flickor. Skillnader i bemötande sker eftersom pedagoger för det första riktar sitt 
bemötande till den hen tror kommer intressera sig av samtalsämnet. För det andra väljer 
hen ord och sätt att kommunicera utifrån vem hen samtalar med eller talar till (t.ex. 
Chick, Heilman-Houser & Hunter, 2002; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 
2009). 29 av 40 respondenter anser att det förekommer skillnader i bemötande mot 
flickor och pojkar i förskolan. Det som är mest tydligt är tonläget, men det sker även 
skillnader med hjälp av ordval, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vi kan, med stöd i 
ovanstående forskning, anta att det talas “gulligare” med ljusare röst samt mildare 
ansiktsuttryck och kroppsspråk till flickor och “tuffare” med mörkare röst samt hårdare 
ansiktsuttryck och kroppsspråk till pojkar.  

24 förskollärare anser att skillnader i bemötande sker dagligen eller några gånger i 
veckan (se figur 7), vilket tyder på att det är relativt vanligt att förskollärare bemöter 
pojkar och flickor olika i förskolan. Vi ställer oss frågan varför dessa fördomar om vad 
som anses vara manligt och kvinnligt påverkar oss i vårt bemötande och varför vi inte 
kommit längre i att bryta oss loss från dessa? Till denna fråga har vi inget direkt svar 
men vi anser att en bidragande faktor kan vara att vuxna har svårt för att bryta sig loss 
från traditionella könsmönster (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Detta 
medför att förskollärare kan ha svårt att bortse från dessa fördomar i möte med barn, 
vilket i sin tur leder till att könsmönstren fortsatt förs vidare.  

Oavsett könet är det barn vi möter i förskolan, individer med olika individuella 
förutsättningar, erfarenheter, behov och kunskaper. Återigen kommer vi tillbaka till att 
personalen i förskolan måste våga bryta dessa stereotypa mönster och göra sig 
medvetna om sitt eget beteende för att det ska kunna ske någon förändring. Vår teori är 
att om förskollärare blir mer medvetna och arbetar mot att motverka stereotypa 
könsmönster kommer vi i sinom tid att nå ett könsneutralt samhälle, även om barnen i 
hemmen präglas av normativa könsroller, eftersom att barnen spenderar mycket tid i 
förskolan idag. Hur vi än vänder och vrider på det är barnen vår framtid och om de ges 
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en bra grund för att bryta könsmönster i förskolan kan detta förhoppningsvis leda till att 
det förs med i resten av deras liv, vilket till slut har inverkan på att samhällets 
förväntningar förändras och försvinner.  

6.2.5 Könskränkningar 

 23 av de 40 respondenterna har besvarat frågan om det förekommer könskränkningar 
i förskolan med ett jakande svar (se figur 3). Den vanligaste relationen där 
könskränkningar sker är barn emellan, men det förekommer även mellan förskollärare 
och barn samt förskollärare emellan. Nästintill alla anser att det är vanligast 
förekommande i den fria leken, vilket medför att vi kan tyda att det är störst risk för 
könskränkningar i den aktiviteten. Vi kan genom dessa resultat anta att det är i den fria 
leken som det är vanligast att barn kränker varandra. En anledning till detta kan vara att 
vuxna inte är lika närvarande i barns fria lek som i till exempel styrda aktiviteter, vilket 
gör att barnen kan kränka varandra utan att förskollärarna märker det. SOU (2004:115) 
och Svaleryd (2002) menar att barn väljer sina lekkamrater könsstereotypt efter yttre 
faktorer, som till exempel färg på kläder. Om vi antar att denna teori stämmer bör det 
kunna innebära att om ett barn försöker ta sig in i leken som inte stämmer in i, till 
exempel, färgkodningen på deltagarna finns en risk att denne blir avvisad från att vara 
med för att hen har “fel kön”. Detta kan således vara en könskränkning.  

Leken anses vara den främsta arenan för barn att utforska gränslandet mellan pojkigt 
och flickigt. Trots detta är den fria leken utsatt för traditionella könsmönster på grund av 
att när förskollärare samtalar om barns lek innefattar det ofta könsstereotypa 
förväntningar. Dessa samtal kan påverka förskollärares agerande i samband med barns 
lek (Lynch, 2015). Om barn ska ha möjlighet att utforska gränserna kan inte 
förskollärare kliva in och upprätthålla dessa gränser. Om detta görs kan det leda till att 
barn uppfattar förskollärares agerande som kränkande.  

Även inom könskränkningar har hallen visat sig vara en utsatt plats. Vi vill även här 
lyfta att hallen är en stressig miljö och att stressiga situationer leder till instinktiva 
handlingar. Under forskningsavsnittet har vi presenterat uttrycket ”pojkpanik”. För att 
undvika detta får pojkar ofta ha sina ytterkläder hängandes nära dörren i hallen (SOU 
2004:115; Svaleryd, 2002). Detta skulle kunna ses som en kränkning mot det kvinnliga 
könet eftersom det egentligen inte finns någonting som säger att flickor inte har lika 
bråttom ut som pojkar. Återigen ramlar vi tillbaka på de normativa förväntningar och 
stereotypa könsmönster som samhället präglar oss med. Vidare har förskollärarna 
uttryckt samlingen som en utsatt situation. Här antar vi att könskränkningar är vanligare 
mellan förskollärare och barn än barn emellan eftersom att det är en form av styrd 
aktivitet som därigenom är mer kontrollerad. Det kan till exempel handla om att 
pojkarna får önska sång före flickorna för att deras behov ska bli tillgodosedda först 
eller att en flicka används som “bråk-brytare” mellan två pojkar. 

Enligt förskollärarna i studien är könskränkningar förekommande i förskolan, men 
inte lika frekvent som könsskillnader och skillnader i bemötande. Resultatet visar att 
könskränkningar förekommer några gånger i månaden eller mer sällan (se figur 10). 
Någonting som skulle kunna påverka och medföra detta resultat kan vara att 
förskollärarna inte är på det klara med i vilken utsträckning barn könskränker varandra i 
den fria leken. Kanske skulle resultatet varit annorlunda om förskollärarna varit mer 
närvarande i den fria leken. En annan anledning kan vara att förskollärarna upplever 
ordet “kränkning” som ett starkt och laddat ord i jämförelse med “könsskillnader” eller 
“skillnader i bemötande”, vilket leder till att de inte anser att könskränkningar 
förekommer i samma utsträckning. Personligen vill vi påstå att könsskillnader och 
skillnader i bemötande kan upplevas som kränkande behandling beroende av vem 
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mottagaren är. Med detta menar vi att dessa tre går hand i hand och kan påverka barn på 
liknande sätt. 
 
6.3 Slutsatser 

Vad kan vi dra för slutsatser utifrån denna studie? Till att börja med kan vi besvara 
vår första frågeställning: Hur skiljer sig synen på genus och kränkningar mellan 
förskollärare med differens i examensår? med att vi utifrån vårt resultat inte kan se 
någon övergripande skillnad som skulle vara baserad på examensår. Den enda skillnad 
vi kan se som skulle kunna skilja sig åt beroende på examensår är uppfattningen av 
begreppet genus, där de fyra senare examensårsintervallerna har innehållit förklaringar 
på genus som ett socialt kön. Skillnaderna beror snarare på individuella uppfattningar 
och värderingar. 

Uppfattningarna om begreppet kränkningar hade en stor spridning och här kan vi inte 
påstå att vi ser någon koppling till examensår. Dock kan vi se att samtliga förskollärare 
har en uppfattning om vad en kränkning kan vara, men det är endast elva av 40 som 
tydligt uttryckt att det endast är mottagaren som kan avgöra om hen utsatts för en 
kränkande behandling. Därmed är det inte sagt att övriga förskollärare inte delar denna 
uppfattning om att det är mottagaren som avgör men det går inte att utläsa utifrån deras 
svar. Slutligen kan vi konstatera att examensåret inte verkar ha någon inverkan på 
förskollärares förståelse för och uppfattning om begreppet kränkning, utan att det 
återigen handlar om individuella uppfattningar.  

Vidare kan vi konstatera utifrån vår förlängning av syftet att könsskillnader, 
skillnader i bemötande och könskränkningar förekommer i förskolan. Hallen är den 
mest utsatta platsen för alla dessa företeelser och den fria leken är en utsatt aktivitetet 
för könskränkningar. Det varierar hur ofta dessa olika ageranden sker, men vi kan 
konstatera att det sker eftersom majoriteten av förskollärarna har svarat att det 
förekommer.  
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 Resultaten och slutsatserna i föreliggande studie kan inte anses som helt 
sanningsenlig gentemot populationen förskollärare med tanke på den knappa 
geografiska spridning den omfattar. Förslag till vidare forskning är därför att göra en 
större studie med en bredare geografisk spridning och ett större antal deltagare. Vidare 
förslag är att se till mängden förskollärare inom varje examensårsintervall och ha en 
jämnare fördelning av deltagare inom de olika intervallerna. Vid användande av ett 
bredare geografiskt spann kan ett tips vara att välja att smalna av studien till ett av 
ämnena, vilket kan leda till en djupare undersökning inom respektive område.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Missiv 
 
 
 

 
 
 

 
Hej förskollärare! 

 
 Vi heter Johanna Forsell och Joanna Wåhlin och vi läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi har nyligen inlett vårt examensarbete 
med fokus på förekomst av könsskillnader och könskränkningar i förskolan samt Er 
förståelse för genus och kränkningar. Anledningen till att vi valt detta ämne är för att vi 
anser att det är ett uppdagat ämne i samhället och vi vill göra en djupdykning i hur det 
ser ut i förskolans värld.  
 För att vi ska kunna ta oss vidare i vårt examensarbete vill vi nå ut till Dig som 
verksam förskollärare och få ta del av dina erfarenheter. Vi är därför tacksamma om Du 
vill ta dig tid att svara på vår enkät. Enkäten består av tio frågor om genus och 
kränkningar samt fyra övriga frågor.  
 Genom att Du svarar på denna enkät ger Du ditt samtycke att delta i vår 
undersökning. Vi arbetar efter ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär att Du när som 
helst kan avbryta eller dra tillbaka din medverkan. Alla deltagare är anonyma och allt 
material kommer endast att bearbetas och användas av oss.  
 Eftersom att vi behöver tid på oss för att sammanställa och analysera enkätsvaren 
vill vi erhålla Era svar senast 2016-09-30. Tack på förhand! 
 

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta någon av oss. 
  

Johanna Forsell 
ofk13jfl@student.hig.se 

Joanna Wåhlin 
ofk13jwi@student.hig.se 

Handledare 
Daniel Pettersson 



Bilaga 2: Enkät 
 

Är du...?  Kvinna Man Annat 

     
 
Födelseår?     

Svar:     

 
Examensår? ß   

1980 
1981-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011 
à  

         
 

 
 
 
 
 

 
 

Beskriv kortfattat vad genus innebär för dig? 

Svar:  

 

 

 

 

 
 

Anser du att det görs skillnad på 
pojkar och flickor i förskolan? 

  
Ja 

 
Nej 

    

   

        

  

Denna enkät besvaras utifrån din roll som förskollärare och  
det är relationen mellan förskollärare och barn som står i 

fokus.  
Flervalsfrågor går att besvaras med flera markeringar. 

 
 



 
Om ja: I 

vilka 
situationer 

anser du att 
det sker? 

 
 
 
 

Måltid 

 
 
 
 

Samling 

 
 
 
 

Fri lek 

 
 
 

Styrd 
aktivitet 

 
 
 
 

Hallen 

 
 
 
 

Vila 

 
 
 

Toalett/ 
Blöjbyte 

        
 
 

Anser du att förskollärare bemöter 
pojkar och flickor på olika sätt? 

  
 

Ja 

 
 

Nej 

    

 
 

Om ja: 
Hur är det 

synligt? 

 
 

Tonläge 

 
 

Ordval 

 
 

Ansiktsuttryck 

 
 

Kroppsspråk 

     
 
 

Beskriv kortfattat vad en kränkning innebär för dig? 

Svar: 

 

 

 

 

 
 

Anser du att könskränkningar 
förekommer i förskolan? 

 Ja Nej 
 

    

 
 

       

  

    

  



Om ja: 
Mellan vilka 

förhållanden anser du  
att det förekommer? 

 
Förskollärare 

- 
Förskollärare 

 
Förskollärare 

- 
Barn 

 
Barn 

- 
Barn 

    
 
 

Om ja: I 
vilka 

situationer 
anser du att 

det sker? 

 
 
 
 

Måltid 

 
 
 
 

Samling 

 
 
 
 

Fri lek 

 
 
 

Styrd 
aktivitet 

 
 
 
 

Hallen 

 
 
 
 

Vila 

 
 
 

Toalett/ 
Blöjbyte 

        
 
 

Hur ofta förekommer... 
 

 
 

Dagligen 

Några 
gånger i 
veckan 

Några 
gånger i 
månaden 

Några 
gånger per 

år 

 
Mer sällan 

Genusskillnader?      

Skillnader i bemötande?      

Könskränkningar?      
 

 
Har du något som du vill tillägga? Beskriv här: 

 

 

 

 

 

 
 

Tack för din medverkan! 
 

   

       

     

     

     


