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Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att undersöka hur genusbegreppet tolkas i förskolan beroende på 
pedagogernas kön. Vidare undersökts hur pedagogerna tänker kring den manliga 
förskollärarens roll som en minoritet i förskoleverksamheten.  
 
Undersökningen har genomförts genom semistrukturerad intervjumetod. Åtta 
pedagoger, varav fyra manliga och fyra kvinnliga, har fått svara på frågor gällande 
genus, jämställdhet och mannen som en minoritet i förskolan. I denna studie analyseras 
mannen utifrån att vara en minoritet i förskolan i ett genusperspektiv. 
 
Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna tolkar genusbegreppet som att alla 
barn ska ha samma möjligheter att utvecklas och att barnen inte ska särbehandlas eller 
rotas i traditionella könsmönster. Majoriteten av pedagogerna anser att det bör vara fler 
manliga pedagoger. Ett fåtal av pedagogerna menar dock att de föredrar en kunnig 
pedagog, oberoende av kön, istället för att anställa en man enbart för hans kön. Synen 
på genus skiljer sig inte mellan de manliga och kvinnliga pedagogerna. Intervjuerna 
visar dock att pedagogernas kunskap kring genusfrågor varierar. Av intervjuerna 
framgår också ett tydligt mönster av att arbetet med genusfrågor har i praktiken kommit 
i skymundan. Även om pedagogerna menar att de alltid har genusproblematiken i 
bakhuvudet, är det inte säkert att de dagligen arbetar med dessa frågor.  
 
 
Nyckelord: förskola, genus, jämställdhet, kvinnligt, manlig minoritet, värdegrund 
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1. Inledning 
Jag har under de senaste åren studerat till förskollärare med inriktning mot skapande 
möten i mångkulturella barngrupper. Under min utbildning har jag fått ett särskilt 
intresse för arbetet med genus i förskolan utifrån ett manligt perspektiv. Mitt intresse 
väcktes under kursen ”Värdegrund och ledarskap”  som särskilt behandlade hur arbetet 
med genus ser ut i förskolan.  Kursen fick mig att reflektera mer ingående kring vad 
begreppet genus och genusarbete betyder för mig. Därefter var steget inte heller långt 
till att jag också började jag fundera över hur genus som begrepp används inom 
förskolan och om arbetet med genus ser olika ut beroende på exempelvis 
förskolepedagogernas kön. Under mina studier har jag förstått att det finns skillnader i 
hur manliga respektive kvinnliga pedagoger ser på arbetet med genus i förskolan. Det 
finns också skillnader i hur manliga och kvinnliga pedagoger uppfattas och vilken roll 
de förväntas ta. Som manlig lärarstudent har jag funderat mycket kring mitt framtida 
arbetsliv och det faktum att förskolan är en arbetsplats med stor kvinnlig dominans. 
Påverkas barnen av bristen på manliga förebilder? Kommer min syn på vad som är 
kvinnligt och manligt att förändras genom mitt arbete i förskolan? Eller kommer jag, 
bara genom mitt kön, att påverka mina (kvinnliga) kollegors syn på vad som 
traditionellt sett är kvinnliga och manliga egenskaper? Som snart färdigutbildad manlig 
förskollärare känns det viktigt för mig att få en djupare förståelse för de strukturer som 
påverkar såväl arbetet på förskolan som samhället i övrigt. Min önskan är att dessa 
frågor skulle behandlats i större utsträckning inom ramen för de tidigare kurserna på 
utbildningen. Genom detta examensarbete har jag emellertid fått möjlighet att på egen 
hand fördjupa mig inom detta viktiga område som engagerar mig mycket och ger 
upphov till spännande diskussioner även på min fritid.   
 
1.1 Litteraturgenomgång 
 

1.1.1 Förskolans arbete med genus 
 
Förskolan har en skyldighet att arbeta för jämställdhet. Förskolans verksamhet vilar på 
det styrdokument som är specifikt utformat för förskolan. Av Lpfö 98 (Skolverket, 
2010) framgår varje förskolas skyldighet att arbeta för mer jämställdhet mellan kön och 
mellan vuxna och barn. Arbetet ska överensstämma med de demokratiska och 
solidariska värderingar som präglar det svenska samhället. ”Förskolan ska sträva efter 
att motverka traditionella könsmönster och könsroller”  Skolverket, 2010 s. 4). 
 
Jämställdhet som begrepp kan tolkas på olika sätt. Enligt Skolverket (2010) är det 
förskoleverksamhetens innehåll och personalens förhållningsätt till barnen som 
premieras. Enligt min mening är det nödvändigt att pedagogerna har reflekterat över sin 
position som förebild i förhållande till barnen och att de arbetar på ett sådant sätt att 
barnen behandlas lika oavsett kön eller kulturell bakgrund för att detta ska uppnås. Det 
bemötande och de förväntningar barnen möts av via pedagogerna tillskriver barnen dess 
identitet som flickor eller pojkar och vad som sedan ingår eller anses som ”rätt”  sätt att 
vara på.  
 
Skollagen (2010) slår fast att alla skolor har en skyldighet att behandla eleverna lika och 
att pedagogerna har ett ansvar för att arbeta för en mer jämställd skola. Alla pedagoger 
ska främja mänskliga rättigheter och aktivt motverka all kränkande behandling. Detta 
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innebär, enligt min mening, att alla pedagoger inom skolan har ett ansvar för att 
eftersträva ett arbete som gynnar ett mer jämställt samhälle.  
 
Dahlkwist (2006) konstaterar att värdegrunden är formulerad och utformad på ungefär 
samma sätt i läroplanerna för såväl förskola, skola som gymnasium och högre 
utbildning. Anledningen till detta är enligt Dahlkwist att värdegrundsfrågor inte är 
skolformsfrågor, utan att arbetet med genus och jämställdhet ska genomsyra alla 
instanser inom skolverksamheten. Inom förskolan är genusarbetet mycket viktigt för 
strävan mot jämställdhet. Utan genusarbetet kommer inte förskolan uppnå de krav på 
värderingar och normer som jämställdheten syftar till (Henkel, 2006). Olivestam och 
Thorsén (2008) menar att pedagoger inom förskolan ska ta sin yrkesroll på allvar och se 
på sitt uppdrag med stor respekt, eftersom de har uppdraget att implementera 
värdegrunden i den dagliga verksamheten. På samma sätt menar Henkel (2006) att 
pedagogen under sitt arbete ska reflektera över sin ställning och sin kunskap kring 
genusfrågor och sträva efter att utöka sin kunskap i syfte att bidra till en mer jämställd 
skola. Idag är diskussioner om kön och genus en del av samhällsdebatten. Enligt 
Josefson (2005) är det viktigt att det inom varje individ finns en medvetenhet om vad 
genus innebär för dem.  

 

1.1.2 Jämstäl ldhetsarbetet i  förskolan 
I augusti 2003 tillsatte regeringen en jämställdhetsdelegation för förskolan. 
Delegationens uppgift var att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i 
förskolan. En utgångspunkt för delegationens uppdrag var att det livslånga lärandet 
måste ses med ett genusperspektiv i förskolans arbete, så att förlegade könsroller och 
könsmönster på sikt kan brytas. I detta arbete lade delegationen grunden till den 
skrivning som finns i Skolverket (2010).  
 
I juli 2006 lämnade delegation utredningen ”Jämställdhet i förskolan – Om betydelsen 
av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete”  (SOU 2006:75). Av 
utredningen framgick att en avgörande faktor för att få en mer jämställd förskola var 
pedagogernas förhållningsätt till jämställdhet och genus. I utredningen 
uppmärksammades bl.a. det arbete med jämställdhet och genus som skedde på 
förskolorna Tittmyran och Björntomten i Gävle kommun. I arbetet var pedagogerna i 
centrum och deras förhållningsätt gentemot flickor respektive pojkar dokumenterades i 
syfte att undersöka hur pedagogernas förhållningsätt till kön förankrade föråldrade 
könsroller hos barnen. Ett annat exempel på förskolornas arbete med jämställdhet var att 
barnen delades in i grupper utifrån kön. Indelningen syftade till att undersöka om 
barnen skulle överträda könsstereotypa mönster i en grupp som enbart bestod av pojkar 
respektive flickor. Ett ytterligare exempel från projektet var att pedagogerna tog bort 
alla leksaker som ansågs vara traditionellt bundna till kön. De behöll enbart neutrala 
leksaker som klossar, lego, utklädningskläder, skapande material, kuddar och madrasser 
och som de utryckte sig inte minst massor av kompisar att leka med. Resultatet blev att 
barnen lekte i större grupper, att flickor och pojkar på eget initiativ lekte med varandra 
allt oftare, samt att deras kreativitet och språk kom att användas flitigare.  
pedagogerna arbetar mot samma mål (Skolverket, 2005). Omvänt gäller om barn fostras 
in i de typiska könsroller som kan leda till en negativ utveckling inom jämställdhet.  I 
det stora hela resulterar det enligt Kjellberg (2004) i att samhället stannar av och ej 
utvecklas genom demokratiska och sunda värderingar och normer. Kjellberg menar att 
pedagogerna via sitt arbete måste ta till sig kunskap gällande genus och jämställdhet för 
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att ha en stabil grund och kunna möta vad som förväntas av dem. Detta för att sedan 
bidra till en mer gynnsam utveckling av en jämställd verksamhet. 
Enligt utredningen är det viktigt att varje förskola förebygger traditionella könsmönster 
och arbetar aktivt för att jämställdhet mellan flickor och pojkar ska vara integrerat i den 
pedagogiska verksamheten. Med det menas att det är av stor betydelse att varje pedagog 
på förskolan har samma grundsyn gällande barnsyn och kunskapssyn samt att  
 

 

1.1.3 Mannen som en minor i tet i  förskolan 
 
Den kvinnliga förskolläraren 
Förskolläraryrket har under hela sin verksamma tid varit ett yrke där kvinnodominansen 
har varit tydlig. Förskolan grundades av kvinnliga pionjärer för kvinnliga pedagoger 
och lärare (Tallberg Broman, 2002). När förskolan byggdes upp hävdade många att det 
var ett yrke som passade kvinnor bäst. Kvinnorna sågs som mer kvalificerade eftersom 
de sedan lång tid tillbaka förknippats med vård, omsorg och undervisning i hemmet. 
Kvinnorna hade inte heller samma rätt till utbildning och andra arbeten utanför hemmet, 
varför yrket ansågs kopplat just till kvinnor (Tallberg & Broman, 2002).  
 
Det var inte förrän vid 1960-talet som debatten om den manliga förskolläraren kom. Till 
en början handlade debatten om att förskoleundervisningen ansågs som ett manligt göra, 
där kvinnorna inte ansågs ha tillräckliga kunskaper för att möta de krav som ställdes 
(Baagøe Nielsen, 2005). Enligt Baagøe Nielsen ändrades så småningom debattens 
inriktning till att avse frågan om männen skulle anses ha en rätt att arbeta inom 
förskolan. En annan aspekt i debatten var att barnen ansågs ha ett behov av att fostras av 
båda könen och att det därför fanns ett stort behov av manliga förskollärare, eftersom 
manliga förebilder saknades inte bara inom förskolan utan även i hemmet. Intresset för 
att arbeta som förskollärare var emellertid lågt bland männen, eftersom yrket alltjämt 
klassades som ett typiskt kvinnoyrke. Männen arbetade istället inom yrken med 
kroppsligt utövande (Baagøe Nielsen, 2005).  
 
I slutet på 1900-talet hade den svenska staten räknat med att antalet män inom 
förskolläraryrket skulle öka med 30 procent, då en satsning på att värva manliga 
deltagare till utbildningen påbörjades under 80-talet (Baagøe Nielsen 2005). Siffran 
uppnåddes emellertid inte och i början av 80-talet var andelen manliga förskolelärare på 
de svenska förskolorna endast fem procent. I slutet av 90-talet hade siffran sjunkit 
ytterligare till två procent.  
 
Förskolan – en värld styrd av kvinnor 
Mannens normer och värderingar har under en lång tid varit i centrum för och styrt det 
svenska samhället. I förskolan är traditionen emellertid en annan. Eftersom förskollärare 
har varit ett yrke för kvinnor, är det kvinnorna som har fått bilda och definiera de 
begrepp, värderingar, normer, arbetssätt och mål som finns inom förskolan (Birgerstam, 
1997).  
 
Kjellberg (2004) anser att jämställdheten mellan kvinnliga och manliga pedagoger 
påverkas av det samhälle vi lever i och de traditionella könsmönster som råder i 
vardagen. För att skapa förändring menar han att såväl män som kvinnor inom förskolan 
ska utföra alla sorters sysslor för att överskrida det som ses som traditionellt kvinnligt 
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respektive manligt.  Enligt Kjellberg kommer såväl kvinnor som män därigenom få en 
större förståelse för ”varandras områden”  och utveckla sin kunskap inom genusfrågor. 
Genom att arbeta jämställt kommer pedagogerna att kunna skapa en verksamhet som 
inte är uppbyggd utifrån traditionella könsbundna arbetssysslor.  
 
Bordin och Hylander (1998) menar att ett genusarbete inom förskolan kan vara svårt då 
den största delen av personalen består av kvinnor. I och med bristen på manliga 
förskollärare kan pojkar ha svårt att finna en manlig förebild att identifiera sig med. 
Bordin och Hylander instämmer med Birgerstam (1997) att en ojämn fördelning av kön 
inom personalgruppen kan påverka barnen och att det ska eftersträvas en mer blandad 
personalgrupp. Däremot anser Henkel (2006) att könet på pedagogen inte har någon 
påverkan för genusarbetet i förskolan. Hon menar istället att en viktig aspekt vid arbete 
med genus är att pedagogerna reflekterar över sig själva och sin egen könsroll för att 
kunna vidga dess innebörd. Enligt Henkel har en reflekterande pedagog större förståelse 
och kan i sin tur utgå från ett mer neutralt och insiktsfullt arbete inom genus och 
jämställdhet, för att senare vara en god förebild för barnen gällande demokratiska 
värderingar. 
 
 

1.1.4 Manliga förskollär ar e – en ti l lgång i  jämställdhetsarbetet  
 
Enligt SOU (2006:75) kan begreppet jämställdhetsarbete tolkas på så vis att även en 
jämn könsfördelning inom personalgruppen på förskolan är att föredra. Genom att ha en 
könsblandad personalgrupp ger det upphov till en större bredd av kunskaper och 
erfarenheter. Om könsfördelningen inom personalgruppen skulle uppnå en jämnare 
fördelning mellan könen skulle det leda till ökade möjligheter att utveckla förskolans 
verksamhet, alltså är det eftersträvansvärt med fler manliga förskollärare i förskolan 
(Skolverket, 2005). 
 
 
1.2 Tidigare forskning 
 
Under mitt sökande efter tidigare forskning har jag kommit över en hel del gällande 
ämnet genus i förskolan. Dock är dessa forskningsstudier inriktade på genus ur barns 
perspektiv och inte hur synen på genus mellan manliga respektive kvinnliga pedagoger 
skiljer sig, vilket är mitt fokus. Emellertid har jag funnit tre studier som jag anser vara 
relevanta i förhållande till min egen forskning.  
 
Hjalmarsson (2009) har i sin avhandling fokuserat på lärarprofession ur ett 
genusperspektiv, där hon lägger tyngd på att se till hur lärares kompetens har betydelse 
för genusarbete.  Några av hennes övergripande syften med projektet har varit att ur ett 
köns-/genusperspektiv beskriva, samt analysera hur lärare och elever upplever 
skolvardagen. Hon analyserar komplexiteten i genusordningens uttryck i skolan och 
uppmärksammar samspel mellan kön/genus, social bakgrund och etnicitet. Hjalmarsson 
har använt sig utav olika riktlinjer för att genomföra denna avhandling. Hennes 
projektplan utgår i viss mån från Ganneruds (1999) avhandling om Kvinnliga lärares liv 
och arbete. Dock har Hjalmarsson inkluderat manliga lärare i sin projektplan och fokus 
ligger på lärarnas professionella liv (Hjalmarsson, 2009).  
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Resultatet av Hjalmarssons (2009) avhandling är uppdelat i fyra olika delar, dock 
kommer jag enbart att nämna del två eftersom dessa delar är relevanta för min studie. 
Hjalmarsson har kommit fram till att det råder splittrade meningar om hur män och 
kvinnor hanterar olika situationer kopplat till genus. Hennes resultat bygger på 
intervjufrågor som olika pedagoger har fått svara på. Gällande hur män som en manlig 
minoritet ser på läraryrket, har i hennes forskning visat på en positiv riktning. Männen  
upplevade sin position som en minoritet som en fördel och kände inte alls av en oro för 
att inte kunna hävda sig eller kommunicera. Emellertid visar det sig att männen som 
ingick i studien samspelar med andra män i olika sorters sysslor, anledningen tros vara 
för att männen skall någonstans försöka upprätthålla den typiskt manliga normen och 
försöka ta avstånd från det som anses vara typiskt ”kvinnligt”  inom yrket. Samtidigt 
påpekar Hjalmarsson hur arbetsfördelningen och sysslorna fördelas. Resultatet visar att 
pedagoger anser att kvinnan anses vara bättre lämpad för de områden som går in på 
omsorg, medan mannen ses som en mer aktiv pedagog och arbetar mer fysiskt. 
 
Linders (2009) har i sin forskning om lärares medvetenhet om sitt uppdrag i skolan 
utifrån ett genusperspektiv försökt att se huruvida det framgår några skillnader på 
pedagogers syn gällande genus. Hon har genomfört litteraturstudier, samt intervjuer 
med pedagoger på arbetsplatser som anses vara manliga respektive kvinnliga. I Linders 
studie framgår det att kompetensutvecklingen inom genus och jämställdhet är liten, då 
respondenterna ansåg att vidare kompetensutveckling var obefintlig och att de under 
sina utbildningar inte berört genusperspektivet. En annan aspekt som belystes var hur 
pedagogerna ansåg sig vara medvetna om att implementera genus i undervisningen, 
vilket visade att majoriteten hade för avsikt att under varje undervisningstillfälle ge 
utrymme för ett genusperspektiv.  
 
Abrahamsson och Taavo (2009) var den forskningsstudie som jag fann vara allra mest 
relevant för min studie, då den berörde de områden som jag själv försöker finna svar på. 
Abrahamsson och Taavos studie syftar till att utifrån ett genusperspektiv undersöka om 
det finns några skillnader i mäns respektive kvinnors sätt att arbeta mot genus inom 
förskolan. De försöker se närmare på om det framgår några klara skillnader i hur 
pedagogerna uppfattar kvinnligt och manligt, kontra deras yrkesroller. För att komma 
fram till sitt resultat har de fördjupat sig inom tre olika genusteorier, 
utvecklingspsykologiskt perspektiv, socio-kulturellt perspektiv och genuspedagogiskt 
arbete och tre olika lärandeperspektiv, behaviorismen, konstruktivismen och social-
konstruktivism. De genomför sex intervjuer och uppdelningen av respondenter var tre 
manliga och tre kvinnliga pedagoger inom förskolan (Abrahamsson & Taavo, 2009).    
Resultatet visade att respondenternas genusuppfattning inte alls skilde sig så mycket, 
utan snarare att det var en mer överensstämmande ton bland dem, att en individs 
könsroll och identitet påbörjas redan vid tidig ålder och fortskrider ända in i vuxen 
ålder. Dock menar Abrahamson och Taavo att pedagogerna icke var överens gällande 
huruvida deras uppfattningar gällande genus, normer och värderingar påverkade deras 
arbete, samt yrkesroll. Tre av sex pedagoger ansåg att det icke påverkade deras 
pedagogiska arbete, medan de andra tre hade olika åsikter, såsom att det inte får 
påverka, att vi får inte göra skillnad. En manlig och en kvinnlig förskollärare hävdar att 
det har med medvetenheten att göra och vilket förhållningssätt vi har. En annan aspekt i 
det manliga och kvinnliga inom förskolan var att pedagogerna var ense om att ett aktivt 
arbete med genus måste fortgå både gällande inomhusmiljön, samt även 
barnperspektivet. 
 



 

6 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Examensarbetet syftar till att åskådliggöra skillnaden mellan hur begreppet genus tolkas 
och uppfattas av manliga respektive kvinnliga förskollärare. Skiljer sig kunskapen och 
medvetenheten om genus mellan pedagogerna och hur följer pedagogerna det som står i 
läroplanen gällande genus. Hur uppfattas mannens position som en minoritet inom 
förskolläraryrket? 
 
De frågeställningar arbetet syftar till att besvara är: 
� Hur uppfattas och hur följer pedagogerna Lpfö 98 vad gäller genusarbete i 

förskolan? 
� Hur skiljer sig synen på genus mellan de manliga respektive kvinnliga 

pedagogerna? 
� Vilken uppfattning har manliga respektive kvinnliga pedagoger om mannen som 

en minoritet inom förskolan?  
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2. Metod 
 
I denna del belyses tillvägagångssättet för studien. Metoddelen består av underrubriker 
för att tydligöra de olika aspekterna som ses som relevanta inom denna del. Först 
presenteras valet av metod för att genomföra studien. Sedan kommer urvalet, i detta 
stycke redogörs hur valet av förskolor och pedagoger har behandlats för att visa på en 
relevans i studien. Sedan diskuteras insamlandet av det empiriska materialet, de etiska 
aspekterna samt genomförandet av metoden för insamlingen av materialet.  
 
 
2.1 Tillvägagångssätt för datainsamling 
 
Jag har valt att genomföra forskningen utifrån en kvalitativ metod där intervjuerna 
formades utifrån ett semistrukturerat format, varpå intervjufrågorna var färdigställda 
innan intervjuerna ägde rum. Stukát (2011) menar att en kvalitativ studie skall användas 
med försiktighet, då man som forskare skall förstå och tolka resultatet för att visa på ett 
vetenskapligt kunnande och inte generalisera den information som samlas in 
(Denscombe, 2009; Stukát, 2011). Jag valde att använda mig av semistrukturerad 
intervjuform, detta för att skapa en intervju med djupare innebörd Stukát (2011).  Där 
har pedagogerna mer utrymme för att ge svar som anses vara mer reflekterande 
 
Anledningen till varför jag valde denna metod var att ge pedagogerna en möjlighet att 
reflektera över frågan som ställts och sedan kunna ge ett djupare svar än om jag givit en 
mer strikt fråga. Stukát nämner även att forskaren icke skall förhasta valet av metod 
eller välja den som personen i fråga är bra på eller känns rätt, utan reflektera över varför 
just den metod som väljs är den som skulle passa studien och ge upphov till ett 
tillförlitligt resultat (Stukát, 2011). I början utgick jag ifrån att göra intervjuer, samt 
observationer för att stärka intervjuernas syfte för studien. Vid ett senare skede uteslöt 
jag observationsmetoden vilket möjliggjorde att jag kunde ägna mer tid till att analysera 
och reflektera över de intervjuer jag gjort tillsammans med pedagogerna.  
 
 
2.2 Urval 
 
Innan jag kunde börja intervjua sökte jag, via kommunens egen hemsida, upp de 
förskolor som hade både manliga och kvinnliga pedagoger. Efter samtalet skickade jag 
sedan ut ett informationsbrev gällande studiens syfte, samt de etiska aspekter som det 
tas hänsyn till (se bil. 1).  
 
För att genomföra denna undersökning valde jag att intervjua åtta förskollärare på fyra 
olika förskolor i en mellansvensk kommun. För att göra studien relevant mot dess syfte 
har jag intervjuat fyra kvinnliga respektive fyra manliga pedagoger. Detta för att 
undersöka skillnaden på hur genusbegreppet uppfattas hos manliga respektive kvinnliga 
pedagoger inom den yrkesroll de har, samt undersöka hur pedagogerna ser på mannen 
som en minoritet i det pedagogiska yrket. Tanken var i början att intervjua tio 
pedagoger på fem olika förskolor. Dock drog sig en förskola ur från undersökningen 
och jag valde att inte söka efter ytterligare en förskola, då tiden var en påverkande 
faktor. Självklart hade resultatet fått en större tyngd med ytterligare en förskola, 
emellertid finner jag ändock att urvalet är tillräckligt stort för att vara trovärdigt. Valet 
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av förskolor var således icke slumpmässigt, då jag var tvungen att se till att det fanns en 
manlig pedagog på alla de förskolor där jag gjorde mina intervjuer.  
 
2.3 Genomförande 
 
Den första kontakten var via telefon med förskolorna, då jag presenterade mig som 
studerande på en högskola och att jag skulle skriva mitt examensarbete inom genus i 
förskolan. Jag frågade pedagogerna på respektive förskola om intresse för eventuellt 
deltagande i min studie var intressant eller möjligt. Den andra kontakten togs via ett 
informationsbrev, där jag kort presenterade min studie och dess syfte, samt det etiska 
ansvaret mot deltagarna i undersökningen (bilaga 1). Jag gick tydligt igenom i brevet de 
etiska aspekterna, att de kommer vara anonyma och att deras namn kommer bytas ut 
och att förskolans namn inte kommer finnas med i examensarbetet. All information som 
samlas in kommer endast att användas i detta arbete och att deltagande i studien är helt 
frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Information om metod för datainsamling 
förtydligades för att inga missförstånd skulle uppstå, då de fick veta att de skulle bli 
inspelade under intervjun för att underlätta min bearbetning av materialitet. När det 
gäller forskningsetiskt förhållningsätt menar Vetenskapsrådet (2011) att anonymitet och 
konfidentialitet är viktiga aspekter att ta hänsyn till.  
 
 
Pedagogerna fick emellertid inte ta del av intervjufrågorna innan intervjutillfället, då jag 
ansåg att deltagarna då skulle kunna reflektera över just de frågor som skulle ställas, 
vilket skulle påverka tillförlitligheten. Det som uppfattades som ett problem under 
kontakten var tidsbristen för att förskollärarna skulle kunna delta i studien, dock med en 
del anpassning lyckades vi komma överens om tider som passade alla. Intervjuerna tog 
plats på pedagogernas respektive förskolor och intervjuerna varande mellan 10-30 
minuter beroende på mängden information som de deltagande lämnade ut. Jag höll mig 
till det semistrukturella frågeformuläret (Bilaga 2) jag förberett innan intervjuerna tog 
plats och gjorde inga ändringar.  
 
När alla intervjuer var genomförda och allt material hade spelats in via diktafon, så 
förde jag över ljudfilerna till datorn. Nästa steg var att transkribera alla intervjuer så att 
allt som sades under intervjuerna kom ner på papper. Detta för att göra det enklare att 
sedan kategorisera utifrån de frågeställningar som det forskas kring och skriva samman 
resultatet.  
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3. Resultat 
 
Under denna rubrik kommer jag att presentera mitt resultat av respondenternas svar på 
intervjufrågorna, där jag även kommer att belysa möjliga likheter och differenser via 
olika citat från de olika intervjufrågorna. Jag kommer att använda mig av underrubriker 
i form av de forskningsfrågor jag satt upp. Resultatet kommer bestå av en 
resultatdiskussion. De åtta personer som har ingått i min studie och genomfört 
intervjuerna kommer att benämnas med fiktiva namn, detta för att deras identitet inte 
skall kunna spåras.  De manliga kallas Bengt, Eskil, Linus och Nicklas och de kvinnliga 
kallas Inger, My, Linn och Agnes.  
 
3.1 Implementering av genusarbete 
 
Alla informanter har sitt eget sätt att beskriva vad genus är för dem. Dock kan sägas att 
alla pedagoger är eniga om att alla barn skall ses som individer med en unik 
personlighet och inte utifrån vilket kön som styr dess position i samhället. 
 
Här redovisas två manliga och två kvinnliga pedagogers resonemang om vad genus och 
jämställdhet betyder för dem. Det ger en klar bild av att barn skall ha samma 
möjligheter till att utvecklas är en klar bild av hur de vill att deras verksamhet ska 
genomsyras. Skillnader mellan vad som anses vara pojkaktigt och flickaktigt går som en 
röd tråd genom vad som de anser vara inom normen för det vi idag kallar genus. Det är 
en självklarhet hos pedagogerna att de aktivt arbetar för att skapa en miljö där barnen 
får möjlighet till utveckling, samt att barnen får möjligheten att reflektera över sig själv 
och andras identitet.   
 

Genus för mig är ju för mig i förskolans värld att alla ska få samma möjlighet. Att pojkar 
och flickor skall få prova det dom vill. Vill en pojke klä ut sig till prinsessa och rita med 
rosa pennor ska inte det vara något konstigt. Vill en flicka göra något som anses vara 
typiskt pojkigt, bygga eller snickra eller leka med bilar, då ska inte de heller ses som nå 
konstigt. (Bengt)  
 
/…/ Så att det finns att välja på vad man vill leka med och vad man vill göra. Då kan man 
ju tänka sig att ”klä”  ut sig t.ex. att det finns både klänningar, klackskor och allt möjligt 
va, så att de väljer och det gör de också. (Eskil) 
 
/…/Ja men att, ja, likadant för båda två. Att de ska få möjligheter, att prova på. Jag tycker 
inte om när det blir för mycket att stänga rum och så ska ni pojkar leka med dockor och 
sådana saker, men de ska få möjlighet/…/(Inger) 
För mig betyder det att alla ska ha rätta att blomma oavsett vem man är jag tycker det är 
viktigt att tillsammans diskutera/…/ (My) 

 
Att arbeta mot en jämställd förskola där värderingar och normer återfinns djupt rotade i 
den demokratiska människosynen är en utgångspunk i förskolans läroplan(Skolverket, 
2010). Dock skiljer sig synen på hur arbetet skall genomföras av pedagogerna; Bengt 
menar i sitt uttalande att det skiljer sig från traditionell förskola till mångkulturell, dock 
är det svårt att tolka om han uppfattar det som viktigt eller inte att arbeta med genus 
inom en mångkulturell förskola. I en förskola med barn med många olika nationaliteter 
är tryggheten och föräldrakontakten något som är en betydande faktor, vilket kan göra 
att Bengt uttrycker sig som han gör gällande genusarbete inom förskolan.    
 

Viktigt och viktigt? Det skiljer sig lite mot traditionell och så mångkulturell förskola! 
                                                                                                                               (Bengt) 
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Å andra sidan menar Agnes som även hon arbetar på en mångkulturell förskola att, det 
då är ännu viktigare att arbeta med genus. Hon menar att vi i Sverige har kommit längre 
än många andra i vårt jämställdhetsarbete och ser det som en självklarhet att förskolan 
skall sträva efter en mer jämställd plattform för barn såväl som vuxna.    

 
Ja, det tycker jag, framförallt kan jag ju tycka att här hos oss som har 98 procent barn 
med annat modersmål eller ett annat ursprung än Sverige. Där är det ju extra viktigt, för 
jag kan ju se att vi i Sverige har kommit allt längre i jämställdheten. (Agnes) 
 

Alla pedagoger har olika resonemang kring hur viktigt det är att arbeta med genus i 
förskolan. Linn nämner likabehandlingsplanen som ett underlag för arbete med genus, 
medan Linus hänvisar oss till läroplanen och att vi där styrs in i genusarbetet. Han 
menar att genus som begrepp ligger i tiden och att vi som pedagoger spelar en viktig 
roll i formningen av samhället. Dock poängterar han att en mer jämställd förskola inte 
är viktigare än något annat som står i läroplanen. 
    

Det är ju klart att det är jätteviktigt, men det är liksom likabehandling jag arbetar med och 
då försöker man behandla alla lika /…/ Men sen är det viktigt att flickor får vara flickor 
och pojkar får vara pojkar också! Att man är den man är liksom. (Linn) 
 

Nicklas var den enda pedagogen som nämnde att de som pedagoger måste arbeta med 
sig själva för att uppnå en större förståelse för hur de agerar som pedagoger kring genus. 
Han belyser även att man kan ta till metoder som att ta bort olika delar av verksamheten 
som kan påverka barnen är ett felaktigt val.  Han syftar då på att en förskola skall 
erbjuda allt till barnen och inte strypa på utbudet bara för att leksakerna eller materialet 
ses som typiskt traditionella inom könsmönster.    
   

Ja och nej, ja framförallt för att alltså, på det här sättet, man måste göra, åter igen man tar 
bort saker för barnen och det tycker jag är idiotiskt vilket gör att vi inte får, därför är det 
väldigt viktigt att vi jobbar med det för oss. Det får ju inte bli en sak för sakens skull, 
man ska inte jobba med det för att ta bort vissa färger. (Nicklas) 
  

Det som är uppenbart är att när det talas om genus inom förskolan så tolkar alla 
pedagogerna inom denna studie att de oftast utgår ifrån ett barns perspektiv. 
 

Ja, absolut. Dels är vi ålagda att göra det enligt läroplanen och dels ligger det väl i tiden, 
att vi har en ganska viktig roll i det hela för att vårt samhälle är väldigt mycket styrt 
utifrån genus, så det är nog viktigt att jobba med. Men jag kan inte säga att det är 
viktigare än något annat. (Linus) 

 
Vid frågor där pedagogerna fick ta ställning till om de besatt tillräcklig kunskap inom 
genus och om de blivit givna ytterligare fortbildning inom området för att anse sig 
tillräckligt pålästa var alla enade om att de hade den kunskap som krävdes för att uppnå 
de krav som läroplanen strävar efter.   
 

Ja, det tycker jag nog, Jag tycker att jag har varit på ganska mycket föreläsningar och vi 
läste lite genus i skolan. Så jag tycker att jag har ganska mycket kunskap om. (Eskil) 
 
Tillräckliga kunskaper det är ju en jättesvår fråga, det enda som jag kan tycka är att man 
följer med i debatten, man läser tidningen och tittar på TV och resonerar lite ibland, 
sinsemellan kollegor ibland. Men inte att vi har nå kurser eller någonting. (Bengt) 

 
Det råder dock skillnader i hur mycket kunskap om genus och jämställdhet som 
pedagogerna besitter, även fast de påstår sig ha tillräckliga kunskaper, kan brister i 
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resonemang synliggöras. Linus och Eskil har båda erfarenheter av genus, dels från 
förskollärarutbildningen och även inom fortbildning, medan Bengt menar att de inte fått 
tillgång till vidareutbildning inom genus och jämställdhet. 
 

Dels har det ju varit väldigt aktuellt medan jag plugga, dels har vi gått fortbildningar och 
jobbat med lika behandlingsplan, näe så jag känner mig ganska hemma på området, men 
det är klart man kan alltid få inspirationer och uppdatera sig på allt. Näe, men jag känner 
inte att jag behöver fördjupa mig ännu mer. (Linus)  
 

Det är dock förståligt att vissa pedagoger har mer kunskap än andra inom området, 
eftersom förskolor och individer lägger fokus på olika områden. Människor är 
intresserade av olika områden, dock påpekar majoriteten av pedagogerna att genus är 
någonting som de alltid bär med sig i bakhuvudet.    
 

Ja, vi har ju haft en genuspedagog här för några år sen/…/ Vi fick litteratur om det och 
sen var hon här och observerade oss /…/ men sen kan jag ju tycka att medvetenheten har 
ökat hos en själv tack vare att hon har varit här. (Agnes) 

 
Pedagogerna fick frågan om de individuellt eller inom arbeteslaget planerar aktiviteter 
som ska förbättra genus- och jämställdhetsarbetet på deras förskola. Dock visade det sig 
att endast en pedagog av åtta arbetade utifrån att aktiviteterna skulle främja en mer 
jämställd förskola, med genus i åtanke. Bengt berättar att han tillsammans med sina 
kollegor arbetar med temat luft och där de utifrån aktiviteter implementerar 
genusaspekten i arbetet för att främja barns jämställdhet inom barngruppen. Han säger 
att de delar in barnen i grupper och ger dem då möjligheter vid olika tillfällen testa på 
de olika aktiviteterna som de anordnat inom temat luft. 
 

/…/Vi nu jobbar vi med temat luft. Som vi har och då har vi ju grupper och där är att alla 
får ju prova på där till exempel, att man delar upp grupper olika dagar och tider och så. Så 
får ju alla vara med så varken man är pojk eller flicka så att säga traditionellt sätt va, då är 
man med och provar på så att säga. Så det jag kan svara på det är att alla ska prova på 
oavsett kön eller vad man tycker. (Bengt) 

 
Hmm… inte som jag sitter med papper och penna och tänker att nu ska jag tänka genus 
nej det gör jag inte. (Inger) 
 

Niklas och Agnes är inne på samma spår, där Agnes menar på att hon via deras 
likabehandlingsplan tar hänsyn till barns lika värde och försöker väva in det i den 
dagliga verksamheten. Nicklas däremot ser läroplanen som ledsagan. Han trycker på att 
det är enligt lag vår skyldighet att i varje pedagogisk situation se till barns lika värde 
och jämställdhet. Dock menar Nicklas och Agnes att det ofta inte blir av med att 
implementera genusperspektivet i aktiviteterna.   
 

Det kan jag inte påstå att jag har speciellt mycket, utan man jobbar mycket utifrån sin 
handlingsplan och då har vi ju en likabehandlingsplan där det står om allas lika värde och 
såna där saker. Och det försöker man väva in/…/ men jag kan inte säga att man tänker 
specifikt genus det gör man inte. (Agnes) 
 
Det kommer låta väldigt påklistrat, men det får ju faktiskt vara så, när du planerar 
någonting, måste du ha läroplan i ryggraden och därmed också de här sakerna. Och där i 
ligger även det här, i alla fall för min del./…/ Det är ganska ofta när det inte blir av, man 
försöker ha det i någon form av bak i ryggraden. (Nicklas) 
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3.1.2 Kommentar  
 
Tydliga mönster visar sig genom pedagogernas resonemang, där bristen på ett aktivt 
bruk av genus är ett faktum. Pedagogerna har under intervjuerna visat på goda teoretiska 
kunskaper inom genus och jämställdhet och har enligt min mening en individuell syn på 
vad genusbegreppet är för dem, dock framgår det att implementeringen av 
genusperspektivet i de dagliga aktiviteterna kommer i skymundan. Självklart skall olika 
fokusområden tas i hänsyn till arbete inom förskola och att allt inte kan kretsa omkring 
genus, dock är pedagogerna ålagda att se till detta och synligöra genus i verksamheten. 
 
3.2 Skillnader i synen på genus  
 
Här presenteras utdrag från intervjuerna angående skillnader i synen på hur kvinnliga 
respektive manliga pedagoger ser på genus. 
 
För Eskil är genus en kombination av olika faktorer som påverkar barnen i förskolan. 
Det innebär för honom som pedagog att han ska främja barns intresse och se till deras 
behov. Han menar att ett öppet klimat och att vara tillåtande ger barnen möjligheter att 
utvecklias som individer och skapa sin egen identitet utan att de traditionella 
könsmönsteren styr.  
 

Att jobba med genus för mig i förskola är att ha ett öppet klimat, att ha tillåtande, så att 
det finns material som både pojkar och flickor dras till och att det är öppet till att använda 
allt material. (Eskil) 
 

Eva talar om genus där utgångspunkten är att alla barn har lika förutsättningar, att 
pedagogen inte skall göra någon skillnad på om det är en pojke eller flicka som frågar 
efter någonting. Hon menar även att pedagogens uppgift är att öppna upp för 
möjligheter, att barnen ska ha tillgång att kunna prova på olika saker som kan ses både 
som traditionellt enligt könsrollerna, men även det som är könsöverskridande. 
 

Ja men att, ja, likadant för båda två. Att de ska få möjligheter, att prova på /…/ man ska 
inte göra någon skillnad vem än det är som frågar, man ska vara ganska neutral tycker 
jag. (Inger) 
 

Enligt Bengt är uppfattningen om genus att, ur ett barns perspektiv så anser han att 
förskolan ska kunna erbjuda olika miljöer. Det betyder för honom att barnen ska ha 
möjligheterna att kunna välja vad de vill leka med och vilken aktivitet som de vill ingå 
i.   

Om man pratar barns perspektiv så tycker jag att det är väl att förskolan kan erbjuda olika 
miljöer i båda de där miljöerna så att säga för barnen. Så att det finns att välja på vad man 
vill leka med och vad man vill göra. (Bengt) 
 

Linus uttrycker sig kort och koncist att för honom är genus att inte göra någon skillnad, 
att båda könen har/får samma förutsättningar oavsett förhållanden. Här kan sägas att 
Linus och Inger delar samma uppfattning, om man enbart ser till formuleringen av hur 
de har uttryckt sig om genus. 
 

Att man inte, att man inte gör skillnad, att båda könen får samma förutsättningar alltid.   
                                                                                                                                 (Linus) 
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My anser som de allra flesta pedagogerna som varit delaktiga i studien, att alla barn har 
rätt att blomma, vilket kan tolkas som att de får utifrån den personliga individ de är 
forma sig själva utifrån de förutsättningar som finns på förskolan. Enligt My är genus 
också något som hon anser måste diskuteras, för hon menar att det förekommer 
fortfarande tydliga mönster där flickor och pojkar behandlas olika oavsett om det gäller 
de minsta eller de lite äldre barnen.  
 

För mig betyder det att alla ska ha rätta att blomma oavsett vem man är jag tycker det är 
viktigt att tillsammans diskutera för fortfarande så ser jag ju att dom allra yngsta barnen 
att det blir för dom ”gå in och busa lite”  till pojkarna och till flickorna lite mer nära och 
det ser jag också i när jag jobbar med lite äldre barn i förskolan. (My) 
 

Nicklas anser precis som de andra pedagogerna att varje barn ska ha samma 
förutsättningar till att utvecklas, dock fokuserar han på barns rätt till allt inom samma 
miljö, där pedagogen inte skall ta bort material eller möjligheter för att det till exempel 
anses vara av ett typiskt traditionellt könsmönster, för det skulle innebära att den ena 
parten går miste om en möjlighet till att överskrida den typiska normen. 
 

Den praktiska innebörden för mig betyder att ge alla barn samma chans att utvecklas, att 
man inte tar ifrån dem några möjligheter. /…/ det står ju också att vi ska utgå ifrån att 
man inte får ta bort någonting och det är ju den viktiga saken och i så fall måste pressa på 
att, det vi gör, om vi utgår från att vissa per definition gör det här och det här och tycker 
det här och det här. Då tar vi bort en möjlighet ifrån dem. (Nicklas) 
 

Linn anser sig själv som en pedagog som inte gör någon skillnad på barnen, dock 
fortsätter hon med att, ”skulle någon utomstående komma in och observera är det 
mycket möjligt att resultatet skulle bli annorlunda och visa andra resultat” .  Även Linn 
hävdar som alla andra att pedagogernas uppgift att ge alla barn samma chans att 
utvecklas och göra det de vill göra  
 

Jag gör ju ingen skillnad på dom/…/ Sen är det att man måste ge barnen chansen å få 
göra det dom vill. (Linn) 

 
Här kommer ett följande exempel på hur barnen på Linns förskola kan leka under en fri 
lek, hon menar att den fria leken är väldigt könsstereotyp, att för pojkarna är det bilar 
och konstruktion som gäller och att i flickornas fall måste pedagogen nästan erbjuda 
dem att leka med bilar eller konstruktion för att det någonstans inom den pedagogiska 
verksamheten skall uppstå könsöverträdande mönster i leken. Emellertid understrycker 
hon att det inte är något de förespråkar på förskolan, utan någonting som kommer 
hemifrån. 

Här kan jag tycka att många pojkar liksom, det är mycket bygg och konstruktion och de 
är bilar och det är väldigt mycket som kommer hemifrån /…/ Och det är konstigt om 
flickor leker med bilar till exempel. Det händer nästan inte här, det är nästan något som 
måste erbjudas, att man måste leka med dem. Och det är ju inte någonting som vi förut 
språkar, utan jag tror det kommer hemifrån. (Linn)   
 

Agnes ansåg att genus för henne var skillnaden mellan könen, där man ser om det 
förekommer några traditionella könsmönster, eller om det finns medvetet eller 
omedvetet. För henne innebär det att förskollärare skall reflektera över hur de i sin 
pedagogiska yrkesroll uttrycker sig i förhållande till barnen. 
 

Det är om det är skillnad mellan könen, skillnad så att det syns, förstår du hur jag menar, 
om man ser skillnaden, eller om det finns icke omedvetet. Det finns ju liksom skillnad på 



 

14 
 

det /…/ tänka till på vad man säger /…/ man måste ha den här tanken i vardagen vad man 
säger/…/ vad man förmedlar medvetet eller omedvetet. (Agnes) 
 
 

3.2.2 Kommentar  
Enligt vad jag kan se utifrån de svar som gavs på intervjufrågorna framkommer det inga 
större skillnader i hur pedagogerna skiljer sig i hur se ser på genus inom förskolan. Det 
alla är överens om är att alla barnen ska ha samma utvecklingsmöjligheter, att det inte 
görs någon skillnad på vare sig pojkar eller flickor. Sedan framgår det att några 
pedagoger har ett mer vokabulär förmåga att förklara i större mening vad genus innebär 
för dem. 
 
3.3 Mannen som en minoritet i förskolan? 
 
I denna del kommer pedagogernas resonemang kring hur de ser på mannen som en 
minoritet i förskolan och hur de ser på mannen som en resurs i arbetslaget redovisas. 
 
Bengt påpekar att det självklart är viktigt med män i förskolan, dock menar han att 
framförallt ska det vara bra pedagoger, oavsett kön. Ur en annan aspekt hävdar han att 
det kan vara bra med män i förskolan, då många barn kanske saknar en manlig förebild 
och då kan det kännas konstigt att förskolan enbart består av kvinnliga pedagoger. 
 

/…/ För det första vill jag väl säga att det är väl det som är viktigast är bra pedagoger på 
förskola va, oavsett kön. Men sen ur ett annat perspektiv är det väl att det är män i 
förskolan också för på många ställen där det är bara kvinnor är väl den kanske en liten 
konstig syn också för många barn. /…/ (Bengt) 
 

My anser att en blandning mellan kön och ålder är eftersträvansvärt, dock anser hon att 
det är viktigare med olika personligheter, olika människotyper i förskolan så att barnen 
får se en spegel av det samhälle vi lever i.  
 

Ja, jag tycker det är viktigt med olika personligheter, det speglar. Det behöver inte handla 
om kön som vi började prata om, alltså det kan vara, jag tycker det är jätteviktigt med 
olika människotyper i förskolan så våra barn får se en spegel av samhället. Sen tycker jag 
att det är bra med en blandning av ålder och kön. Det är det bästa på alla arbetsplatser.  
                                                                                                                                       (My) 
 

Nicklas anser att det är bra med män i förskolan, så länge de inte är stereotypa och 
tillför en sådan bild i förskolan. På frågan om hur han känner sig som en minoritet i 
förskolan öppnar han upp sig och berättar att på olika förskolor har han blivit behandlad 
olika enbart för att han är en man. Han har under sitt yrke varit med om att han som 
manlig pedagog ska genomföra aktiviteter som anses vara mer typiskt manliga och 
samtidigt inte behöva byta blöjor då det är mer av en kvinnlig syssla. 
 

Om de inte är stereotypa, ja! Att tillföra en man som är stereotyp, som förstärker en 
stereotyp /…/ Jag har ju vant mig ganska mycket, men ibland blir det ganska mycket, en 
av dom gångerna, det värsta jag har varit med om det har varit på utbildningar, där har 
jag känt att det har kunnat vara väldigt jobbigt. Sen har det varit vissa pedagoger på andra 
ställen som har behandlat en annorlunda. Bara för att man är en man ska man gå och 
spela fotboll och du behöver inte byta blöjor. (Nicklas) 
 

Eskil håller även han med de andra pedagogerna att det först och främst skall vara bra 
pedagoger oberoende av kön. Han ser sig själv hellre arbeta med duktiga kvinnliga 
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pedagoger än män som är ” halvkassa” . Samtidigt nämner han att en bild där det är 50/50 
i könsuppdelning skulle vara det allra bästa. Dock är han van vid att arbeta som ensam 
kille och för honom personligen gör det ingenting, emellertid anser han att kvinnor kan 
tendera till att gnälla mer och lägga fokus på sådant som är onödigt och där av kanske 
klimatet skulle bli annorlunda om fler män var i förskolan. 
 

Absolut jag tycker så att först och främst ska de vara bra pedagoger, jag jobbar hellre 
med duktiga kvinnliga pedagoger än män som är halvkassa om jag får uttrycka mig så. 
/…/ Men jag tror att det absolut bästa skulle vara om det kunde vara 50/50 och jag tror att 
det behövs mer män i förskolan. /…/ Ja, alltså jag är van, jag var ensam /…/, man märker 
även på tjejer/kvinnor som jag känner privat att det kan ofta bli mycket gnäll och 
fokusera på, älta om saker som inte är så viktiga egentligen, det klimatet då kanske skulle 
stärkas då om det var lite mer män. (Eskil) 
 

Enligt Agnes är betydelsen även här som hos de andra pedagogerna, att det är viktigt 
med män inom förskolan, just för att barnen skall få en manlig förebild, men även att 
barnens föräldrar kan se att en manlig pedagog gör precis samma saker som alla andra 
när de arbetar inom förskolan. Att det inte förekommer några särskiljningar beroende på 
kön. Agnes anser att det är tråkigt att mannen är en minoritet och att det absolut skulle 
behövas fler män inom förskolväsendet. 
 

Ja, det tycker jag. Just här tycker jag att det är jätteviktigt, för mammorna är det mer 
vårdande, upplever jag så, /…/ det känns jätteviktigt att vi har en manlig pedagog här för 
att dom kan få se att en man gör precis allting som vi andra. Jag kan säga att jag spelar 
mycket mer fotboll med barnen än vad ** ***  gör. /…/ jag kan säga att han gör inget 
annorlunda, utan han är en bra manlig förebild för barnen. /…/ Ja, det är ju synd, det 
skulle ju vara mycket mer blandat. (Agnes) 
 

Linn släpper på alla spärrar när frågan om hur hon ser på att det krävs mer män i 
förskolan och hur hon ser på dem som en minoritet. Hon anser att hon trivs bättre med 
att arbeta tillsammans med killar, det är att föredra säger hon. Hon grundar egna 
reflektioner och erfarenheter på att kvinnor inte är lika raka, de vågar inte säga vad de 
tycker och inte ifrågasätter varandra på samma sätt som män i samma utsträckning gör.  
 

Mmm, ska jag säga ärligt? För min del tycker jag att det är lättare att jobba med killar, det 
är inte det här skitsnacket. På kvinnliga yrken tror jag att det är mera och att man inte är 
rak, att man inte vågar säga vad man tycker, att man inte är ärlig mot varandra och man 
kanske inte ifrågasätter varandra. /…/ Mellan oss är det de, känner vi något så säger vi 
det och vi går inte och snackar skit om varandra. /…/ Han skulle nog tycka det skulle 
vara jätte kul om det var fler killar och så trivs han jättebra, ”Följer med skratt”  . (Linn) 
 

Inger anser att det är för lite manliga förebilder inom förskolan, hon precis som 
majoriteten av pedagogerna anser att fler män skulle behövas. Hon nämner även 
manliga kollegor som hon arbetat under åren med som började som förskollärare, men 
senare bytt riktning eller blivit föreståndare, anledningen till detta kan bero på menar 
hon att lönen kan vara för låg eller är det något annat. 
  

Absolut! /…/ För lite manliga förebilder. /…/ Ja du, jag. Varför är det så några män som 
vill bli förskollärare? Är det lönen eller är det, för ofta dom manliga som har varit under 
den här perioden, jag hade ju några i min klass och dom har ju bytt bana eller så har de 
blivit föreståndare. (Inger) 
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3.3.1 Kommentar  
Det visar sig tydligt att alla pedagogerna gärna ser att fler män tar sig in i förskolan av 
flera anledningar, dels för att förbättra könsneutralitet inom förskolläraryrket, samt för 
att erbjuda barnen olika förebilder av båda könen. Dock poängteras det av till exempel 
av Eskil och Bengt att de arbetar helst med duktiga pedagoger oavsett kön. My anser att 
det är olika personligheter som avgör vad barnen får för bild av samhället och även 
detta oberoende av vad individen har för kön.   
 
3.4 Resultatsammanfattning 
 
För förskollärarna är genusbegreppet något som skall finnas med i den dagliga 
verksamheten. Begreppet för dem innebär att barn ska ha samma möjligheter till att 
utvecklas. Det är en klar bild av hur verksamheten skall präglas av den förankrade 
läroplanen. Skillnader mellan vad som anses vara pojkaktigt och flickaktigt far som en 
röd tråd genom vad som anses vara inom normen för det vi idag kallar genus, det är 
uppenbart för pedagogerna vad de skall sträva efter för att inte barnen skall ta vid och 
föra vidare de normer och värderingar som samhället präglas av idag. Att pojkar och 
flickor skall känna en trygghet inom sig själva och våga överskrida de traditionella 
könsmönster som genomsyrar vårt samhälle är också i åtanke vid pedagogernas 
resonemang. Alla pedagoger har sitt eget sätt att beskriva vad genus är för dem, dock 
kan sägas att alla pedagoger är enade om att alla barn skall ses som individer med en 
unik personlighet och inte utifrån vilket kön som styr dess maktposition i samhället. 
 
En annan del av resultatet visar att det inte framkommer några större skillnader hur 
pedagogerna skiljer på genus inom förskolan. Det alla är eniga om är att förskolan skall 
erbjuda barnen på förskolan samma utvecklingsmöjligheter, att det inte görs någon 
skillnad på vare sig pojkar eller flickor inom verksamheten. Det som kan framstå som 
skillnad är att pedagogerna visar på olika grader av kunskapsbasis gällande genus och 
därav kan de i större utsträckning förklara vad genus betyder just för dem. Emellertid så 
är grundsynen på genus hos både de manliga och kvinnliga pedagogerna samma. 
Bristen på män inom förskolan är ett faktum och det känner även pedagogerna. Alla 
pedagoger som ingick i intervjuerna ser gärna att fler män arbetar i förskolan, det finns 
olika argument varför de ser att det behövs fler män i förskolan. En anledning är att 
jämna ut könsfördelningen inom yrket, detta för att det då kan bli en mer stabil 
verksamhet.  
 
En annan aspekt är att barnen på förskolan får olika förebilder. Dock framgår det av ett 
fåtal pedagoger att de helst arbetar med kunniga pedagoger istället för att anställa 
manliga pedagoger bara för att jämna ut könsfördelningen i arbetslagen. På frågan om 
hur pedagogerna ser på mannen som en minoritet i förskolan är det ett enigt svar att det 
är tråkigt och upplevelsen kring de manliga pedagogerna är att de inte bryr sig allt för 
mycket om detta, de trivs i sin arbetssituation. Utifrån ett kvinnligt perspektiv anser de 
att det inte förekommer någon särbehandling av de manliga pedagogerna, utan att de 
arbetar jämställt inom arbetslagen.    
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4. Diskussion 
 
Jag har i denna studie undersökt om det anses vara några skillnader i hur manliga 
respektive kvinnliga pedagoger uppfattar begreppet genus och även undersökt hur 
pedagogerna uppfattar män som en minoritet i förskolan, både utifrån ett manligt och 
kvinnligt perspektiv. I detta avsnitt kommer jag att presentera en metoddiskussion och 
därpå resultatdiskussionen. 
 
4.1 Metoddiskussion 
 
Inför denna undersökning var mina förhoppningar stora då denna kvalitativa studie med 
ett viktigt ämne enligt mig själv som är intressant, skulle väcka många tillfrågades 
nyfikenhet att delta i undersökningen. Jag visste från början genom att välja att studera 
män inom förskolan så skulle det krävas mer research. Enbart tre procent av dagens 
förskollärare är manliga. Jag tog i åtanke att jag kanske skulle behöva ta mig utanför 
länets gränser för att finna det antal manliga pedagoger som jag avsåg skulle delta i min 
studie. Dock blev jag förvånad över hur många män som arbetade i förskolan inom mitt 
eget län, jag hade alltid trott att det var färre än vad det var. Emellertid kom det att visa 
sig att det som jag kallade för ett intressant ämne, som i sin tur skulle väcka en 
nyfikenhet hos pedagogerna, visade sig vara fel.  
 
Det fanns olika skäl till varför vissa deltagare inte valde att delta, dels för ämnet i sig, 
jag kan tänka mig att det beror på att det är ett sådant känsligt ämne där pedagogerna 
ska lämna ut sina egna värderingar och normer. Samt var tiden en aspekt som visade sig 
svårare att knäcka. Det fanns inte tid att sätta sig ner och bli intervjuad i 30 min. Jag 
fick då skära ner på antalet deltagare till sex från tio efter att det förekommit avhopp av 
olika skäl och att min egen tid började bli mindre.  
 
Jag valde att ta kontakt med deltagarna personligen via telefon, för att sedan skicka ut 
information i form av ett missivbrev. Detta visade sig vara tidskrävande då jag först 
försökte ta kontakt med en tjänsteman i kommunen, detta visade sig vara bortkastad tid 
då jag inte fick ett svar tillbaka. Då gick jag igenom alla förskolor på kommunens 
hemsida och letade reda på de manliga pedagogerna som arbetade inom kommunen. 
Emellertid när alla intervjuer var bokade, flöt allting på och inga problem uppstod.  
 
Valet av semistrukturerad intervju som metod kan sägas vara ett val som enligt min 
mening var ett lämpligt sådant. I och med detta upplägg gavs möjlighet för mig och 
respondenterna att vara mer avslappnade då det är ett friare upplägg av frågor. Självklart 
kunde frågorna ha strukturerats om för att optimera och göra dem mer tolkningsvänliga 
för att kanske fånga in frågeställningarna bättre. Dock upplevde jag det som att 
respondenterna förstod och svarade på frågorna utifrån bästa tänkbara sätt. Detta val 
gjorde även att mängden insamlad data var stor och transkriberingarna var även ett 
moment som tog upp mycket tid innan jag kunde börja skriva på resultat och den 
avslutade delen. Sedan har jag fått strukturera om lite gällande innehållet på tidigare 
forskning och andra delar för att se om det stämde överens med de svar jag fått av 
respondenterna och mina egna frågeställningar.    
                                                     
Om mer tid hade funnits, skulle även observationer och dokumentation i form av 
löpande protokoll ingått i studien för att stärka dess syfte. Då kunde en djupare analys 
gjorts utifrån de frågeställningar som ställts.  
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4.2 Resultatdiskussion 
 
I denna del av diskussionen kommer jag att diskutera de resultat som uppstått indelade i 
tre rubriker som bygger på frågeställningarna. 
 
4.2.1 Implementering av genus 
 
Ett resultat som visade sig via intervjuresultaten är att alla förskollärare är ense om att 
genusarbete handlar om att barn skall få samma möjligheter i förskolan oavsett kön. De 
ger en klar bild av hur verksamheten ska drivas, att barn skall ha möjligheter till att 
utvecklas oberoende av kön.  
 
I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) framgår det att pedagogerna är förpliktade att ta genus- 
och jämställdhetsarbete i beaktande och se till att detta blir implementerat i 
verksamheten, detta resonemang anser sig Henkel (2006) också samtycka med. En 
pedagog nämner att genus för henne är att barnen skall ha rätten att blomma ut och 
formas till de individer de vill bli. Josefsson (2005) menar att varje människa skall 
reflektera över vad genus är för dem och vad begreppet står för. Det resulterar i att 
pedagogen blir mer medveten om allt som ses som mer traditionellt könsbundet och 
därför kan arbeta mot att motverka sådana stereotypa normer och värderingar.  
 
I min undersökning visar sig ett tydligt mönster i pedagogernas resonemang där genus 
som begrepp har kommit i skymundan på det praktiska planet. Majoriteten av 
pedagogerna säger sig inte använda sig av genusperspektivet i val av aktiviteter de utför 
med barnen, dock betonar de att genus för dem är något som man har med sig i 
bakhuvudet. För att en pedagog skall kunna skapa sig en större förståelse för 
genusbegreppet menar Kjellberg (2004) att det krävs att pedagogen överträder de 
traditionella könsgränserna. Genom att aktivt utsätta sig för detta menar Kjellberg att 
kunskapen ökar hos pedagogen och den kan sedan bidra med dessa erfarenheter för att 
skapa en mer jämställd förskola. Kjellberg ger ett annat exempel på hur en pedagog 
ansåg hur genusbegreppet tolkades var att kombinera olika typer av material, det vill 
säga material som anses vara traditionellt könsbundna för att öppna upp till en mer 
jämställd plats för barn att mötas på. Resultatet av detta visade att både pojkar och 
flickor använde sig av materialet. Enligt SOU:2006:75 bedrevs ett projekt som hette 
Jämställdhet i förskolan. I detta projekt konstruerades en plats, en situation, där 
pedagogerna medvetet implementerade föremål som tilltalar båda könen. Det visade sig 
att barnen lekte med de olika materialen som fanns i rummen. Detta visar att om 
pedagogerna medvetet blandar, såsom i detta fall Eskil gjorde så var kombinationen av 
leksaker eller material ett utbud som lockade båda könen att leka med allt.          
 
Kunskap om genus är en viktig del i en förskollärares yrkesroll, en förskolpedagog ska 
vara en reflekterande person och vid tillfällen under intervjuerna fick pedagogerna 
frågan om de på något vis kunnat förbättra sina kunskaper inom området. Exempelvis 
fortbildning eller liknande varianter av kunskapshöjande tillfällen eller information. Det 
kom olika svar från pedagogerna, då 50 procent hade fått tillgång till vidareutbildning 
inom genus. Linders (2009) har i sin forskningsstudie undersökt hur pedagogerna ställer 
sig till genus och hennes resultat visar att kompetensutvecklingen inom genus var liten. 
Emellertid så anser jag att chansen till utvecklingsmöjligheter har majoriteten av 
respondenterna fått tillgång till. Dock i en annan aspekt av hennes resultat framgår det 
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att pedagogerna i hennes studie var väl medvetna om genusbegreppet och 
implementeringen av det i aktiviteter. Till skillnad från mina egna respondenter som 
inte lagt fokus på att aktivt införa genus i verksamhetens aktiviteter.   
 
 
4.2.2 Hur skiljer sig synen på genus hos pedagogerna? 
Hur synen på genus skiljer sig från manligt och kvinnligt har varit svårt att hitta 
någonting om. Enligt min studie är det näst intill ingen skillnad på hur en manlig 
pedagog och en kvinnlig pedagog resonerar kring genus. Det alla är överens om är att 
alla barn skall ha samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Enligt Kvalitet i 
förskolan (Skolverket, 2005) ska pedagogerna sträva efter att ha samma grundsyn, 
barnsyn, kunskapssyn och slutligen arbeta mot samma mål. Och vad jag kan se skiljer 
sig inte pedagogernas inställning till genus i den grad att de inte skulle kunna utföra ett 
arbete som inom godkända ramar för (Skolverket, 2010). 
 
 Enligt SOU:2006:75 ska pedagoger arbeta mot en förskola där traditionella 
könsmönster bryts och där bemötandet av pojkar och flickor sker på samma grunder, så 
det inte förekommer någon särbehandling mellan könen. Vad som är en genomgående 
röd tråd mellan de olika pedagogerna är att alla är eniga om att de inte skiljer på pojkar 
och flickor. Dock Linn, en av pedagogerna, menar att om någon skulle observera hennes 
bemötande med flickor och pojkar, så skulle de säkert se någon skillnad i hur hon talade 
eller kroppsligt uttryckte sig. Emellertid säger hon själv att hon inte tror att hon gör det. 
Även Agnes påpekar i intervjun att självklart finns det gånger då hon har uttryckt sig 
könsstereotypt, ett exempel som togs upp i intervjun var när hon sa till ett barn vars 
kläder var smutsiga att ”de kan du ta hem, så får mamma tvätta dem” . Efter att hon hade 
reflekterat över situationen menar hon att hon lika gärna kunde ha uttryckt sig så att det 
blev ett könsneutralt samtal. 
 
Dock fann jag en forskningsstudie som rörde detta område, i vilken de även lagt till den 
biologiska aspekten i sin forskning för att se om det skiljer i hur manliga respektive 
kvinnliga pedagoger ser på genus utifrån sin yrkesroll, vilket jag inte har gjort. 
Abrahamsson och Taavo (2009) visar i sitt resultat att skillnaden på hur manliga 
respektive kvinnliga pedagoger ser på genus inte alls i den utsträckningen skiljer sig så 
mycket, utan att det snarare finns en överensstämmande ton vilket även jag i min studie 
har uppfattat. Skillnaden mellan deras studie och min är att Abrahamsson och Taavos 
respondenter inte är överens om huruvida genus, normer och värderingar påverkar deras 
arbete och yrkesroll. Här kan sägas att de respondenter som ingick i min studie, visar på 
samma grundsyn till sin arbetsroll och arbetet som sådant, vilket alltså skiljer sig från 
Abrahamsson och Taavos studie. 
 
4.2.3 Hur uppfattas mannen som en minoritet av pedagogerna?  
 
Att försöka få in fler män till förskolan har under lång tid varit ett arbete som har 
bedrivits i Sverige. Förskolan har alltid varit en verksamhet där kvinnorna har 
dominerat plattformen. Baagøe Nielsen (2005) påpekar att det inte var förrän på 1960-
talet som frågan angående män i förskolan togs upp för debatt. Sverige hade för avsikt 
att öka det manliga pedagogantalet med 30 procent i under 80- och 90-talet. Dock 
visade resultatet ett annat, idag är det enbart tre procent av de verksamma förskollärarna 
som är manliga (ibid).  
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Pedagogerna som deltog är alla ense om att de vill se fler manliga pedagoger inom 
förskolan. Emellertid anser Eskil och Bengt som deltog i studien att de hellre arbetar 
med pedagoger som har kunskap och detta är oberoende av kön, sen om det är en man 
som är kunnig är det bra, anser de. Detta kan återigen kopplas till Kjellberg (2004) där 
kunskapen hos en pedagog är en viktig faktor för att verksamheten skall ha en god 
funktionalitet och en positiv utveckling.    
 
Det visar sig tydligt att alla pedagogerna gärna ser att fler män arbetar i förskolan, detta 
av olika anledningar, dels för att förbättra könsfördelning inom förskolläraryrket, samt 
för att erbjuda barnen olika förebilder av båda könen. My anser att det är olika 
personligheter som avgör vad barnen får för bild av samhället och även detta oberoende 
av vad individen har för kön. Enligt Brodin och Hylander(1998) kan genusarbetet inom 
förskolan vara svårt då större delen av de verksamma pedagogerna är kvinnor, vilket 
även kan bidra till att pojkar kan ha svårt att finna någon att identifiera sig med, de 
saknar manliga förebilder. De manliga deltagarna i studien finner inte detta som ett 
problem, just gällande arbetssituationen. De säger sig inte ha några problem med att de 
är ensam man.  
 
My som var en av de kvinnliga pedagogerna menar att det är de olika personligheterna 
som avgör vad förskolan speglar för bild av samhället och att det är bra med en blandad 
personalgrupp, dock menar hon att det inte är könsbundet utan mer hur vi är som 
personer. Brodin och Hylander (1998) och Brigerstam (1997) hävdar att en sned 
fördelning av könen i personalgruppen kan påverka barnen negativt, då en balanserad 
personalgrupp tillför barnen aspekter utifrån båda könen. Det som kan sägas är att enligt 
My’s uppfattning och även Eskils och Bengts är att könet inte har en stor betydelse för 
dem som personer inom en arbetsgrupp, dock anser de att det är bra med manliga 
förebilder för både pojkar och flickor inom förskolan. För att styrka My’s resonemang 
kan anser även Henkel (2006) att könet på pedagogen inte har någon påverkan när det 
gäller att arbeta med genus inom förskolan, det hon anser är att pedagogeren skall 
reflektera över sig själva och sin egen könsroll för att kunna vidga dess innebörd.  
 
Hjalmarsson (2009) har i sin avhandling undersökt hur män förhåller sig till som en 
minoritet inom skola/vuxenutbildning ur ett genusperspektiv. Hon menar att männen i 
hennes studie inte alls såg på sin minoritetsposition som en negativ sådan, utan snarare 
som en fördel. De har inte alls känt en oro för att inte kunna hävda sig eller 
kommunicera med resterande personal i arbetslaget. Åter igen kan jag då tolka det som 
att männen i min egen studie förhåller sig nära det som Hjalmarsson (2009) och Henkel 
(2006) syftar till med sina studier, att könet inte har en påverkan, utan snarare 
personligheten och kunskapen hos pedagogen.  
 
Linn som ingick i min studie anser att hon hellre arbetar med män för att kvinnor 
tenderar att prata strunt och inte vågar säga vad de tycker och står för. Birgerstam 
(1997) talar om mannen som en del av en kvinnovärld och att han inte får utlopp för 
sina manliga normer och värderingar. Emellertid så kan sägas att med Linn’s 
resonemang att hon ser sig själv hellre arbeta med män istället för med kvinnor för att 
de tenderar att lägga fokus på annat i verksamheten, kan bara sägas att det inte har med 
kön att göra utan snarare hur personalgruppens dynamik och kemi fungerar.  
 
Agens som var en annan pedagog som intervjuades av mig talade en del om 
fördelningen av arbetsuppgifter mellan kvinnliga och manliga pedagoger. Hon påstod 
att fördelningen mellan den manliga pedagogen och de andra kvinnliga pedagogerna 
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inte skilde sig. Utan att arbetsuppgiften var densamma oberoende om du var man eller 
kvinna. Enligt Hjalmarsson (2009) ansåg hennes respondenter att det typiskt lagda 
kvinnliga görat, som omvårdade och omhändertagande, ansågs vara ett mer kvalificerat 
kvinnligt arbete och den manliga pedagogen utförde mer aktiva och fysiska 
arbetsuppgifter inom skolan.   
 
 
4.3 Fortsatt forskning 
 
För att skapa sig en större förståelse kring mannens inflytande i förskolan som pedagog 
och hur tänket kring genus skiljer sig mellan de manliga och kvinnliga pedagogerna, 
skulle en mer omfattande forskningsstudie kunna genomföras. Inkluderandet av ett 
större antal förskolor som deltar i studien, samt utöka metoder inom forskningen för att 
samla större mängd data. Ett alternativ är att inkludera observationer inom 
verksamheten för att se hur pedagogerna förhåller sig till genusarbetet. Ett annat syfte 
kan vara att studera personalgruppen utifrån manligt och kvinnligt inom förskolan. Hur 
förhåller de sig till varandra som individer och kollegor, vad anammar de från varandras 
olika erfarenheter och är det kön som styr hur pedagogerna förhåller sig kring 
genusarbete. 
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Bilaga 1; Missivbrev till respondenterna 
 

Examensarbete om synen på genus av manliga respektive 
kvinnliga pedagoger i förskolan 

 
Hej, mitt namn är Daniel Falk och studerar till förskollärare på Högskolan i Gävle.    

Du som pedagog kommer nu att tillfrågas om deltagande i studien. 

Undersökningen kommer att ske i en mellansvensk kommun. Studien kommer att 

genomföras via intervjuer av deltagarna och de kommer att vara i ca 45 min, var på de 

som deltar i studien kommer få besvara frågor gällande genus. Efter att 

sammanställningen är avslutad kommer deltagarna få ta del av uppsatsen i sin helhet om 

intresse finns.  

Alla som deltar i studien kommer att vara anonyma och namnen kommer att bytas ut, 

förskolans namn kommer inte att finnas med i examensarbetet. Det enda som kommer 

att stå är att studien är genomförd i en mellansvensk kommun. All information som 

samlas in kommer att enbart behandlas av mig och endast det som är väsentligt kommer 

att användas i arbetet.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan i Gävle. 

De som är ansvariga för denna undersökning är följande: 

 

Student:  

Daniel Falk 

E-mail: Plu08dfk@student.hig.se 

 

Handledare: 

Bengt Nilsson 

E-Mail: bno@hig.se 

Datum/ort 170912 Gävle 
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Bilaga 2; Intervjufrågor till de deltagande 
 
Fråga 1. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
 
Fråga 2. Vad betyder begreppen genus och jämställdhet för dig? 
 
Fråga 3. Tycker du det är viktigt att arbeta med genus- och jämställdhetsperspektiv i 
förskolan? 
 
Fråga 4. Tycker du att du har tillräckliga kunskaper för att arbeta med genus och 
jämställdhetperspektiv med barnen i förskolan?  
 
Fråga 5. Finns det någon skillnad i barns val av aktiviteter under den fria leken när det 
kommer till genusperspektiv? 
 
Fråga 6.  Tycker du flickor och pojkar i din barngrupp har lätt att överskrida den 
kvinnliga och manliga domänen? Eller beter dig så och uppför sig enligt det 
traditionella könsmönstret? 
 
Fråga 7. Har du någon gång om så fler när då sist varit på någon fortbildning gällande 
genus och jämställdhet? 
 
Fråga 8 När du planerar individuellt eller i arbetslaget brukar du planera aktiviteter som 
ska förbättra genus- och jämställdhetsarbete på din förskola? 
 
Fråga 9.   Har hu tänkt på att inte bara pedagoger som formar barnen men även den 
fysiska miljön och materialet påverkar barnen. Har du ändrat något i förskolans miljö 
eller köpt eller tillverkat något som kan förbättra jämställdhetsarbete i din förskola? 
 
Fråga 10. Kan du beskriva någon pedagogisk metod eller några aktiviteter som du 
genomför för att 
motverka den traditionella könsmönster och främjar lika behandling för flickor och 
pojkar? 
 
Fråga 11. Har du kommit i konflikt eller i en het diskussion med övrig personal eller 
föräldrar pga. att dina skilda åsikter och agerande för att flickor och pojkar ska ha 
likadana utvecklingsmöjligheter? Diskuterar ni sinsemellan i fall ni gör skillnad på 
flickor och pojkar? 
 
Fråga 12. Har ni någon gång bjudit in föräldrar eller använt föräldramötet som tillfälle 
för att prata om genus och jämställdhet som en del av värdegrund? 
 
Fråga 13. Har du talat med barnen om andra familjekonstellationer än den 
heterosexuella kärnfamiljen? 
 
Fråga 14. Vad tror du att du skiljer på hos pojkar och flickor? 
 
Fråga 15. Hur upplever du att vara en minoritet i det arbete du arbetar inom? 
 
Fråga 16. Har du en uppfattning om genustänket har ökat eller minskat med åren? 


