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Abstract 

Personal inom förskola, likt socialarbetare skall i sin yrkesverksamhet aktivt 

sträva efter ett mer jämställt samhälle för att kvinnor och män, flickor och 

pojkar skall ges möjlighet till likvärdiga förutsättningar i livet. Den aktuella 

studien syftade till att undersöka hur personal inom förskola upplever och förstår 

genuskonstruktioner, samt hur de ser på traditionellt könsrelaterade beteenden 

och egenskaper hos barnen i en strävan mot jämställdhet. Studien baserades på 

kvalitativa intervjuer med två förskolechefer och fyra förskollärare. Materialet 

och resultatet har bearbetats genom en tematisk innehållsanalys. 

Undersökningens övergripande resultat visade en generellt stark retorisk 

medvetenhet kring genus, där personalen bland annat försöker att utmana och 

tillåta olika könsrelaterade beteenden och egenskaper. Personalen hade insikt i 

att de ibland omedvetet kunde behandla barnen olika utifrån barnens kön, samt 

att det genuspedagogiska arbetet behöver utvecklas bland annat genom 

reflektion. 
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1. Bakgrund och problemformulering 

Yrkesverksamma inom socialt arbete skall med en grundläggande respekt för alla människors 

lika värde sträva efter social rättvisa och jämställdhet. För att frigöra människors resurser 

samt motverka förtryck och diskriminering, krävs synliggörande av och reflektion över olika 

sociala maktstrukturer i samhället. Dessa strukturer kan vara grundade utifrån exempelvis 

kön, ålder, klass och etnicitet. Yrkesverksamma inom socialt arbete skall med dessa riktlinjer 

som utgångspunkt särskilt beakta barns och ungas trygghet och utveckling (International 

Federation of Social Work [IFSW], 2014). 

 

Genus och barn är ett aktuellt och omdebatterat ämne både i media och forskarvärlden, starka 

och skilda åsikter finns om såväl uppfostran som mediala fenomens framställning av 

traditionellt könsrelaterade beteenden och egenskaper. Enligt Giddens (2013) formas barn in i 

könsroller genom olika socialisationsagenter som skapar och vidmakthåller de normer som 

bland annat ligger bakom de orättvisor som finns mellan kvinnor och män i samhället. Olika 

socialisationsagenter kan exempelvis vara familj, kamrater och skola som genom vardagliga 

interaktioner visar barnen vilka egenskaper och beteenden som förväntas av dem utifrån deras 

kön. Det kan vara svårt att motverka normerna kring de olika könsrelaterade beteendena och 

egenskaperna, att exempelvis som förälder försöka anta en könsneutral uppfostran kan möta 

motstånd då barnet ändå ständigt påverkas utifrån av bland annat filmer och böcker som talar 

om vad som är manligt och kvinnligt. För att kunna främja och utveckla arbetet kring 

jämställdhet behöver yrkesverksamma inom socialt arbete kunskap om hur genusstrukturer 

och normer kan utspela sig, såväl i stora samhälleliga sammanhang som inom institutioner 

som förskolan (IFSW, 2014). 

 

Inom skolan och förskolan har ämnet genus uppdagats särskilt sedan början på 2000-talet i 

Sverige. Detta syns tydligt i form av genus- och jämställdhetsprojekt, så som det omtalade 

arbetet i Gävle på förskolorna Tittmyran och Björntomten, samt ett Jämtländskt 

aktionsforskningsprojekt kallat ´vidgade vyer´. Förutom de särskilt utbildade genuspedagoger 

som finns runt om i landet så vilar ett genusansvar över all skolpersonal, då riktlinjer i viktiga 

styrdokument för skola och förskola har flera mål om att eftersträva och uppnå jämställdhet. I 

läroplanen för förskolan framgår tydligt att traditionella könsmönster skall motverkas, för att 

varje individ skall ha möjlighet att uppnå sin fulla potential utan att hindras av ett 

könsstereotypiskt bemötande (SOU 2006:75).  
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Trots riktlinjer och jämställdhetsarbete visar forskning att lärare och pedagoger ändå 

vidmakthåller traditionellt könsrelaterade egenskaper och beteenden istället för att motverka 

dem, vilket innebär att pojkar och flickor som går till samma skola eller förskola ändå möts av 

olika villkor där (Tallberg Broman, 2006). Flera undersökningar inom svenska förskolor har 

visat att pojkar exempelvis är mer dominerande, tar plats och i större grad får uppmärksamhet 

av lärare, medan flickor tar på sig och ges ansvar att hjälpa både andra barn och lärare samt 

tar mer passiva roller i leken (Bayne, 2009; Odenbring, 2010; Johansson et al., 2016). Dessa 

stereotypa könskonstruktioner med tillhörande beteenden och egenskaper har visat sig 

uppmuntras av lärare, ofta omedvetet. Lärare som deltagit i studier av interaktioner mellan 

lärare och barn har chockats av att i efterhand på inspelningar se sitt könsstereotypa 

bemötande, då de trott att de i själva verket haft en könsneutral pedagogik. Ett vanligt 

fenomen som upptäckts i förskolor är ´pojkpanik´ och innebär att pojkars behov anses mer 

akuta än flickors behov som till följd av detta blir åsidosatta, vilket implicit lär barnen att 

pojkar har makt och att flickor kommer i andra hand. Andra exempel som visar olika 

behandling av pojkar och flickor är att pojkar får beröm då de hjälper andra medan flickor 

som är hjälpsamma inte uppmärksammas eftersom att de förväntas vara naturligt 

omhändertagande (Bayne, 2009). 

 

Undersökningar som gjorts på förskolor i Sverige har visat flertalet olika förhållningssätt och 

strategier i det genuspedagogiska arbetet hos personalen. Ett könsneutralt förhållningssätt är 

vanligt förekommande och omnämns av bland annat Emilsson, Folkesson & Moqvist 

Lindberg (2016) och kan exempelvis innebära att könsstereotypiska leksaker som dockor och 

bilar plockas bort och ersätts av mer könsneutrala leksaker och lekmiljöer. En annan populär 

strategi är kompensatorisk pedagogik som bygger på idén om att pojkar och flickor 

traditionellt fostras in i olika beteenden, därigenom försöker förskollärarna att träna barnen i 

de egenskaper som de har minst erfarenhet av. Detta kan exempelvis innebära att flickor får 

lära sig att vara självständiga och pojkar får lära sig att vara omtänksamma mot andra. 

Respektive strategier har kritiserats för att ändå återskapa traditionellt könsrelaterade 

beteenden och egenskaper på olika vis (Bayne, 2009).  

 

Det är ingen enkel uppgift att inom förskolan arbeta genuspedagogiskt för att uppnå 

långsiktiga och hållbara resultat i hopp om ett mer jämställt samhälle, då de könsstereotypiska 

egenskaperna och beteendena reproduceras från alla möjliga håll i samhället. Bayne (2009) 

menar att den starkt rådande manliga normen många gånger väcker negativa reaktioner mot 
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genuspedagogiska projekt eller arbetssätt, både av personal och även föräldrar som oroar sig 

för deras söners framtid i fråga om bland annat sexualitet och välgång. Författaren beskriver 

vidare att behovet av att jobba mot jämställdhetsmål eller att vidareutbilda förskolepersonal i 

genuspedagogik inte erkänns i alla kommuner då de bland annat anser att det inte finns tid till 

det eller helt enkelt inte prioriterar det. De lagar och riktlinjer om jämställdhet som 

kommunerna skall följa är enligt Statens offentliga utredning (SOU 2006:75) tydliga och 

tillräckliga, men mer kunskap hos personalen behövs för att kunna tillämpa dessa i praktiken. 

Enligt Sandström, Stier och Sandbergs (2013) studie känner sig många pedagoger retoriskt 

övertygade om sitt förhållningssätt till genus och könsroller medan det i praktiken finns en 

högre grad av osäkerhet. Även Emilsson et al. (2016) fann att förskolepersonal hade svårt att 

utifrån såväl teorier som riktlinjer kring genus överföra detta till ett tydligt arbetssätt. 

Författarna till dessa två studier föreslår båda fortsatta undersökningar av förskolepersonals 

inställning till och arbete med genus och deras interaktioner med barnen, för att bättre förstå 

det genuspedagogiska arbetet och hur det kan utvecklas. Detta föreslås bland annat genom 

ytterligare intervjuer med förskolepersonal för att kunna se om studiernas resultat även 

stämmer i olika kontexter. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur personal i förskola ur ett maktperspektiv ser på genus 

samt traditionellt könsrelaterade beteenden och egenskaper i en strävan mot ett mer jämställt 

samhälle. 

 Hur ser förskolepersonals erfarenheter och förståelse ut kring genus och hur det 

konstrueras i förskolan? 

 Hur använder man denna förståelse kring genus i den praktiska verksamheten?  

2. Kunskapsläge 

2.1 Förskola och jämställdhet 

Historik 

Förskolans framväxt är en del av den svenska välfärdsstaten och dess generella utformning 

utgör en viktig social trygghet för den enskilde medborgaren (Mattsson, 2015). Den grundar 

sig i en ambition om ett mer jämställt samhälle, framförallt då förskolan underlättat kvinnors 

tillgänglighet till arbetsmarknaden. I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet skedde en 

rad samhälleliga och politiska förändringar, med en tydlig inriktning på jämställdhet och 
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könsrelationer. Bland annat ändrades synen på familjen med en försörjare istället till två 

försörjare, därmed framkom åtgärder som föräldraförsäkringen samt den omfattande 

utbyggnaden av förskolan som ”…motiverades… bl a som en formell struktur för 

jämställdhet och förändrade maktrelationer.” (Tallberg Broman, 2006, s.8). Från en betoning 

på förskolan som en formell struktur för jämställdhet, har fokus för jämställdhet i förskolan 

mer flyttats till pedagogikens kvalitet. Det förändrade förhållandet mellan staten och familjen 

gjorde att en stor del av ansvaret för barnen och deras utveckling flyttades till staten. Detta 

ansvar tydliggörs i statens offentliga utredning från 1972 ”barnstugeutredningen”, med tydliga 

demokratiskt värderade mål som ligger till grund för all utbildning av förskolepersonal (ibid.). 

Dessa värderingar lever vidare i viktiga styrdokument för förskolan som skollagen, 

diskrimineringslagen och skolans läroplan som har tydliga riktlinjer om främjande av 

jämställdhet samt ickediskriminering utifrån bland annat könstillhörighet (SOU 2006:75). 

 

I början av 2000-talet bildades en delegation för att främja jämställdhetsarbete i förskolan. 

Delegationen beskriver i ett direktiv att ytterligare insatser krävs för att utveckla 

jämställdhetsarbetet i förskolan med fokus på ”…de informella strukturer som skapar och 

upprätthåller den ojämna maktfördelningen mellan könen.” (dir. 2003:101) i ett perspektiv av 

feminism och livslångt lärande för att uppnå jämställdhet. Ett av delegationens uppdrag 

bestod i att bevilja medel för att jämställdhetsprojekt i förskolor skulle kunna bedrivas. (SOU 

2006:75). 

 

Förskolans riktlinjer kring genus och jämställdhet 

Varje enskild förskola kan ha sina egna specifika mål och inriktningar för sin verksamhet, 

men det finns gemensamma riktlinjer och mål som alla Sveriges förskolor måste följa och 

dessa återfinns i huvudsak i läroplanen för förskolan. Läroplanen utgår i grunden från det 

svenska samhällets demokratiska och solidariska värderingar. Där framgår tydliga mål om 

jämställdhet som skall genomsyra verksamheten bland annat genom att de vuxna som 

förebilder förmedlar detta till barnen. Förskolan skall även motverka diskriminering på grund 

av bland annat barns kön och sexuell läggning hos någon anhörig (Skolverket, 2016). 

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

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

manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 

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

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (s.5) 
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Verksamheten ansvarar även för att utveckla barnens förmåga till empati och respekt för 

människors olika uppfattningar och sätt att leva. Det framgår även att dessa värderingar som 

skall ligga till grund för barnens utveckling och uppfostran skall göras i samarbete med 

barnens hem och familj (ibid.).  

2.2 Aktuell forskning 

Genuspedagogiska strategier och arbetssätt 

Undersökningar som gjorts har visat att återskapandet av traditionella könsbeteenden 

fortfarande kan förekomma, även inom förskolor med en medveten genusstrategi eller hos 

förskollärare med ett genusmedvetet arbetssätt (Bayne, 2009). Emilsson et al. (2016) redogör 

för den kompensatoriska genusstrategin som innebär att pojkar och flickor får öva på de 

egenskaper de är minst vana vid sett utifrån traditionella könsbeteenden, en strategi som varit 

vanligt förekommande men som nu ebbat ut och könsneutralitet verkar vara det mest 

vedertagna förhållningsättet som kan förstås och användas på olika sätt bland annat utifrån 

förskollärares egna värderingar. Som Tallberg Broman (2006) menar så har flera av de 

svenska jämställdhetsprojekten utgått från ett genusantagande om olikheter mellan könen. Då 

dessa olikheter formuleras finns en risk att flickor och pojkar förenklas till homogena grupper 

och därmed vidmakthålls de traditionella könskonstruktionerna. De genuspedagogiska 

strategier och arbetssätt som använts kring det senaste årtiondet har blivit kritiserade bland 

annat för att de objektifierar barnen och bortser från barnen som aktiva deltagare i 

förändringsprocessen mot ett mer jämställt samhälle (Emilsson et al., 2016). Dolk (2013) fann 

att det var vanligt att pedagoger inte involverar barnen i jämställdhetsarbetet genom att de inte 

talar om för barnen att samhället är ojämställt. Hon menar att ett sådant förhållningssätt leder 

till att barnen passiviseras av de aktiva vuxna och barnen riskerar därmed att gå miste om sina 

demokratiska rättigheter. 

 

Tolkning och omvandling av riktlinjer och genusteori 

Flera undersökningar som genomförts i förskolor i Sverige där personalens genus- och 

jämställdhetsarbete iakttagits, har givit resultat som beskriver hur teorier och riktlinjer visat 

sig vara motsägelsefulla eller svåra att omvandla till den praktiska verksamheten (Sandström 

et al, 2013; Ärlemalm- Hagsér, 2010; Markström & Simonsson, 2011). 

Sandström et al. (2013) framhäver att förskolepersonals förståelse kring genuspedagogik kan 

ske på olika nivåer, som påverkar i vilken mån det är möjligt för personalen att se 

bakomliggande genuskonstruktioner i den dagliga verksamheten. Den retoriska 
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medvetenheten kan därför skilja sig från det personalen faktiskt gör i interaktioner med 

barnen och hur de reflekterar kring det som händer. Då genuspedagogiken snabbt har 

utvecklats de senaste årtiondena genom bland annat flertalet politiska riktlinjer finns det i 

Sveriges förskolor generellt sett en stark retorisk medvetenhet kring ämnet, men 

undersökningar visar att det personalen säger att de gör inte alltid stämmer överens med det 

de verkligen gör. Ett exempel på detta är Ärlemalm-Hagsérs (2010) undersökning på en 

förskola med ett uttalat genusmedvetet arbetssätt, som visade att utomhusmiljön och leken där 

var en dold arena för återskapandet av traditionella könskonstruktioner. Personalen ansåg att 

utomhusleken var könsneutral, men undersökningen visade motsatsen då forskaren utläste 

olika dolda budskap som låg bakom de genusmönster som uppstod kring leken. Hon vill med 

detta visa hur komplext genusarbete kan vara, då det ständigt skapas nya genuskonstruktioner 

och därmed behöver personalen hela tiden hitta nya sätt att förhålla sig till detta för att inte 

återskapa traditionella könsbeteenden. Anledningen till att olika förskolor och 

förskolepersonal angriper en genusmedveten pedagogik på väldigt olika sätt kan förstås likt 

det Edström (2009) framhåller om att styrdokumenten för förskolan är kortfattade och lämnar 

utrymme för tolkningar. Hon menar vidare att läroplanen för förskolan är inkonsekvent då 

dess riktlinjer om jämställdhet motsägs av den bakomliggande normen om en hegemonisk 

maskulinitet som hon utläser i beskrivningen av barnet som en självständig äventyrare – 

egenskaper förknippade med traditionella maskulina beteenden. Författaren menar därmed att 

tyngden i det pedagogiska genusarbetet kan komma att läggas på förändringen hos flickor, att 

ta efter traditionella maskulina egenskaper. I Emilssons et al. (2016) undersökning lade 

forskarna även märke till hur förskollärare kunde uppmuntra femininitet hos pojkar medan 

femininitet hos flickorna inte var önskvärt, exempelvis såg forskarna skillnad i hur 

förskollärare bemötte en pojke i stereotypa flickkläder jämfört med en flicka iklädd samma 

slags utstyrsel. Liknande resultat fann Markström & Simonsson (2011) som i sin 

undersökning om hur förskolepersonal och föräldrar konstruerar flickors genus, då de i 

beskrivningar av olika typer av flick-roller särskilt positivt betonade egenskaper hos flickorna 

som var traditionellt maskulina medan flick-roller som var särskilt traditionellt feminina hade 

en negativ ton och underströks som `för flickigt`. I Johanssons et al. (2016) undersökning om 

hur barn i interaktioner på förskolan tillgodogör sig sina rättigheter, kunde även de se hur den 

maskulina hegemonin dominerade och ledde till att pojkars tillgodogörande av sina rättigheter 

ibland skedde på bekostnad av flickors rättigheter. 
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Genuskoder i interaktioner 

Flera studier har i sina resultat lagt vikt vid interaktioner och kommunikation mellan barnen 

själva och mellan barnen och pedagogerna (Månsson, 2011; Emilsson et al., 2016; Sandström 

et al., 2013; Markström & Simonsson, 2011; Ärlemalm-Hagsér, 2010; Odenbring, 2010), där 

det har visat sig finnas bakomliggande budskap om genus- och könskoder som påverkar hur 

barnen konstruerar sina identiteter. Dessa budskap kan finnas i språket i form av 

kategoriseringar refererat till kön och social status. Detta var något som Odenbring (2010) 

fann då hon analyserade videosekvenser av interaktioner i förskolor, bland annat kunde 

förskollärare tala till flickor som änglar medan pojkar kunde talas till som muskelknuttar som 

implicit kan ses som referenser till barnens biologiska kön och dess traditionella ideal.  

Laanemets, Mattsson & Nordling (2013) undersökte socialarbetares sätt att använda 

kategorier för olika individer och grupper kopplat till bland annat kön och etnicitet, liknande 

de kategoriseringar som kan förekomma även inom förskolans verksamhet. Studien visade 

hur komplext det kan vara att inom en social verksamhet förhålla sig till och använda olika 

kategoriseringar för att inte bidra till diskriminerande strukturer. Bland annat visade det sig att 

svårigheter i att hantera och ta ställning till sin överordnade maktposition kan leda till att man 

i sin yrkespraktik undviker laddade ämnen som exempelvis kategoriseringar kring kön och 

etnicitet, för att istället vinkla det till egna erfarenheter av att vara i en undergiven position. 

 

Maktrelationer 

Flera forskare nämner vikten av att titta närmare på olika maktrelationer. Dolk (2013) 

förespråkar ett normkritiskt förhållningssätt och menar bland annat att maktassymetrin mellan 

barn och vuxna inom förskola behöver förhandlas om. Detta för att bredda barns delaktighet 

och möjligheter att påverka de normer som finns och skapar orättvisa. Även Edström (2009) 

efterlyser en maktanalys och en mer pluralistisk syn på genus, för att uppmärksamma hur 

ytterligare sociala konstruktioner samverkar och skapar de genusstrukturer som råder. De 

iakttagelser av maktstrukturer som gjordes av Johansson et al. (2016) ledde till en liknande 

slutsats om att det i fortsatt genusforskning i förskolan behövs ett intersektionellt perspektiv. 

Detta för att få förståelse för hur olika kontexter som etnicitet, klass, ålder, personlighet och 

kultur påverkar hur barn antar och ges olika maktpositioner utöver den inverkan könsnormer 

kan ha på detta. Enligt Laanemets et al. (2013) är det också viktigt att se till hur man som 

yrkesverksam inom sociala verksamheter hanterar sin egen överordning i förhållande till de 

individer och grupper man möter, för att synliggöra hur vardagliga praktiker omedvetet kan 

återskapa orättvisa maktstrukturer kopplat till olika sociala konstruktioner. 
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3. Teori 

3.1 Begrepp 

Jag kommer i huvudsak att använda mig av Connells (1987; 2008; 2015) teorier om kön och 

genus, där dikotomin mellan kvinnor och män är en central utgångspunkt. Grunden i modern 

genussociologisk forskning handlar om att genus är något som konstrueras i interaktioner 

mellan människor och utifrån detta försöker Connell (2008) att beskriva hur genusordningar 

uppstår. Följande begrepp kommer att beskrivas vidare; genusordning, genusregimer, 

genusrelationer, genusmönster, hegemonisk maskulinitet. 

Connell (2015) beskriver hur genusmönster inom olika områden i samhället tillsammans 

bildar en övergripande genusordning. De genusmönster som förekommer kan se olika ut, 

ibland är de motstridiga men ofta liknar de varandra och den övergripande genusordningen. 

Connell (1987) lägger vikt vid genusforskning som utförs inom institutioner, där 

genusrelationer uppstår i de mänskliga sociala praktikerna och interaktionerna. Hur dessa 

relationer utspelar sig och skapar sociala hierarkier kallar hon för genusregimer. Hon tar upp 

skolan som ett exempel där genusregimer utspelar sig. Det visar sig i tydliga uppdelningar 

som vanligen förekommer inom olika praktiker som definieras maskulina respektive feminina 

som inom olika sporter och regler i klassrummet. Denna könsuppdelning kan även märkas i 

skolpersonalens olika arbetsuppgifter och skolämnen. Det tydligast framträdande 

genusmönstret är att mannen genom historien setts som könsneutral medan kvinnan gjorts till 

det som avviker från den manliga normen. Detta redogör Mattsson (2015) för genom att 

exempelvis titta på hur man använder titeln läkare som är underförstått manligt då man oftare 

talar om kvinnliga läkare men man säger sällan manlig läkare. Detta kallar Connell (2015) för 

den hegemoniska maskuliniteten som är den dominerande könsnormen medan det som faller 

utanför detta underordnas. Den hegemoniska maskuliniteten är en övergripande norm som 

råder i samhället och en person som faller inom denna normens perfektion rangordnas högst 

och tillskrivs mest strukturell makt, varpå de som avviker underordnas. Odenbring (2010) 

beskriver hur denna maskulinitet kan vara pluralistisk och kan variera i olika sociala 

sammanhang och institutioner, men det som är genomgående för denna norm i det 

västerländska samhället är att den heterosexuelle vita mannen är dominerande. Mattsson 

(2015) menar att nästan alla män bidrar till att återskapa denna genusordning både passivt och 

aktivt. Även de män som är långt ifrån den hegemoniska positionen, exempelvis 

homosexuella män och män med invandrarbakgrund, då de trots sin maskulina underordning i 

många sammanhang vinner fördelar utifrån att kvinnor är underordnade. 
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3.2 Modern genusforskning och dess grunder 

Begreppet genus myntades under 1970-talet och kring samma era tog den moderna 

genusforskningen sitt språng. Språngbrädan bakom genusforskningens uppstart består i ett 

synliggörande av olika maktstrukturer i samhället med fokus på bakomliggande 

genusordningar. Detta har uppmärksammats av grupper i samhället som ansett sig förlora på 

dessa strukturer, i form av rörelser som försvarade kvinnors och homosexuellas rättigheter. 

Kvinnorörelser har för att motverka samhällets förtryck bland annat kämpat för kvinnors 

rösträtt, preventivmedel och lika löner. Rörelser som försvarar homosexuellas rättigheter har 

kämpat för exempelvis homosexuellas rätt till att ingå äktenskap och att skaffa barn. Trots 

motstånd i form av bland annat rörelser som propagerat mot abort och homosexualitet, har 

kvinnors och homosexuellas frigörelse lett till och givit såväl politiska som kulturella resultat. 

(Connell, 2015) 

 

Vedertagna fakta och diskurser om genus har vidmakthållit de ojämlika maktordningar som 

uppstår mellan män och kvinnor. Hirdman (2003) menar att det sedan tusentals år tillbaka rått 

en stark och allmänt accepterad diskurs om mannen som den dominanta och starka, medan 

kvinnan är den svaga som lyder under och tillfredsställer mannen. Hon kallar detta 

förhållandet mellan man och kvinna för genuskontrakt och dess grundläggande utformning 

går ut på att kvinnan underordnas mannen. Dess stereotypa utformning har varierat genom 

tiden och i olika kulturer men det som består är kvinnans underordning och mannens 

dominans. Detta redovisar hon bland annat genom att hänvisa till väl kända texter, religiösa 

och vetenskapliga som klargör denna ordning som naturlig. Då som nu hålls den övergripande 

andelen makt, religiöst ledarskap och utvecklingen av vetenskapen i världen inom manliga 

ramar (Connell, 2015). 

3.3 Globalt perspektiv 

Genus kan inte förstås enbart genom att titta på vilka genusmönster som finns inom en 

institution så som skolan, utan måste ses i samspel med den bakomliggande genusordning 

som finns i samhället och även världen i stort. ”En genusordning på global nivå kan definieras 

som den struktur av relationer som kopplar samman institutionernas genusregimer och 

lokalsamhällenas genusordningar i världskala.” (Connell, 2008, s.22) 

 

I takt med genusforskningens utveckling har många förändringar skett i en riktning mot ett 

mer jämställt samhälle, men ännu verkar ojämlika genusstrukturer. Detta kan ses tydligt i 
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form av olika statistik som visar könsfördelning inom olika globala och lokala sammanhang 

och institutioner (Connell, 2015). Sett till arbetsmarknaden har kvinnor inom vissa områden 

intagit fler mansdominerade yrken som exempelvis läkare och polis, medan könsfördelningen 

inom andra områden fortfarande är ojämn. Kvinnor finns till stor del representerade inom 

olika serviceyrken, framförallt inom vård, omsorg och undervisning av barn. Medan män till 

stor del finns representerade inom industri- och byggarbete. I den sakta mak som 

könsfördelningen blir jämnare inom olika mans- och kvinnodominerade arbetsområden, kan 

det ändå återstå en könsuppdelning gällande arbetsuppgifter som värderas olika och därmed 

kan vidmakthålla ojämställdheten (Mattsson, 2015). Inom de områden där män är 

överrepresenterade återfinns de jobb som är mest välbetalda, exempelvis yrken som innefattar 

ledarskap, juridik och teknisk utveckling. Trots internationella och nationella riktlinjer som 

syftar till att förbjuda könsdiskriminering i lönesättning, finns det ännu inget land i världen 

där kvinnor har lika höga inkomster som män. Då det kommer till det oavlönade arbetet i 

hemmet i form av matlagning, städning, handarbete och att ta hand om barnen utförs detta 

fortfarande till största delen av kvinnor. Detta kan ses som en genomgående kulturell 

beskrivning i världens moderna samhällen av den goda modern som en omsorgsfull, 

självuppoffrande kvinna. Samtidigt som den goda fadern kulturellt kan beskrivas som 

familjens huvudman då det kommer till försörjning och att fatta beslut (Connell, 2015). 

3.4 Genuskonstruktioner och maktstrukturer 

Connell (2015) beskriver hur genusmönster kan ses som en social struktur likt 

åldersstrukturer, klasstrukturer etc., men poängterar att detta inte utgör något fast och 

oföränderligt utan att människor ständigt konstruerar genus. De rådande strukturerna påverkar 

inte automatiskt hur grupper och individer agerar, men de utgör en ram för möjliga handlingar 

och dess konsekvenser. Människor agerar utifrån denna ram och så länge vi agerar i enlighet 

med den rådande genusordningen så återskapas den. Även Davies (2003) menar att 

genusrelationer och identitetsskapande inte är något statiskt då det ständigt utvecklas. Detta 

förklarar hon genom en postrukturalistisk syn på genus, med hjälp av denna teori menar 

författaren att vi möjliggör att även se bortom dikotomin mellan kvinnor och män, vilket 

breddar synen på identitetsskapande och möjliggör brytandet av traditionella och fasta 

könsordningar. Vidare menar hon att människor positionerar sig utifrån de diskursiva 

praktiker som finns i samhället, men med en subjektiv syn på individen kan denna positionera 

sig både i enlighet med den rådande diskursen men också i motstånd till denna vilket i sin tur 

möjliggör nya diskurser. Genom att exempelvis se på den förändrade genuspedagogiken inom 
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förskolan under de senaste årtiondena har diskursen och synen på flickor och pojkar 

utvecklats till att tillåta barnen att bryta mot traditionella könsbeteenden, genom att 

uppmuntra beteenden som tidigare i hög grad ansetts vara avvikande som exempelvis att en 

pojke leker med dockor. 

 

Sociala föreställningar om olika kvinnor och män 

Då barnen börjar på förskolan blir de en del av det normsystem som finns där och utifrån detta 

konstituerar varje individ sin sociala position i gruppen. De normer och diskurser som finns 

inom en förskola innefattar flera olika sociala kategorier utöver kön och genus. Men för att 

synliggöra de maktstrukturer som kan ligga bakom de positioner som barn antar är ofta 

dikotomin mellan män och kvinnor, pojkar och flickor en viktig del i de diskurser som finns 

inom förskolans praktik (Månsson, 2011). De olika föreställningar människor har om män och 

kvinnor samspelar med föreställningar om andra sociala kategorier som etnicitet, klass, ålder 

och sexualitet på ett komplext vis. Utifrån dessa kategorier mäts människor mot olika ideal 

vilka kan vara av större eller mindre betydelse i olika sammanhang och de påverkas på olika 

sätt av varandra då ojämlikheter uppstår. Exempelvis kan idealet av kvinnan ses ur ett 

klassperspektiv där den passiva borgarklasskvinnan länge varit det som ansetts som mest 

eftersträvansvärt, medan nutidens ideala medelklasskvinna utvecklats till normer om 

självständighet och flexibilitet för att kunna ta hand om både hem, barn och lönearbete 

(Mattsson, 2015). Detta kan kopplas till de ideal vuxna förmedlar till dagens flickor att 

undvika typiska feminina egenskaper och att mer bete sig som pojkar och ta för sig 

(Markström & Simonsson, 2011), men samtidigt uppmuntras att vara duktiga och ansvarsfulla 

(Bayne, 2009).  

 

Begreppet etnicitet kan enligt Mattsson (2015) förstås på två olika vis, en konstruktivistisk 

förståelse ser etnicitet som något kontextberoende som aktivt skapas medan en essentialistisk 

uppfattning innebär att etnicitet ses som något fast och oföränderligt. Det senare kritiserar hon 

då det bidrar till kulturalisering och ständiga ”dikotomier av bra-dåligt, traditionellt-modernt 

och utvecklat-underutvecklat” (s.87). Detta menar hon är vanligt då man inom sociala 

verksamheter kan tala om kulturkrockar. Vikten av att lyfta fram etnicitet inom 

genusforskning tar De los Reyes & Mulinari (2005) upp då föreställningar och konstruktioner 

som uppstår kring detta, kan synliggöra förtryckande maktdiskurser vilket den ursprungliga 

feministiska forskningen bortsett från. Föreställningar kring etnicitet kan bilda kategorier som 

”invandrare” och har ofta en direkt eller implicit innebörd om avvikande från och underordnat 
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det vita eller ”svenska”. Genom en syn med en dikotomi mellan ”invandrare” och ”svenskar” 

läggs ramar för hur individer konstruerar sig själv och andra utifrån övriga sociala kategorier. 

I ett exempel som författarna tar upp från en undersökning i en gymnasieskola framträder en 

syn på invandrartjejer som tillbakahållna och förtryckta av sin kultur som i sin tur bildar en 

uppfattning om svenska tjejer som fria och självständiga. Samtidigt kunde synen på en svensk 

tjej med en pojkvän som är invandrare göra att tjejen uppfattades som en person med låg 

social status. Dessa typer av föreställningar samspelar på ett komplext vis och påverkar hur 

tjejer konstruerar sin könsidentitet och sexualitet.  

 

Konstruktioner ur en maktposition 

I mötet mellan individer inom en social institution eller verksamhet är interaktionerna ständigt 

färgade av individernas sociala och kulturella föreställningar. Den ojämna maktfördelning 

som finns mellan förskolebarn och förskolepersonal, kan liknas vid maktfördelningen mellan 

socialarbetare och klienter. Därför är det viktigt att inom båda dessa områden vara medveten 

om och reflektera över hur en överordnad person utifrån sina föreställningar bemöter och 

bedömer den eller de underordnade personerna (Hertz & Johansson, 2012). Exempelvis synen 

på föräldraskap är aktuell inom både förskolans arbete som inom det sociala arbetet. 

Forskning har visat att det förekommer att socialarbetare som gör barnavårdsutredningar 

bedömer föräldrar olika utifrån kön. Faderskap och manliga förebilder har under den senaste 

tiden uppmärksammats, bland annat för att inom socialtjänsten stärka mäns föräldraroll. Detta 

kan också aktualiseras inom förskolan, där manlig förskolepersonal efterlyses för att särskilt 

pojkar skall ha en manlig förebild som inte tillhör den traditionella maskuliniteten (Mattsson, 

2015). Kvinnodominansen inom förskolan kan innebära att förskollärare utifrån sin kvinnliga 

position har lättare att relatera till flickor och detta tenderar att förmedla ensidiga budskap om 

manligt och kvinnligt om personalen inte reflekterar kring det. Detta visar Sandström et al. 

(2013) i sin undersökning då några kvinnliga förskollärare pratar med varandra, en av 

förskollärarna berömmer en pappa som varit duktig och klätt sitt barn så fint trots att han inte 

är van. I konversationen reflekterar de och synliggör den föreställning som en utav dem har 

om hur en pappa är, detta görs bland barnen som hör på men inte involveras. Dessa typer av 

sociala föreställningar förmedlar personal inom förskola och socialt arbete till barnen, dessa 

föreställningar påverkar också hur personal bedömer behov och vilka insatser som 

aktualiseras för såväl barn och deras föräldrar (Hertz & Johansson, 2012). I 

förskolepersonalens eller i socialarbetarens maktposition påverkar alltså deras föreställningar 

hur de sätter ord på barns och föräldrars sociala konstruktioner. Det är därför viktigt att se till 
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dessa individers egna konstruktioner och benämningar av sig själva, såväl inom den praktiska 

verksamheten som inom forskningen (De los Reyes & Mulinari, 2005). Enligt Laanemats et 

al. (2013) kan det ibland vara svårt att veta hur man inom en social verksamhet ska förhålla 

sig till individer och grupper som är underordnade. Bland de kategorier som yrkesverksamma 

inom socialt arbete och förskolan använder för att förhålla sig till de individer de möter, kan 

vissa kategorier vara svårare än andra att prata om. Det är enligt forskarna viktigt att vara 

medveten om sina egna privilegier och hur man i sin maktposition som socialarbetare kan 

bidra till att återskapa förtryckande maktstrukturer. Då man som yrkesverksam inom socialt 

arbete och förskola säger sig ha en god medvetenhet och behandlar alla lika, riskerar man att 

ändå återskapa orättvisa maktstrukturer. Genom att se sig själv som en objektiv person 

avsäger man sig ansvaret att motverka den orättvisa som finns, det är därför viktigt att vara 

medveten om att förtryckande strukturer ofta upprätthålls genom individers bakomliggande 

föreställningar som påverkar dennes vardagliga beteende.  

 

Barns interaktioner och positioner 

Barn kommunicerar redan från födelsen och söker mening i interaktioner med andra. Barnet 

utvecklar sitt sätt att kommunicera utifrån de reaktioner som uppstår i dess miljö, till en 

början är den fysiska kommunikationen viktig och med tiden utvecklas även det verbala 

(Månsson, 2011). Språket är viktigt för människans förmåga att konstituera sig själv i relation 

till sin omvärld, för att kommunicera och fungera med andra. I språket som vuxna förmedlar 

lär sig barnen könskoder, vilket kan vara en slags inskolning i den sociala ordningen men 

också en möjlighet att bryta mot den. I språket finns många bakomliggande självklarheter om 

hur världen är beskaffad bland annat utifrån uppdelningen mellan kvinnor och män (Davies, 

2003). Dessa budskap förmedlas i vardagliga samtal mellan människor genom olika etiketter 

eller kategorier och används ofta utan att man reflekterar över det. Detta synliggjorde 

Odenbring (2010) i sin studie då hon analyserade hur förskolepersonal oftare gav 

komplimanger till flickor om deras utseende, gärna refererat till idealfigurer som änglar eller 

prinsessor, medan komplimanger till pojkar oftare kunde handla om fysisk styrka eller mod då 

de refererades till som muskelknuttar eller äventyrare. Utifrån dessa inbäddade budskap om 

social status lär sig barnen hur de skall positionera sig för att framstå som en lyckad pojke 

eller flicka. Svaleryd (2003) förklarar att barns lek präglas av både makt och solidaritet. Hon 

menar att pojkars maktkamper ofta är tydliga och handlar om fysisk styrka, medan flickors 

mindre synliga maktkamp oftare handlar om uteslutande och skam. Davies (2003) har funnit 

att barn kan positionera sig på olika vis i olika sammanhang, särskilt tydligt kunde hon 
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urskilja hur barns positionering i ett sammanhang med en vuxen maktdiskurs kunde skilja sig 

från sammanhang som bara innefattar barn. De olika sätten att positionera sig berodde på de 

olika fördelarna som fanns i de olika sammanhangen. Exempelvis kan en grupp barn i ett 

sammanhang med en vuxen visa hjälplöshet för att vinna fördelar genom dennes sympati, 

medan samma grupp i frånvaro av vuxna söker fördelar i en maktkamp mellan varandra. 

4. Metod 

Metoden för denna studie har en kvalitativ ansats, vilket enligt Bryman (2011) innebär en syn 

på verkligheten som socialt konstruerad och med ett intresse för undersökningspersonernas 

egna beskrivning och förståelse av denna verklighet. Detta stämmer överens med 

undersökningens frågeställningar som är inriktade på att få fördjupade svar från 

undersökningspersonernas beskrivningar av sina erfarenheter.  

4.1 Litteratursökning 

Sökningen efter aktuell forskning inom området gjordes under hösten 2016 inom sju olika 

databaser genom ProQuest Social Sciences, där jag enbart inkluderade vetenskapligt 

granskade artiklar. Jag prövade mig fram genom olika sökningar och kombinationer av ord. 

Exempel på de sökord jag använde var: gender, gender pedagogy, sex roles, preschool, 

preschool children, preschool teachers, equality. Jag valde även att begränsa sökningen 

genom att bara inkludera nordiska artiklar från 2000-talet, då jag ansåg att denna kontext var 

mest relevant och aktuell för min undersökning. Jag har även valt artiklar och litteratur utifrån 

relevanta artiklars referenser. Sammanlagt använder jag mig av tio olika artiklar som 

utgångspunkt för avsnittet om tidigare forskning. Utifrån dessa har jag funnit olika teoretiska 

perspektiv som förenar artiklarna och som jag ansett vara relevant för att få en grundläggande 

kunskap om genus, varpå jag sökte upp facklitteratur om dessa teorier. Utöver böcker om 

grundläggande genusteorier har jag även valt några böcker som kombinerar detta ämne med 

socialt arbete samt med förskolan. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att söka svar på undersökningens frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, som styrs av intervjupersonens beskrivande upplevelser och 

riktningar utifrån intervjuarens frågor. Detta passade bra då frågeställningarna är öppna och 

för att jag ville få ett så detaljerat och djupt datamaterial som möjligt. Då intervjuerna är 

semistrukturerade utgår intervjuaren från en flexibelt utformad intervjuguide, som gör det 

möjlig att under intervjuns gång ta olika riktningar för att kunna nå intervjupersonens 
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intressen och ståndpunkter (Bryman, 2011). Jag valde denna intervjumetod för att eventuellt 

kunna jämföra olika kontexters betydelse. Likt författaren beskriver utformade jag 

intervjuguiden genom att utgå från olika bestämda teman som berör ämnet och som syftar till 

att få intervjupersonen att berätta om sina tankar och erfarenheter. Utifrån mina teman i 

intervjuguiden, hade jag fasta hållpunkter för att kunna jämföra intervjuerna även om 

intervjupersonerna valde olika riktningar. Jag valde att ha med övergripande teman om 

genusmönster, genuspedagogik/arbetssätt och strategier, barnens involvering, samarbete med 

vårdnadshavare, respons och attityder, riktlinjer och mål, utvärdering. Utifrån dessa 

utformades en intervjuguide för förskollärare (se bilaga 1) och en intervjuguide för 

förskolechefer (se bilaga 2), där den första mer fokuserar på den praktiska verksamheten och 

den andra mer på mål och teorier kring verksamheten. 

 

Alla intervjuer inom ramen för tätort genomfördes på den aktuella förskolan i ett avskilt rum, 

likaså en av intervjuerna inom ramen för glesbygd och de två andra intervjuerna genomfördes 

i olika konferensrum. Samtliga intervjupersoner fick själva ta ställning till plats för sina 

möten. Intervjuerna spelades in och transkriberades, då det som Bryman (2011) beskriver ofta 

är mer fördelaktigt än att anteckna eftersom det blir möjligt att lyssna på materialet om igen 

och det underlättar noggrannheten. Jag själv såg också fördelar i detta då jag ville kunna 

genomföra intervjuerna så ostört som möjligt och att i efterhand kunna lyssna på vad som sägs 

och i vilket sammanhang för att kunna urskilja teman och mönster.  

4.3 Urval 

Tillvägagångssättet för studiens urval var målinriktat, vilket innebär att forskaren anpassar 

urvalet för att det skall passa ihop med sitt specifika ämne. Denna urvalsstrategi väljs ofta då 

forskare är ute efter en så stor variation i fråga om exempelvis specifika egenskaper mellan 

undersökningspersonerna som möjligt. Jag hade även i åtanke att urvalet skulle inkludera 

olika kontexter och inte bara personer, då tanken var att intervjua personal i förskola dels i 

glesbygd och dels i tätort, eftersom att människors beteende ofta kan vara kontextberoende 

(Bryman, 2011). Planen för insamlandet av data var att intervjua en förskolechef och två 

förskollärare från en förskola belägen i tätort samt en förskolechef och två förskollärare från 

en förskola belägen i glesbygd, detta för att få en bredd på urvalet. Jag ansåg också att detta 

antalet intervjupersoner skulle passa in i undersökningens tidsram och att det skulle vara 

tillräckligt för att få en detaljerad bild av kontexten och dess sammanhang kopplat till mina 

frågeställningar. Jag begränsade urvalet till att enbart ha med högskoleutbildade 
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förskolechefer och förskollärare då deras utbildning ger grundläggande kunskap om genus. 

Via mail (se bilaga 3) kontaktades förskolechefer och förskollärare inom förskolor både inom 

kommunal och privat regi för att se vilka som kunde ställa upp. Den slutgiltiga 

datainsamlingen resulterade i en förskolechef och två förskollärare inom en och samma 

kommunala förskola i tätort, medan det blev en förskolechef och en förskollärare inom 

samma kommunala förskola samt en förskollärare inom en annan kommunal förskola inom 

glesbygd.  

4.4 Metodproblem 

Då jag mailade ut informationsbrevet för att bjuda in deltagare till min undersökning, 

skickades mailen till förskolechefer som jag bad vidarebefordra detta till sin personal. Många 

av de förskolechefer jag kontaktade fick jag inget svar från och således gick antagligen inte 

informationen fram till dennes personal heller. Därför började jag efter en veckas tid från 

mailutskicket att ringa runt till förskolecheferna för att få besked. Till slut fick jag svar av en 

förskolechef och två förskollärare som kunde ställa upp inom området tätort. Problemet var 

att på grund av arbetsbelastning hade dessa begränsad tid. Detta resulterade i att själva 

intervjugenomförandet fick en begränsad tidsram. Jag beslutade mig för att slå ihop de två 

intervjuerna med förskollärarna inom tätort för att minska eventuell stress hos 

intervjupersonerna, samt för att få mest möjliga information vilket jag ansåg skulle ha bäst 

förutsättningar genom en sammanslagen intervju. Jag ser både för- och nackdelar med detta 

val. Då intervjupersonerna kunde hjälpa varandra att reflektera, kunde de också få en djupare 

förståelse för de ämnen som diskuterades samt utförligare beskrivningar. Jag märkte också att 

de kunde bidra till olika vinklar som gjorde samtalet mer dynamiskt, vilket också underlättar 

den tematiska analysen då de talar om samma ämnen men på olika sätt. Dessa fördelar fanns 

inte i de övriga intervjuerna, som bara innefattade en persons sätt att tolka ämnena som togs 

upp. Problemet kan då bli att datainsamlingen inte skett på ett enhetligt sett, vilket jag hade i 

åtanke då jag analyserade materialet och huruvida intervjupersonernas svar är påverkade av 

den andra personen. Fördelen med enskilda intervjuer är att intervjupersonen får mer utrymme 

och frihet att uttrycka egna personliga åsikter som kan vara känsliga att ta upp med fler 

personer i rummet. Samtidigt kan benägenheten att berätta personliga åsikter stärkas om 

denne känner sig trygg med den andra personen i rummet. Då den ena av personerna sedan 

lämnade rummet och vi ensamma fortsatte intervjun framkom mer personliga åsikter vilket 

kan vara en följd av den föregående reflektionen med den andra intervjupersonen. 
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Tidigare forskning har kommit fram till att det behövs mer undersökningar som visar vad 

förskollärare faktiskt gör i förhållande till vad de säger att de gör. Det kan vara svårt att som 

förskollärare beskriva sitt arbetssätt och beteende, då man inte hela tiden reflekterar över sina 

värderingar och hur det speglas i den praktiska verksamheten (Emilsson et al., 2016; 

Sandström et al., 2013). Några intervjupersoner nämner att stress är något som gör att 

genusmedvetenheten ibland får stryka på foten i vissa sammanhang och att man inte alltid 

tänker på vad man gör. På så vis kan min undersökningsmetod anses sakna mer djupgående 

dimensioner av verkligheten. Då det krävs mycket reflektion för intervjupersonerna för att 

lyfta fram ämnena som vi diskuterade, hade jag kunnat skicka ut intervjufrågorna på förhand 

för att få närmare beskrivningar. 

4.5 Analysmetod 

Jag som författare för denna studie har läst igenom och försökt att hitta intressanta teman i de 

transkriberade intervjuerna med förskolepersonal, för att sedan försökt finna relevanta 

begrepp och kategorier. Detta skedde kontinuerligt med att fler intervjuer gjordes, så att jag 

kunde styra infallsvinkeln för studien utifrån de intresseväckande teman och begrepp som 

uppkom. Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att redan från början ha analysmetoden 

i åtanke och under processens alla delar, detta då datainsamlingen ger ett stort och detaljerat 

material som forskaren behöver sortera löpande. Detta har jag gjort för att jag inte i slutet 

skulle bli överbelastad av outrett material (Bryman, 2011).  

 

Genus är ett komplext ämne och kan förstås och användas på olika sätt inom förskolan, det 

kan bland annat finnas skillnader mellan förskolor beroende på om man aktivt använder en 

specifik genusstrategi eller inte (Bayne, 2005). Därmed kan ämnet komma att beskrivas av 

förskolepersonal på väldigt skilda vis genom exempelvis ordval och vilka ämnen som 

värderas. Jag har därför valt att använda mig av en tematisk innehållsanalys som går ut på att i 

det insamlade materialet försöka tolka och kategorisera det latenta innehållet i det som sägs 

för att sedan se mönster i de teman jag finner (Bryman, 2011). Detta har hjälpt mig att jämföra 

mina olika intervjuer då jag försökt hitta gemensamma kategorier i intervjupersonernas skilda 

beskrivningar. Då datainsamlingen var färdig sammanställde jag begreppen som framkommit 

för att se vilka samband och skillnader som fanns mellan dem, dessa har jag sedan förankrat 

med tidigare forskning och teoretiska begrepp. Nästa steg i den tematiska innehållsanalysen är 

enligt Bryman (2011) att utifrån detta förklara uppkomsten av de sociala företeelserna som 
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framkommit som relevanta för min studies tema, vilket jag gör genom att exempelvis förklara 

hur förskolepersonal uppmuntrar ett visst könsrelaterat beteende.  

4.6 Reliabilitet & validitet 

Den externa validiteten handlar enligt Bryman (2011) om hur replikerbar studien och dess 

resultat är, vilket kan vara svårt att till fullo uppnå inom en kvalitativ undersökning eftersom 

sociala miljöer ständigt ändras samt att det som undersöks kan tolkas på olika sätt av olika 

personer. Då jag undersökt ett fåtal institutioner och ett fåtal av dessa institutioners personal, 

är det inte möjligt att säga att mina resultat är representativa för populationen, det vill säga 

förskolechefer och förskollärare i allmänhet. Jag stärker kvaliteten på mina teoretiska 

kopplingar genom att försöka efterlikna tidigare studier som gjorts, en tidigare studie som 

liknar min undersökning använder sig av intervjuer av förskollärare som beskriver exempel på 

situationer i sitt arbete där dilemman uppstått kopplat till genuspedagogik (Sandström et al., 

2013). De undersökningar som jag utgått från är dock betydligt mer omfattande, då jag hade 

snäva tidsramar och resurser utformades studien till att vara av ett mer komprimerat format 

mot de tidigare undersökningarna. För att styrka kvaliteten och reliabiliteten har jag därför 

hela tiden försökt att reflektera över mitt arbete samt att i resultatet presentera noggranna 

beskrivningar av varje steg i processen. Jag stärker även egenskaperna som det Bryman 

(2011) beskriver om pålitlighet och överförbarhet med att andra kurskamrater och 

handledaren kritiskt får granska studien.  

4.7 Etiska överväganden 

En viktig etisk aspekt är att undersökningar inte skall medföra någon skada för de inblandade 

personerna (Bryman, 2011). Något jag haft i åtanke var att de förskollärare som skulle 

intervjuas eventuellt kunde uppleva studien som ett kritiserande av deras personliga tanke- 

och arbetssätt, eftersom att jag inte själv arbetat eller kommer att arbeta med vare sig genus 

eller pedagogik på det intima sättet som de gör. Barn och genus är ett laddat och omdebatterat 

ämne, så även förskollärares förhållningssätt till detta, att arbeta som förskollärare idag kan 

vara mycket stressande med allt fler barn i förhållande till antalet personal. En redan stressad 

förskollärare som skall utfrågas om genuspedagogik kanske därför blir ytterligare mentalt 

belastad av att en utomstående person vill granska hur denna arbetar. Därför ansåg jag att det 

var viktigt att ha så öppna och naturliga samtal som möjligt, så att intervjupersonerna i största 

möjliga mån kunde slappna av och se intervjun som en användbar reflektion över sitt eget 

arbete. På så vis skulle det obehagliga med undersökningen kunna vägas upp med det goda 

som det medför, att personalen som blir intervjuad får chans att utveckla sig själv och sin 
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verksamhet. Det var även viktigt att jag tydligt redogjorde för studiens syfte och hur 

undersökningen skulle genomföras för att undersökningspersonerna skulle kunna ta ställning 

till om denne ville delta eller inte, detta enligt informationskravet (ibid.) 

 

Det län i Norrland som jag utfört studien inom är relativt litet i fråga om antalet invånare och 

därför var det viktigt att avkoda undersökningspersonernas information samt arbetsplats och 

lokalisering. Undersökningens frågor behandlar personliga tankar och erfarenheter kring ett 

laddat ämne, därför nämns i övrigt inga avslöjande detaljer i framställningen av materialet. 

Detta är en del av konfidentialitetskravet och innebär kort sagt att personliga uppgifter skall 

hanteras på ett korrekt vis (Bryman, 2011). 

5. Resultat och analys 

Resultatet baseras på de intervjuer som genomförts med sex olika personer från tre olika 

förskolor. Intervjupersonernas namn och arbetsplatser är kodade. Här följer en kort 

presentation av de förskollärare och förskolechefer vars intervjuer resultatet är baserat på. 

 

Tätort. 

Carina, 54 år, kvinna. Förskolechef på bland annat förskolan Grönudden. Nina, 48 år, 

kvinna. Viktoria, 50 år, kvinna. Båda förskollärare som arbetar på förskolan Grönudden. Alla 

tre intervjupersoner har jobbat inom förskola och skola under många år. Carina och Viktoria 

deltog i ett genusprojekt inom förskola i början av 2000-talet. 

 

Glesbygd. 

Lars, 56 år, man. Arbetar inom en glesbygdskommun där han är förskolechef på halvtid på 

bland annat förskolan Bamsen, samt ansvarig för och verksam inom förskoleklasserna på 

Tallbackskolan. Han har jobbat inom förskola under hela sin yrkeskarriär. Linn, 42 år, 

kvinna. Förskollärare på förskolan Bamsen. Hon har jobbat inom förskola i ca tio år. Monika, 

41 år, kvinna. Förskollärare inom en annan glesbygdskommun på förskolan Eken. Hon har 

jobbat inom förskola i sju år. 

 

Nedan kommer resultatet att redovisas och analyseras genom följande teman: Sociala 

föreställningar & könsrelaterade beteenden och egenskaper, Konstruktioner ur en 

maktposition, Barns interaktioner och positioner. 
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5.1 Sociala föreställningar & könsrelaterade beteenden och egenskaper 

Flera av intervjupersonerna tycker att de behandlar alla barnen lika, men att de ibland 

omedvetet behandlar pojkar och flickor olika. Därför behövs reflektion och en öppen 

kommunikation mellan personalen på förskolan för att synliggöra vissa könsstereotypa 

praktiker som kan förekomma och vilka sociala föreställningar som kan ligga bakom dessa. 

Nedan följer några närmare beskrivningar av hur intervjupersonerna upplever olika 

könsrelaterade beteenden och egenskaper i den kontext som de befinner sig i. 

5.1.1 Synen på barnens könsrelaterade beteenden och egenskaper 

Samtliga intervjupersoner kan se att det finns många och skilda åsikter om hur man skall 

arbeta med genus i förskolan. De märker att det skett en stor utveckling kring synen på genus 

såväl inom förskolan, barnens hem och inom vissa delar av samhället men att det fortfarande 

finns strukturer i samhället som visar på ojämställdhet. Carina och Viktoria som deltog i ett 

jämställdhetsprojekt i förskola under början av 2000-talet berättar att då de filmade och sedan 

iakttog interaktioner mellan barnen och förskollärarna, kunde se exempelvis att pojkar gavs 

kommandon medan flickor fick utförligare beskrivningar. De kunde också se att pojkarna 

tilläts att ta mer utrymme och dominera medan flickorna fick mindre uppmärksamhet och 

förväntades vara hjälpsamma mot varandra och mot pojkarna. Då de tydligt såg att flickorna 

var i underläge resulterade det i att förskollärarna ändrade sitt beteende i hur de behandlade 

barnen, främst med fokus på att lyfta flickorna. 

då tycker man ju att vi har liksom fått till väldigt starka flickor alltså Pippi Långstrump- 

flickor… men pojkarna har vi glömt av litegrann, vi har gett flickorna större verktygslåda 

men glömt pojkarna…och nu har vi nog börjat sätta pojkarna måste också… få spela på 

alla sina strängar, det är inte bara flickorna som ska få det och det kanske vi också ser 

resultatet av sedan att pojkarna ligger lite lägre i sina studieresultat och att de här gamla 

kvarlevorna lever kvar i att plugga är liksom inte riktigt okej…(Viktoria) 

 

Carina menar likt Viktoria att det är viktigt att fokusera även på pojkarna inom förskolan för 

att de skall få de verktyg som behövs för att kunna lära och utvecklas i skolan. Carina menar 

att det kan finnas brister i förskolan där pojkar inte får ta del av samma språkliga utveckling 

som flickor, då man ger pojkar kommandon och flickor får utförliga beskrivningar. Hon 

menar också att flickor inte får ta del av samma konstruktionslekar som pojkar ägnar sig åt, 

vilket resulterar i att flickor får svårigheter med matematiken i skolan. Detta förstärks genom 

att lärare talar om för flickor att matte är svårt. Hon menar att en övergripande norm talar om 

för flickor att de måste prestera i skolan för att få social status till skillnad från pojkar som 

inte behöver prestera i samma utsträckning för att lyckas i livet. 
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Denna reflektion visar hur övergripande genusordningar påverkar de genusmönster och 

genusregimer som råder inom både skolan och förskolan (Connell, 1987), då pojkar inte 

uppmuntras på samma sätt som flickor att prestera i skolan för att nå framgång i livet. Detta 

visar hur pojkar och flickor kan mätas mot olika ideal kopplat till deras kön (Mattsson, 2015), 

där exempelvis flickor förväntas att både vara skötsamma och hjälpsamma i skolan samtidigt 

som de ska utveckla självständighet genom att ta för sig på det sätt pojkar gör.  

 

Flickor som är lugna och försiktiga är något som några av intervjupersonerna är särskilt 

uppmärksamma på då det finns en vilja hos intervjupersonerna att stärka flickors självkänsla 

och möjligheter. De flesta intervjupersonerna är medvetna om att det är vanligt 

förekommande att förskollärare oftare tonar ner en flicka som är livlig i jämförelse med en 

pojke som oftare tillåts att vara livlig. Detta försöker de att motverka genom att stärka flickor. 

Monika tänker över lag på att försöka pusha försiktiga flickor och tala om då de tvivlar på sin 

förmåga att de visst kan, hon tror att detta kan utveckla deras självkänsla som de har nytta av 

också senare i livet. För några år sedan lade hon märke till en allmän och tydlig stolthet hos 

pojkarna i barngruppen, att det ansågs häftigt att ha en snopp, medan flickornas kön snarare 

var något som inte verkade existera. 

så kollade jag med alla barn… vad de kissar med och killar de kissar ju med snoppar…och 

de är ju jättenöjda med sina snoppar, men tjejerna de har ju typ en stjärt eller nånting som 

man helst inte pratar om…för det ska ju helst inte finnas, och då blir ju jag såhär, nu ska vi 

prata snippa varenda dag, och vi ska vara jättestolta över det… där tänker jag att där kan 

man också… höja... ta bort det här att det liksom ska vara så himla coolt att ha snopp och 

gärna fara och visa den men du ser aldrig en tjej som drar ner byxorna och visar alltså det 

har jag aldrig varit med om, och alla föräldrar… ja men kallar det framstjärt och allt 

möjligt... (Monika) 

 

Viktoria tycker att genusarbetet i förskolan där hon jobbar mer har utvecklats till att tillåta 

pojkar att klä sig i exempelvis prinsessklänning, då flickor som exempelvis klär sig i 

poliskläder inte är laddat längre. Nina tycker att det är viktigt att vara tillåtande men också att 

erbjuda barnen olika möjligheter och roller i lekar, framförallt genom att uppmuntra och att 

utmana de traditionella könsnormerna. Detta kan hon göra genom att fråga en flicka som ofta 

leker lugna lekar om de ska leka en mer aktiv lek, medan hon också uppmuntrar pojkar som 

valt att leka prinsessa men som också tillåts att leka aktiva lekar. 

 

Som Edström (2009) menar så finns en bakomliggande maskulin norm i läroplanen där 

barnen skall ses som aktiva äventyrare, vilket kan vara resultatet av att flickorna uppmuntras 

att eftersträva traditionellt maskulina egenskaper som i detta fallet kan handla om stolthet och 
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självständighet. Intervjupersonerna beskriver att de uppmuntrar lugna flickor till aktivare och 

mer traditionella pojk-lekar och egenskaper, medan pojkarnas självvalda lekar anses positivt 

oavsett om det är en traditionell flick- eller pojklek. Detta kan liknas vid de resultat som 

Emilsson et al. (2016) fann då flickors feminina egenskaper inte lyftes av de vuxna i samma 

positiva bemärkelse som pojkars feminina egenskaper. 

5.1.2 Synen på föräldraskap och föräldrabeteenden 

De flesta av intervjupersonerna upplever att de flesta föräldrar inte behandlar sina barn på ett 

könsstereotypiskt vis mer än hur de oftast klär barnen utifrån deras kön. Vilket de flesta 

intervjupersonerna inte anser har någon betydelse då fokus på genus inte längre handlar så 

mycket om det yttre och att det är allmänt accepterat att klä alla barn i såväl könsstereotypa 

kläder som könsneutrala. Monika tycker dock att det syns en väldigt tydlig uppdelning på 

förskolan Eken då föräldrarna klär flickorna i rosa hello-kitty-tröjor och pojkarna i typiska 

killjeans. Viktoria berättar om hur hon förut kunde få höra föräldrar som bad om ursäkt 

exempelvis när deras son kom iklädd en rosa tröja till förskolan, men att detta inte 

förekommer längre då hon upplever att föräldrarnas förhållningssätt kring genus allt mer 

börjar likna det sätt som finns på förskolan. Hon ger även ett exempel från några år tillbaka på 

ett syskonpar som bestod av en flicka och en pojke, som var väldigt lika varandra i sina 

personliga egenskaper men som genom föräldrarnas olika bemötande uppmuntrades till att 

vara en könsstereotypisk flicka och en könsstereotypisk pojke. Pojken tilläts att vara mer 

högljudd och livlig medan flickan hölls tillbaka mer och uppmuntrades att vara skötsam och 

duktig. Den utveckling Viktoria har märkt i attityder kring genus hos föräldrarna hon möter på 

förskolan, tror hon beror på just kontexten förskolan och hennes roll som förskollärare. 

Utanför sin roll som förskollärare berättar hon om andra attityder från föräldrar som hon mött 

i sin privata roll, som inte alls liknar den hon möter i sitt jobb. Hon har märkt att många 

föräldrar är negativt inställda till genusarbete i förskolan och hon möter fördomar hos 

föräldrar som tror att man genom genusarbetet tar bort bilarna för pojkarna och tvingar på 

dem rosa kläder. Hon tror att detta bottnar i den manliga normen i samhället: 

Ja men det är ju mannen som är normen ändå, det är ju dom som står högst i 

status…sen vi håller ju på jobba som små djur här att luckra upp här och tänka på olika 

sätt… men går du ut i samhället idag så är det ju inte riktigt så ändå, det är ju 

fortfarande männen som tjänar mest och återfinns om man tänker i olika 

bolagsledningar och koncernledningar och så… så är det ju klart att pojken ska hamna 

på förlorarlagets sida om man då bejakar dom mjuka värdena. (Viktoria) 
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Det Odenbring (2010) beskriver om bakomliggande könskoder kopplat till barnens biologiska 

kön kan synliggöras i exemplet om syskonparet där pojken tilläts ägna sig åt djärva fysiska 

aktiviteter som att klättra, något som hos flickan tonades ner och istället uppmuntrades till ett 

lugnt och skötsamt beteende. Det kan också finnas bakomliggande könskoder kopplat till 

barnens kläder beroende på hur de bemöts, som exemplet där föräldrar kunde be om ursäkt för 

att deras son bar en rosa tröja fanns en könskod som talade om att det var negativt att en pojke 

klär sig som en flicka. Exemplen visar också det Davies (2003) beskriver om hur diskurser 

kan se olika ut beroende på kontext, den rådande diskursen om vilka kläder som anses 

lämpliga på barn är mer traditionellt uppdelat mellan pojkar och flickor på den förskolan 

Monika arbetar jämfört med det Viktoria kan se på förskolan där hon arbetar.  

Exemplen visar hur genusordningar som Connell (2015) beskriver ligger bakom de vardagliga 

interaktioner och praktiker som sker både inom förskolan och i andra sammanhang i 

samhället. Detta då Viktoria beskriver hur hon tänker att den manliga normen syns tydligt på 

exempelvis arbetsmarknaden där män har många fördelar, hon menar att vissa föräldrar därför 

vill värna om pojkars maskulina egenskaper för att få ta del av de fördelar som finns i 

samhället. Då Viktoria beskriver hur hon i förskolan möter ett förhållningssätt kring genus 

hos föräldrarna och ett annat förhållningssätt hos andra föräldrar, visar detta hur det finns 

olika motsättningsfulla diskurser kring genus och olika sätt att förhålla sig till diskursen 

beroende på vilket sammanhang man befinner sig i (Davies, 2003). Normen om den 

maskulina hegemonin tydliggörs i det privata sammanhang som Viktoria beskriver, där en 

rädsla hos föräldrarna finns om att deras söner skulle gå miste om de traditionella maskulina 

egenskaperna om de genom förskolan uppmuntras att ägna sig åt traditionellt feminina 

egenskaper. Vilket tydliggör hur det kvinnliga är avvikande och det maskulina är högst 

rangordnat (Mattsson, 2015). Då Viktoria beskriver hur föräldrar med barn på hennes förskola 

har fått en annorlunda inställning till genus, tydliggörs hur nya diskurser formas genom att 

aktivt motsätta sig de gamla vilket i detta fall handlade om att se bortom dikotomin mellan 

flickor och pojkar (Davies, 2003).  

 

De flesta intervjupersonerna kan ge exempel på hur föräldrar uppmuntrar barnen att ägna sig 

åt aktiviteter och egenskaper som inte är traditionellt könsrelaterade. Inom förskolan Bamsen 

som är naturnära belägen kan intervjupersonerna beskriva hur föräldrar gärna uppmuntrar 

flickor att likt sina fäder ägna sig åt jakt, fiske och motorsport. Dessa aktiviteter uppmuntras 

även pojkarna att ägna sig åt. Intervjupersonerna upplever dock att pojkar som gör typiska 
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feminina sysslor likt sina mödrar som att exempelvis baka, inte är något man som förälder 

skryter om på det sätt man talar om flickor som exempelvis kör skoter. 

 

Här lyser en könsdiskurs med en kontextbunden maskulin hegemoni genom (Odenbring, 

2010) då flickor och pojkar uppmuntras att ägna sig åt traditionellt maskulina beteenden som 

jakt och motorsport som är den eftersträvansvärda normen i just detta glesbygdsområde. Detta 

medan de lugna och traditionellt feminina beteendena som att baka inte anses vara 

eftersträvansvärda (Mattsson, 2015) och avviker därmed från den kontextuella könsdiskursen 

och dess normer (Davies, 2003). Detta kan liknas vid undersökningen av Markström & 

Simonsson (2011) som visade att föräldrar och förskolepersonal höjde de flickor som ansågs 

ha maskulina egenskaper. 

5.1.3 Manliga och kvinnliga förebilder 

De flesta av intervjupersonerna uttrycker att de medvetet ägnar sig åt både feminina och 

maskulina egenskaper och beteenden för att visa barnen att kvinnor och män kan vara på olika 

sätt. Linn ser sig själv som en ganska feministisk förebild för barnen och menar att hon inte 

känner sig begränsad på något vis för att hon är kvinna, hon tycker att det viktigaste är att vara 

tillåtande mot barnen. Även Monika försöker att visa barnen olika sidor hos sig själv: 

…jag försöker va både manlig och kvinnlig, alltså det låter jättekonstigt, men, jag 

tänker jättemycket att jag är med barnen, leker med barnen, jagar dom, liksom leker 

såhär ja kalla det manliga lekar…och det gör jag medvetet, jag vill inte vara den som 

är…kärringen som står och tittar på och tycker att det är…//… man kan kasta upp 

barnen liksom som papporna gör, fast man är tjej, så det gör jag. (Monika.) 

 

Lars försöker visa att han som man också kan ägna sig åt typiskt feminina egenskaper som att 

baka, pyssla, byta blöjor, trösta. Förutom att visa detta för barnen menar han att det också är 

viktigt att visa allmänheten, då han genom sitt yrkesliv mött många fördomar om att det måste 

vara något konstigt med honom som jobbar inom barnomsorgen, bland annat har han mött 

fördomar om att män som jobbar inom förskolan misstänks för att vara pedofiler eller att 

människor tror att han är homosexuell. Han föreslår att manliga pedagoger skall föreläsa i 

skolor för att locka fler killar att göra samma yrkesval som honom. Några fler av 

intervjupersonerna uttrycker också en önskan om fler manliga pedagoger i förskolan, då de 

menar att barnen behöver manliga förebilder likväl som kvinnliga. Detta uttrycker Linn 

genom ett exempel där en pappa följde med sitt barn på en inskolning: 

…en pappa som…pratade med barnen och så kände jag hur det… åh, vad bra att dom 

får höra det av nån annan vuxen, karl liksom…och speciellt som nu var det en 

konfliktsituation och han sa liksom att slåss får man inte göra, även om man är arg på 
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varandra… och det var ju precis våra ord som vi använder…han sa inget annorlunda 

men jag tänker mig att det ändå blev lite annorlunda för att han sa det. Sen…det saknas 

ju absolut. (Linn) 

 

På förskolan Eken som Monika jobbar finns inga ordinarie manliga pedagoger, men ibland 

kommer det manliga vikarier som hon upplever att barnen uppskattar. Hon upplever inte att 

det är någon större skillnad i interaktionerna mellan barnen och den manliga vikarien jämfört 

med interaktionerna mellan barnen och de ordinarie kvinnliga pedagogerna. Dock kan hon se 

att barnen och den manliga vikarien ofta spelar boll, men om det kommer från den manliga 

vikarien eller barnen vet hon inte riktigt. 

…men jag försöker också spela mycket boll med barnen för att få bort det där… jaa 

svårt att veta, men jag tror att dom tänker lite annorlunda barnen faktiskt, mammorna 

och papporna leker olika. (Monika) 

 

Monika och Linn berättar att de tycker att det är viktigt att all personal inom förskolan kan ses 

som förebilder för barnen, som vaktmästare, kock, städpersonal etc. De tycker att det är bra 

exempel för att visa barnen att de olika yrkesrollerna kan bestå av både män och kvinnor. 

Monika berättar hur hon och barnen brukar titta när en kvinnlig renhållningsarbetare hämtar 

soporna i en jättestor lastbil, som de sen kan diskutera och komma fram till att en tjej likväl 

som en kille kan ha dessa typiska mansyrken. 

 

Som Mattsson (2015) beskriver så är det av många eftertraktat att ha fler manliga pedagoger 

inom förskolan, för att visa barnen förebilder av olika typer av män och kvinnor. Detta 

kompenserar några av intervjupersonerna genom att dels själva visa olika maskulina och 

feminina egenskaper, samt att i mötet med övrig personal som tillhör förskolans verksamhet 

öppna upp barnens ögon för olika manliga och kvinnliga förebilder. Genom att diskutera med 

barnen om olika sociala egenskaper hos män och kvinnor, pojkar och flickor breddar de 

barnens möjligheter att skapa sin identitet genom att de får se olika ideal att relatera till (ibid.) 

Genom språket som förskollärarna använder till barnen kan de förmedla olika kategorier 

kopplat till social status och kön (Odenbring, 2010), i dessa exempel försöker de att ge 

budskap som inte refererar till traditionella könsideal. 

5.1.4 Kulturmöten 

Några av intervjupersonerna kommer in på ämnen som rör kulturmöten, där de ser skillnader 

mellan den svenska kulturen och andra länders kulturer. Två av intervjupersonerna upplever 

att den stora strömmen av asylsökande och nyanlända till Sverige och orten, har en 

annorlunda mans- och kvinnosyn jämfört med den svenska synen. De kan bland annat se att 
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männen och pojkarna lyfts fram på ett tydligt sätt, som skiljer sig från hur de vill arbeta inom 

förskolan med att visa att flickor och pojkar skall ha samma förutsättningar till utveckling och 

lärande. Lars kan bland annat märka att vissa asylsökande föräldrar som har barn på förskolan 

där han är verksam, blir förvånade över att Lars arbetar med barn: 

Det ställs lite på sin spets också nu när vi har fått många asylsökande då, för där är det 

ju på nåt vis…man och kvinnorollen lite annorlunda, upplever jag det, inte i alla 

familjer men om man generaliserar litegrann så ser det ut så, där ska pojkarna helst 

hållas fram på ett väldigt tydligare sätt, då är det kanske litegrann som det var här 

förut…äh jag vet inte, jag har ingen större kunskap om dom här länderna så men, man 

märker det, och det förvånas litegrann också att jag som man jobbar i förskolan eller i 

förskoleklassen då, lite konstigt är det – vad är det för kuf? (Lars) 

 

På frågan hur han bemöter liknande attityder svarar han att han försöker vara tydlig med att 

berätta vad han gör och varför, men att de personer som tycker att det är konstigt med manlig 

förskolepersonal eller att pojkar värderas högre än flickor får tycka vad de vill. Han har under 

sin långa yrkeskarriär mött många fördomar om att han är avvikande för att han är en man 

inom barnomsorgen, något som han lärt sig hantera och utvecklat en trygghet i sin yrkesroll. 

Carina nämner vikten av att inom jämställdhetsarbete lyfta fram alla barns lika friheter och 

rättigheter, något som hon upplever att de inom förskolan och i det svenska moderna 

samhället kommit långt med i jämförelse med andra länder: 

…det syns så tydligt nu när det kommer nyanlända tycker jag, då tänker jag att då har 

vi…kommit otroligt långt. Jag tänker dom här flickorna från islam som… som eller 

från islam men som har den tron, alltså… vad har dom för frihet, det handlar ju också 

om det… men skyldigheter och rättigheter och frihet och valet att kunna göra val, det är 

ju det vi vill, och det jobbar vi ju supermycket med, med våra barn, alla barn. (Carina) 

 

Nina berättar att de på förskolan jobbar mycket utifrån att främja olikheter och mångfald, 

bland annat för att visa barnen olika könsbeteenden men också för att visa barnen andra 

kulturer såväl som den svenska kulturen. Hon berättar att utklädningskläderna som finns på 

förskolan skall representera alla möjliga kulturer, där hon bjuder in till diskussion med barnen 

för att öppna upp för att det exempelvis inte skall vara något konstigt med en kafkan eller en 

pojke i prinsessklänning. Hon säger att de jobbar med att ta in nya saker snarare än att ta bort: 

Och så försöker vi ju plocka in…världen utanför också, vi tar inte bort våra svenska 

traditioner eh, jag tänker kring julen men vi försöker berätta om andra traditioner också, 

och lite så i genus också, plocka in istället för att ta ifrån. (Nina) 

 

Det finns i intervjupersonernas beskrivningar en mer eller mindre tydlig uppdelning mellan vi 

och dem, våra och deras när man pratar om olika kulturer och länder. Detta sätt att tala om 

etnicitet synliggör en bakomliggande och värderande dikotomisering som kan grunda sig i en 
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essentialistisk förståelse kring etnicitet och kultur (Mattsson, 2015). Nina benämner svenska 

traditioner som ”våra” och att man i verksamheten skall prata om ”andra” traditioner. 

Huruvida de svenska traditionerna och andra kulturers traditioner aktivt firas eller prioriteras 

på förskolan framgår dock inte i intervjun. Carina och Lars tänker att ”vi” är mer utvecklade i 

jämförelse med de länder som de ”asylsökande” och ”nyanlända” kommer från. Dessa utsagor 

synliggör exempel på sociala och kulturella föreställningar om olika kvinnor och män som 

kan förekomma vilket enligt Hertz & Johansson (2012) och Laanemets et al. (2013) är viktigt 

att vara medveten om och prata om då man är i en maktposition. Det är också viktigt att se på 

hur man kategoriserar olika grupper, vilket Carina och Lars gör då de talar om föreställningar 

kring andra personers etnicitet kopplat till kön. Synliggörs inte dessa föreställningar riskerar 

detta att i sin tur påverka personalens beteende och praktiker som kan bidra till att 

vidmakthålla orättvisa maktstrukturer i samhället (ibid.) Huruvida de reflekterar över hur 

detta påverkar deras praktik i sin yrkesroll framgår inte i intervjuerna. Enligt Laanemets et al., 

(2013) kan det vara svårt att förhålla sig till vissa grupper utifrån vilka kategoriseringar som 

är lämpliga. Då användandet av kategorier kopplat till exempelvis kön och etnicitet riskerar 

att bidra till stigmatisering och förtryck samtidigt som ett icke-användande av samma 

kategorier osynliggör de bakomliggande maktrelationerna som kan finnas. Lars nämner att 

han inte har någon vidare kunskap om de länder som de asylsökande kommer från, samt att 

han generaliserar när han talar om sin föreställning om dessa personers värderingar kring kön. 

Han beskriver också att han bemöter detta genom att i interaktionerna som uppstår berätta om 

det han gör men inte om det den andra personen gör eller tycker, då han anser att han blivit så 

pass trygg i sin yrkesroll att han inte behöver bemöta dessa attityder närmare. Detta 

exemplifierar den försiktighet kring vissa kategorier och grupper som kan förekomma hos 

olika yrkespersoner i sociala verksamheteter, där det är vanligt att undvika laddade ämnen för 

att istället vinkla det till exempelvis egna erfarenheter av underordning (ibid.) 

5.2 Konstruktioner ur en maktposition 

Sett från den maktposition förskolepersonal har nämner samtliga intervjupersoner att det är 

viktigt att lyssna till vad barnen själva vill, men att det också är viktigt att vara med och styra 

barnen i olika situationer. Denna balansgång försöker förskolepersonalen att rikta mot att alla 

barn oavsett kön skall ses som den unika individ de är och att det viktigaste är att stärka 

barnens självkänsla och respekt mot andra människor. Sett till genuspedagogiken de använder 

i förskolan tycker samtliga intervjupersoner att det också är viktigt att ha en bra dialog med 

föräldrarna kring detta, men att de sällan talar med vårdnadshavarna ur ett särskilt 
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genusperspektiv annat än om det hänt något speciellt kopplat till detta ämne. Linn berättar om 

en luciaföreställning som skall hållas av barnen på förskolan Bamsen, där många flickor har 

valt att spela karaktärer som är pojkar och hon menar att om någon förälder skulle motsäga 

sig detta så tar hon den diskussionen då. Hon tror att det är viktigt att inte komma med 

pekpinnar till föräldrarna, utan att det måste ske naturligt för att det skall få genomslagskraft. 

man kan ju inte börja gå in och styra vad föräldrarna ska ha för kläder på sina barn och 

man kan ju inte alltså, dom påverkas ju av samhället vi kan ju inte bara låsa in 

dom…och göra en helt egen värld, så man måste ju ta det lite med en nypa salt och göra 

det man kan i den situationen man är, det är ju inte så enkelt att ja men… jag kan tycka 

att…dom som är extrema kan hämma vissa alltså att det blir lite såhär att det kanske går 

långsammare…(Linn) 

 

Lars upplever att han själv och arbetslaget över lag inte kan se några större problem med 

orättvisa genusstrukturer på förskolan, då alla barnen leker blandat pojkar och flickor och med 

både pojk- och flickleksaker vilket också tillåts av personalen. 

 

Genom att som personal inom förskolan se sig själv som objektiv och att alla barn behandlas 

lika oavsett kön, riskerar man att bortse från de bakomliggande mönster som skapar ojämlika 

maktfördelningar mellan barnen. Dessa risker beskriver Laanemets et al. (2013) och menar att 

det är viktigt att synliggöra dessa genom att ta ansvar för sin egen maktposition och hur det 

påverkar ens vardagliga beteende gentemot individerna man möter i sin yrkespraktik. Som 

Emilsson et al. (2016) beskriver så kan förskollärare ta till sig genuspedagogiska arbetssätt på 

olika vis beroende på bland annat vilka värderingar man har, vilka inte reflekteras över i detta 

exempel då alla upplevs vara överens om att deras nuvarande arbetssätt bidrar till att 

upprätthålla dem oproblematiska genusmönster som råder på förskolan. 

 

5.2.1 Genuspedagogiskt arbetssätt 

De flesta intervjupersonerna anser att ett genusperspektiv ibland kan bli för generaliserande 

av pojkar och flickor. Istället menar intervjupersonerna att det viktigaste är att utgå från alla 

individers unika behov och egenskaper, att stärka flickor och låta deras röster bli hörda får 

exempelvis inte ske på bekostnad av en blyg pojke. Samtliga intervjupersoner menar att 

likabehandlingsplanen som de följer innefattar jämställdhet och genus men att dessa ämnen 

inte är det enda som de tittar på, då de menar att det viktigaste är att främja alla barns lika 

värde och att de ska bli sedda och uppskattade för den de är. Flera av intervjupersonerna talar 

om att barnen skall utvecklas genom förskolan till att bli goda samhällsmedborgare, då de får 



Halvarsson Frida, Socionomprogrammet HT16 

 

29 
 

lära sig att stå för sina rättigheter och skyldigheter i samhället med respekt för andra 

människor. 

 

Samtliga intervjupersoner tycker att en könsneutral genuspedagogik där man tar bort 

könsstereotypa leksaker som dockor och bilar, inte är någon bra lösning på att bryta 

traditionellt könsrelaterade beteenden. Monika och Carina berättar att de testat att ta bort vissa 

könsstereotypa leksaker men att det inte kändes rättvist mot barnen, bland annat för att både 

pojkar och flickor gärna ville leka med både de bilar och dockor som de tog bort. Några av 

intervjupersonerna menar att om man bara har könsneutrala leksaker så riskerar man att 

förvränga den verklighet som barnen sedan möter. De flesta av intervjupersonerna menar att 

detta arbetssätt är kontraproduktivt i och med att ta bort leksaker som alla barn oavsett kön 

tycker om att leka med, så berättar man för barnen att leksaker har olika flick- eller 

pojketiketter och utefter dessa normer som de vuxna sätter beter sig barnen. Många av 

intervjupersonerna menar att man kan försöka locka barnen att leka olika lekar, för att flickor 

inte bara ska ägna sig åt könsstereotypa flicklekar och pojkar åt könsstereotypa pojklekar. De 

flesta intervjupersonerna beskriver att de försöker utmana lugna flickor att även ägna sig åt 

fartigare lekar, medan pojkar verkar tillåtas att ägna sig åt både lugna och fartigare lekar. 

det kan vara en kvinnlig doktor och… man…är med i leken… - Pelle kan du va 

sjuksköterska… nu behöver jag bandage...man visar…dom här olikheterna… en tjej kan 

vara brandman, fast…ordet heter brandman det heter ju inte brandkvinna det kan vi ju inte 

låtsas till…//…då gäller det…att det inte… blir tysta tjejer som sitter och är fogliga i 

tredje bänkraden…det blir sådana här larmklockor för mig wooh wooh nu är det för 

lugnt…det är inte bra, gör de för att behaga en norm som vi vuxna sätter… eller tjejer som 

bara sitter med pärlor och pysslar… då måste jag vara där och peta liksom och utmana - 

du ska vi dra till snicken…jag erbjuder en stor arena och likadant för killar, att det är okej 

att sitta med barbiedockor…utmanar i sådana situationer…ja men det får bara inte ens 

förekomma en kommentar att en kille drar på sig en prinsessklänning…(Nina) 

 

Sättet att arbeta med genus i förskolan bestäms ur den maktposition förskolepersonalen har 

gentemot barnen genom att förskolepersonalen bedömer vilka behov som finns i gruppen och 

vilka strategier som kan användas för att möta dessa (Hertz & Johansson, 2012). Denna 

inställning till genuspedagogik som intervjupersonerna beskriver kan grunda sig i en form av 

könsneutralitet som Emilsson et al. (2016) beskriver, då förskolepersonalen försöker att inte 

sätta könsetiketter på olika lekar och leksaker och genom att säga att exempelvis både pojkar 

och flickor kan vara sjuksköterska eller brandman. Genom att försöka locka pojkar och flickor 

till icke traditionellt könsrelaterade beteenden och egenskaper i leken, präglas också 

genuspedagogiken av en kompensatorisk strategi men enligt intervjupersonerna med fokus på 
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enskilda individers behov och inte baserat på hela grupper av flickor och pojkar. Det 

genusantagande om dikotomin mellan pojkar och flickor som Tallberg Broman (2006) 

beskriver kan ligga bakom de utmanande och tillåtande strategier som förskollärarna verkar 

använda sig av. När förskollärarna ser ett behov hos flickor att ägna sig åt äventyrligare lekar 

bland annat på basis av deras kön, medan pojkar i större utsträckning verkar tillåtas att vara 

både äventyrliga och lugna. Risken att passivisera barnen som Dolk (2013) nämner kan också 

finnas i personalens arbetssätt, om personalen inte delar med sig av värderingarna bakom 

uppmuntrandet av olika lekar för pojkar och flickor. Detta kan hända om förskollärarna aktivt 

försöker öppna upp barnens ögon för att både flickor och pojkar kan ägna sig åt en lek eller en 

yrkesroll, vilket barnen passivt kan acceptera, utan att de vet om att samhället är ojämställt.  

 

Carinas sätt att se på hur vi skall motverka diskriminerade genusordningar tror hon handlar 

om att titta närmare på hur maktutövning sker i interaktioner mellan individer och grupper. 

Det kan handla om vardagliga beteendemönster där man upprepat osynliggör eller förlöjligar 

exempelvis en grupp flickor. Detta är något hon ser även förekommer mot högt uppsatta 

kvinnor, som blir utsatta för liknande maktutövning. Detta är något hon menar sker mellan 

alla människor och inte bara mellan män och kvinnor. Genom att synliggöra detta tror hon att 

vi kan förändra de orättvisor som kan förekomma såväl på förskolan som i övriga 

sammanhang i samhället, detta försöker hon och arbetslaget att utveckla. Med en syn på genus 

där man fokuserar på att försöka ändra de traditionella könsbeteendena och egenskaperna hos 

kvinnor och män är hon tveksam till om det verkligen bidrar till jämställdhet. 

…det handlar inte om att vi som kvinnor ska ta över mansrollen utan man ska ju också 

bejaka sin kvinnlighet…//…Jag tror att hellre att man ska diskutera, kommunicera 

och… visa andra möjligheter… men det är ju spännande för vi kan ju gå in på en 

avdelning så är det den lilla två-åringen så tycker den att det här är - det här är bara för 

flickor. Alltså än idag och nu och så man vet inte vad kom det här ifrån…och blir 

jätteförvånad…//…jag tror också det sitter i gener, ja alltså jag tror det här med 

gamla…från stenåldern tillbaka…det sitter så ja men mannen skulle försörja och 

kvinnan skulle laga mat och det, jag tror att det är supersvårt att liksom ändra på det… 

och sen tycker inte jag det men… (Carina) 

 

Som Laanemets et al. (2013) beskriver så sker maktutövning ofta omedvetet genom invanda 

vardagliga beteenden, som Carina beskriver både på institutionell nivå och på en större 

strukturell samhällsnivå. Antagandet om en dikotomi mellan kvinnor och män tror hon också 

grundar sig mycket i biologiska skillnader, som det Hirdman (2003) beskriver om 

genuskontrakt där de skilda beteendena och egenskaperna mellan kvinnor och män allmänt 

accepteras som en naturlig diskurs. 
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5.2.2 Personalens förståelse och position 

Samtliga intervjupersoner berättar att de har ett medvetet genusperspektiv i verksamheten, 

främst utifrån läroplanens bindande riktlinjer. De anser också att det är viktigt att arbeta 

genuspedagogiskt i förskolan och att det har betydelse för utvecklingen av ett mer jämställt 

samhälle. Det som framkommit i intervjuerna är att genusarbetet är något som behöver 

utvecklas och hållas vid liv, men att brister kan finnas i utvärdering och utvecklingsarbete. 

Samtliga intervjupersoner menar att det är viktigt att själv reflektera kring sitt arbetssätt ur ett 

genusperspektiv och likaså mellan personalen i arbetsgruppen. De flesta intervjupersonerna 

anser att det finns olika sätt att se på genus i arbetslaget och att alla inte är lika öppna för att 

förändra sitt arbetssätt. De flesta av intervjupersonerna tycker att det är viktigt att stärka 

flickor och kan se att ju äldre barnen blir desto mer hamnar flickorna i underläge, exempelvis 

då intervjupersonerna tänker sig hur det ser ut i den senare skolgången där de könsrelaterade 

beteendena blir tydligare och flickor ofta kan tappa social status. 

 

Några av intervjupersonerna berättar hur de genom sitt eget föräldraskap och kön påverkas 

och drivs till att jobba med barn och deras lika värde och förutsättningar. Några nämner att de 

i egenskap av att ha egna döttrar har en vilja att lyfta fram just flickor i sin yrkesverksamhet, 

både medvetet och ibland omedvetet. Carina talar om hur hon ser på det speciella bandet 

mellan mor och dotter. Hon berättar att hon själv miste sin dotter som hon skulle vara 

föräldraledig med och vara hemma tillsammans med sin lilla son, i detta sammanhang fick 

hon ett viktigt stöd från en kvinnlig barnskötare på den förskolan som sonen gick på. Detta 

fick henne att förstå hur viktig förskolan är för familjen och hur hon i barnskötaren såg en 

förebild som hjälpte henne att orka ta nya tag, på det sättet väcktes en vilja att själv kunna 

vara en liknande förebild och hjälp för andra. Hon berättar hur detta är en del av hennes 

personliga drivkraft som påverkar hur hon ser på och bemöter barnen i förskolan.  

…jag tycker att pojkar och flickor har lika stor plats, men däremot, jag tycker mig kan 

se att är det en flicka som är… väcker mer uppmärksamhet, så blir hon mer synliggjord 

än när pojkar gör det för då är det bara en i mängden… Och det där tror jag, det sitter i 

mig i djupet på nåt vis, att alltså det känns, även om jag tränar på det och vet det så 

behandlar jag ändå, för att det blir ju liksom det här jag tänker mamma, dotter, på nåt 

vis har en annan bindning än vad pappa och dotter har… (Carina) 

 

Viktoria berättar om det genusprojekt inom förskolan som hon deltog i under början av 2000-

talet, där kunde hon märka skillnad i hur personal med döttrar var mer positivt inställda till 

projektet än vad personal med endast söner var. Hon tror att detta berodde på att ämnet genus 
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är laddat med olika värderingar, som feminism och att lyfta flickor, som gjorde att personal 

som var förälder till pojkar tog ett steg tillbaka i projektet: 

…alltså om jag som själv då mor till döttrar, då var jag mer benägen att gå in i ett 

jämställdhetsprojekt än att jag bara hade pojkar, för då känner man sig ju hotad, ska 

man återigen förlora, alltså förstår du man har förlorat som kvinna hela sitt liv, sen får 

jag pojkar, då… nu tar jag revansch via mina pojkar, dom ska minsann få klättra eh i 

karriärstegen, jag ska liksom hjälpa dom, och så plötsligt så hamnar man i ett projekt på 

jobbet där man - ja men… ska jag få kliva tillbaks igen? Dels som mamma och kvinna 

och så nu mina barn. (Viktoria) 

 

Dessa exempel liknar det Sandström et al. (2013) beskriver om hur förskollärare utifrån sin 

kvinnliga position kan ha en extra stark vilja att främja flickor, vilket i dessa fall förstärks av 

att personalen kan relatera till flickor genom att de har egna döttrar. Carina berättar att detta 

ibland kan påverka hennes beteende, vilket visar hur hon reflekterar över sin egen position 

genom att medvetandegöra dessa bakomliggande känslor och tankar. Detta är enligt Hertz & 

Johansson (2012) en viktig förutsättning för att bedöma och se individers behov på ett så 

objektivt sätt som möjligt, något som personal inom både socialt arbete och förskola behöver 

göra för att på ett rättvist sätt främja barnens bästa.  

 

Carina tycker att det är viktigt att inom mansdominerade yrkesområden släppa in kvinnorna 

och det att det är precis lika viktigt att släppa in fler män i kvinnodominerade yrkesområden. 

Däremot tror hon inte att förskolan blir mer jämställd bara för att man tar in fler män. Hon har 

jobbat med många manliga pedagoger i förskolan och hon märker att dessa likväl som de 

kvinnliga pedagogerna genom sin praktik också återskapar traditionellt könsrelaterade 

beteenden och egenskaper hos barnen oavsett genusmedvetenhet.  

 

Denna reflektion visar det Sandström et al. (2013) beskriver om en förståelse för hur dolda 

genuskonstruktioner bidrar till att återskapa traditionellt könsrelaterade beteenden, även om 

personalen har en retorisk medvetenhet. Den uttalade retoriken kan i detta fall handla om att 

fler män inom barnomsorgen bidrar till jämställdhet, medan personalens beteende ändå 

återskapar de genusmönster som råder på förskolan. 

5.3 Barns interaktioner och positioner 

Samtliga intervjupersoner upplever att barnen över lag leker i blandade grupper av pojkar och 

flickor, men att olika barngrupper och olika individer påverkar huruvida könsrelaterade 

beteendemönster kan uppstå. Monika berättar om förskoleavdelningen som hon arbetar på, 

där hon upplever att barnen i gruppen leker väldigt blandat pojkar och flickor som väljer att 
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ägna sig åt både traditionellt feminina aktiviteter och traditionellt maskulina aktiviteter. 

Monika kan se skillnad mellan barngrupper som hon arbetat med förut där det varit väldigt 

uppdelat bland flickor och pojkar samt de könsrelaterade aktiviteter som barnen ägnat sig åt, 

jämfört med den grupp hon arbetar med nu. Hon berättar om en väldigt pojkaktig flicka i 

gruppen som hon tror kan vara anledningen till denna uppblandning. 

…det låter ju konstigt, men hon är ju jättekillig…tar mycket plats, bufflar sig fram och 

hörs och syns, så jag tycker hos oss så har det gjort jättestor skillnad, för att det blir liksom 

en jämvikt det blir, alltså jag har inte upplevt så mycket att det är tjejerna som leker med 

varandra och killarna med varandra och jag tror att det beror på den här tjejen som är 

liksom…//… hon river de där murarna liksom det blir inte gulliga flicklekar och 

grabb…(Monika) 

 

Monika berättar dock att det bara är pojkar som ägnar sig åt lekar där barnen låtsas skjuta ihjäl 

varandra, men att samma pojkar lika gärna kan leka lugna lekar. 

Linn berättar om förskolan Bamsen som består av en grupp på tio barn och hon tror att 

gruppens lilla storlek gör att alla barn leker tillsammans. Hon upplever att barnen över lag 

väljer olika roller i leken, men att det ändå lever kvar att pojkar vill vara superhjältar och 

flickor vill vara prinsessor.  

…lite sådär kan det väl va fortfarande…killarna är pappa och att det är en mamma och 

barn…och blir det lite sådär kaos att man inte vet vem man ska välja då blir det ju kanske 

en hund då.// Men det händer ju titt som tätt att det kommer killar i prinsessklänningar och 

det är helt okej och då blir man ju glad i hjärtat, det utvecklas. (Linn) 

 

Linn, Monika och Nina berättar hur barnen ibland kan ha diskussioner kring huruvida en 

pojke kan klä sig i rosa eller i en prinsessklänning. Monika nämner att det oftare är flickor 

som påpekar att pojkar inte kan ha rosa. Linn berättar att barnen i omgångar kan älta detta 

ämne mellan varandra men att de tillslut accepterar det när en pojke bär rosa. Nina försöker 

att alltid bryta in då det kan komma nedlåtande kommentarer om exempelvis en pojke i 

prinsessklänning. 

…jag är glad att pojkarna tar har tagit plats att få vara prinsessa som pojke…att dansa 

till…den här snöfilmen…och kunna agera och verkligen vara prinsessan han har sett…det 

har vi flera exempel på, och sen är det ju några barn som är starkare och visar på vägen 

och det, då när man ser att, dom där som, killiga killarna hakar på det här, då känner jag 

men wow. (Nina) 

 

Som Svaleryd (2003) beskriver så handlar pojkars maktkamp mellan varandra oftare om 

fysisk styrka, vilket Monika kan se då det endast är pojkar som ägnar sig åt lekar där man 

tydligt försöker vinna makt mellan varandra genom en fysiskt livlig lek. Monika beskriver 

också hur det oftare är flickor som påpekar att pojkar inte kan ha rosa, vilket kan exemplifiera 
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hur flickors maktkamp oftare handlar om skuld och skam (ibid.). I Monikas position som 

vuxen förmedlar hon och hennes kollegor budskap genom språket till barnen, där 

bakomliggande könskoder kan finnas (Davies, 2003). Då hon benämner flickan som en 

”jättekillig” tjej som bidrar till en uppblandad lek, kan hon implicit ge signaler till barnen om 

att det är bra att som flicka bete sig som en pojke och därmed uppmuntras detta beteende hos 

barnen. Genom att det är accepterat på förskolan att bete sig som en pojke fastän man är 

flicka, utgör det en ram för möjliga handlingar och konsekvenser för barnen (Connell, 2015). 

Intervjupersonerna nämner att även de starkaste pojkarna i gruppen tillslut brukar acceptera 

att pojkar bär flickaktiga kläder, vilket kan exemplifiera den genusregim som råder på 

förskolan där det är de överordnade pojkarna i gruppen som påverkar det slutgiltiga 

avgörandet (Connell, 1987).  

5.3.1 Barnens involvering 

Flera av intervjupersonerna tycker att det är viktigt att ha en öppen dialog med barnen kring 

olika könsrelaterade beteenden och egenskaper, genom att exempelvis fråga barnen själva om 

de tror att en könsneutral figur i en bok är en flicka eller pojke eller om de tror att det som en 

pojkfigur i en bok gör också skulle kunna göras av en flicka. Flera av intervjupersonerna 

berättar att de ibland gör perspektivbyten av karaktärernas kön när de läser sagor för barnen, 

för att visa olika typer av manliga och kvinnliga karaktärer. Viktoria berättar att barnen 

genom åren allt mer accepterat detta sätt att höra sagor, förut kunde barnen protestera genom 

att gå ut ur rummet eftersom att Viktoria berättade sagan fel. Detta förekommer inte längre 

och hon upplever att barnen accepterar dessa perspektivbyten.  

 

I början när Viktoria vände på traditionella sagor, var inte barnen vana vid det sättet att höra 

en särskild berättelse. Barnen agerade utifrån den då rådande diskursen om hur en kvinnlig 

och manlig karaktär skulle vara och gjorde motstånd genom att visa att de inte accepterade 

detta. Detta exemplifierar det Davies (2003) beskriver om hur de könskoder som barn lärt sig 

hjälper dem att förstå och fungera med sin omgivning. De invanda könskoderna som barnen 

hade kan därför ha gjort det svårt för barnen att ta till sig något som inte stämde överens med 

deras inlärda könskoder. Som Månsson (2011) beskriver så utvecklas barns kommunikation 

utifrån de reaktioner som uppstår i deras miljö. I och med att barnen vande sig vid 

perspektivbyten i sagorna och att det också kunde vara rätt enligt den vuxna normen, kunde 

barnen lära sig nya sätt att agera för att passa in i de nya normerna. 
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5.3.2 Barn i en vuxen maktdiskurs och den fria leken 

Samtliga intervjupersoner menar att barnens lek speglar deras hem och vardag, även om 

förskolepersonalen visar genom exempelvis barnbokslitteratur att det kan finnas icke 

traditionella familjekonstellationer så leker barnen det de kan relatera till i sin närmaste miljö 

vilket ofta är mamma, pappa, barn. De flesta av intervjupersonerna upplever att barnen är 

väldigt öppna och accepterar människors olika sätt att vara, men att det finns en viss distans 

till detta i leken. Carina menar att man inte kan veta om det man som förskolepersonal 

förmedlar till barnen är något de tar med sig hem, även om barnen visar att de håller med om 

att människor kan och får vara på olika sätt.  

 

Detta visar en förståelse hos förskolepersonalen av genuskonstruktioner som sträcker sig utom 

den institutionella kontexten som de befinner sig i, då förskolepersonalen också anser att de 

måste ta hänsyn till att barnens beteenden påverkas från de ibland motstridiga diskurser och 

normer som råder i barnens övriga närmiljö (Davies, 2003). Detta visar hur barn förhåller sig 

till de olika vuxna maktdiskurser som finns i dennes olika närmiljöer och att ett sätt att bete 

sig som en lyckad pojke eller flicka i ett sammanhang, inte behöver vara samma sätt att bete 

sig i ett annat sammanhang med vuxna (ibid.). Detta visar också hur det är vanligt 

förekommande att barn passiviseras av de aktiva vuxna (Dolk, 2013). När barnen förhåller sig 

till den rådande normen på förskolan om att alla ska få vara den man är, visar de att de håller 

med om detta för att passa in. När det samtidigt kan finnas andra värderingar och normer i 

hemmet så kan barnen förhålla sig till dessa istället för att passa in där.  

 

Några av intervjupersonerna nämner att det är de vuxna i barnets närhet som sätter de normer 

som barnen förhåller sig till, vilket barnen ibland kan vilja motverka. Viktoria nämner att de i 

en utvärdering med barnen frågade hur de tyckte att det var på förskolan, där en pojke svarat 

på frågan om hur han tyckte att det var att vara med de vuxna. Han fick välja att ringa in en 

glad eller ledsen gubbe och han ringade in en ledsen gubbe, när han berättade varför så blev 

svaret ”ni lyssnar för mycket.”. Viktoria ser det som ett positivt svar, då det är viktigt att 

förskolepersonalen är involverade i barnens fria lek för att den skall gå schysst till mot alla 

barn vilket den enligt Viktoria inte alltid gör om barnen får bestämma helt själva. 

Detta exempel visar det Davies (2003) beskriver om hur barn kan förhålla på olika sätt i 

förhållande till situationer där vuxna är involverade jämfört med situationer där bara barn är 

involverade. Då Viktoria ibland bryter in i den lek som en grupp barn kan ha där orättvisa 

uppstår i de maktpositioner och beteenden som försiggår mellan barnen, ändras dessa då 
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barnen måste förhålla sig till henne som är överordnad barnen. De olika fördelarna för barnen 

som Davies (2003) menar kan finnas i de olika sammanhangen med och utan en vuxen, kan i 

detta sammanhang tolkas som att barnen blir betraktade av Viktoria som en bra pojke eller 

flicka om de gör som hon säger medan fördelarna i leken mellan barnen kan handla om andra 

sätt att uppnå social status. 

 

Lars berättar om en pojke på en förskola som han arbetade på förut som ofta var väldigt 

ledsen och att han alltid blev upplockad och tröstad av personalen. Då han iakttog detta 

interaktionsmönster mellan personalen och pojken såg han att pojken inte alltid var ledsen 

utan snarare gnällig som en strategi att få som han ville, vilket pojken oftast fick då 

personalen alltid tyckte synd om honom. Tillslut sade Lars till personalen att sluta plocka upp 

pojken och istället låta honom vara ledsen en stund, då Lars menade att det var helt okej att 

låta honom gråta utan att personalen behövde visa sin sympati genom att bära honom. Detta 

testade personalen och Lars kunde inom någon vecka se skillnad i pojkens beteende, då han 

inte längre använde sin strategi att vara gnällig för att få förskollärarnas sympati. 

 

Den strategi som pojken hade kan liknas vid det Davies (2003) beskriver om hur ett barn 

genom att visa svaghet kan sträva efter att få makt genom de vuxnas sympati, vilket pojken 

inte längre kunde göra då de vuxna i sammanhanget ändrade sitt beteende mot honom. 

5.4 Sammanfattning 

Undersökningens övergripande resultat visar en generellt stark retorisk medvetenhet kring 

genus, där det bland annat framkommit att det ytliga som kläder och färger inte är det som 

bidrar till orättvisa genusstrukturer. Samtliga intervjupersoner kan se att samhället inte är 

jämställt och att det genuspedagogiska arbetet i förskoleverksamheten är en viktig del i att 

kunna förändra detta. Samtliga intervjupersoner strävar efter att behandla alla barn lika, 

oavsett olika sociala egenskaper. Intervjupersonerna medger att detta inte är enkelt och att de 

antagligen behandlar barnen olika ibland utan att de reflekterar över det. De tycker därför att 

det är viktigt att utveckla arbetet inom förskolan med att reflektera över sitt eget arbetssätt och 

det övergripande arbetssättet i personalgruppen. De flesta av intervjupersonerna upplever att 

pojkar allt mer vill ägna sig åt feminina egenskaper och beteenden, vilket intervjupersonerna 

tillåter och anser är positivt. De flesta anser också att många flickor behöver utmanas att ägna 

sig åt maskulina egenskaper och beteenden. Samtliga intervjupersoner anser att både flickor 

och pojkar skall få leka med både traditionella stereotypa flick- och pojkleksaker för att få en 
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rättvis bild av den verklighet som de möter i det övriga samhället. Det framkom också i 

intervjuerna en del sociala föreställningar om exempelvis etnicitet och kön.  

 

I intervjuerna beskrevs olika genusordningar och genusmönster i de två kontexterna glesbygd 

och tätort, något skilda företeelser men som inom båda kontexterna innefattar en 

bakomliggande maskulin hegemoni. Den maskulina hegemonin i glesbygd verkade vara mer 

uttalad och handlade mycket om jakt, fiske och motorsport medan den maskulina hegemonin i 

tätort verkar mer subtil. De intervjupersoner som befinner sig inom glesbygd tror generellt 

sett att denna kontext innefattar tydligare genusmönster och traditionellt könsrelaterade 

beteenden och egenskaper än inom tätort. De genusmönster och genusordningar som råder 

inom förskolorna i glesbygd verkar likna de genusmönster och genusordningar som förut rått 

inom kontexten för tätort, exempelvis gällande vilka kläder som anses vara lämpliga på 

barnen och hur barnen leker mer uppdelat utifrån traditionellt könsrelaterade beteenden. Den 

maskulina hegemonin ligger enligt Tallberg Broman (2006) och Edström (2009) dold i 

läroplanen, som beskriver barnet som en driven äventyrare. Liknande maskulina egenskaper 

som självständighet och aktivitet var något som de flesta intervjupersonerna ansåg att många 

flickor behövde och uppmanades att eftersträva. Det framkom att pojkaktiga flickor var något 

positivt både för barngruppen och enskilda individer, samt att flickor inte bör vara allt för 

lugna och traditionellt feminina i sina lekar, likt de positivt laddade beskrivningar om 

pojkaktiga flickroller som Emilsson et al. (2016) redogjorde för. Detta medan lugna pojkar 

inte verkade behöva samma uppmuntran att ägna sig åt mer aktiva lekar och extra positivt 

benämndes när de starka pojkarna i gruppen accepterade och ägnade sig åt feminina 

egenskaper och beteenden, vilket visar hur den maskulina hegemonin dominerar på förskolan 

(Connell, 2015). Något jag lade märke till i intervjuerna var de könskoder som kan ligga 

bakom beskrivningar av olika flickor och pojkar. Flickor med traditionellt maskulina 

egenskaper och beteenden benämndes ofta som pojk-flickor, exempelvis ”jättekillig tjej” eller 

”pippi-flickor”. Detta medan pojkar som ägnade sig åt traditionellt feminina egenskaper och 

beteenden mer beskrevs som något de gjorde vid sidan om sina maskulina beteenden och 

egenskaper, exempelvis ”en pojke som tar på sig en prinsessklänning” eller ”en pojke som 

leker med dockor”. Dessa beteenden hos pojkar verkar vara något som kommer och går, som 

ett avvikande från deras huvudsakliga egenskaper. De feminina aktiviteter som pojkar ägnar 

sig åt är inte på samma sätt som flickors maskulina aktiviteter något som beskrivs tillhöra 

deras person, i och med att man inte säger exempelvis ”flick-pojke” eller ”prinsess-pojke” 

utan istället säger saker som ”en pojke som i leken spelar en flickroll” eller ”ägnar sig åt lugna 
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aktiviteter”. Detta kan visa hur den maskulina normen är det mest eftersträvansvärda för alla 

barn och det feminina avviker, som liknar det Mattsson (2015) menar om att man exempelvis 

säger kvinnlig läkare men inte manlig läkare. Detta kan visa hur genusordningar i samhället 

ofta styr och påverkar de genusmönster och genusregimer som kan utspela sig inom en 

institution som förskolan (Connell, 2015).  

 

Sett till den maktposition förskolepersonalen har fanns det en viss medvetenhet och reflektion 

kring förskolepersonalens överordning och hur den påverkar barnens sätt att konstruera sin 

identitet, bland annat utifrån uppfattningen om att det är de vuxna i olika sammanhang som 

sätter normerna för hur barnen skall bete sig. Flera av intervjupersonerna nämnde också att 

det inte är alla i arbetslaget som är öppna för att förändra sitt arbetssätt, eller att man inte ser 

ojämlika genusstrukturer som ett problem då alla barnen behandlas rättvist utifrån 

likabehandlingsplanen och att barnen själva väljer att leka både flick- och pojklekar. Genom 

att oreflekterat se sig själv som objektiv och rättvis i sin yrkesroll inom sociala verksamheter, 

kan det innebära att man avsäger sig ansvaret man har utifrån sin maktposition och bortser 

från de ojämlika strukturer som kan råda (Laanemets et al., 2013). Enligt Ärlemalm-Hagsér 

(2010) så bildas det hela tiden nya genuskonstruktioner, därmed måste personalen inom 

förskolan kontinuerligt hitta nya sätt att förhålla sig till dessa för att motverka återskapandet 

av traditionellt könsrelaterade egenskaper och beteendemönster. Dock kunde inte denna studie 

undersöka hur personalen verkligen agerar i verksamheten och på vilket sätt de involverar 

barnen i skapandet av de normsystem som förekommer på förskolorna, mer än att de försöker 

visa barnen att olikheter är okej. Som Dolk (2013) menar är det vanligt förekommande att 

barnen ses av de vuxna som passiva mottagare av de normer som förmedlas. Flera av 

intervjupersonerna nämner att de ofta frågar barnen vad de tror och tycker om olika 

könsrelaterade beteenden och egenskaper, men det framgår inte om personalen förmedlar de 

ojämlika maktstrukturer som finns i samhället för att barnen skall kunna ta ställning till sina 

värderingar. Dock ges barnen ansvar att försvara sina rättigheter och skyldigheter i samhället 

med respekt mot andra, vilket kanske kan vara svårt om barnen inte är medvetna om de 

orättvisa strukturer som de sedan möter i samhället? Samtliga intervjupersoner nämner att de 

kan se att könsrelaterade beteenden och egenskaper blir tydligare ju längre i skolgången 

barnen kommer, samt att många flickor far illa av de förtryckande genusstrukturer som råder. 
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6. Diskussion 

Genuspedagogikens uppsving under 2000-talet har bidragit till den omfattande retoriska 

medvetenheten som generellt sett finns i svenska förskolor som visats genom flera 

undersökningar, vilket också redovisats i denna studies resultat. Undersökningens ämne anses 

av många vara viktigt då det handlar om att bryta orättvisa genusstrukturer, jag tror att det 

också kan vara ett känsligt ämne för många då människor konstruerar sin identitet genom de 

genusstrukturer som råder i samhället vilket kan vara viktigt för att kunna förhålla sig till och 

fungera med sin omgivning (Davies, 2003). Svårigheter med att synliggöra och ändra dessa 

vardagliga beteendemönster i hopp om att bryta orättvisa genusstrukturer, har inom svenska 

förskolor visat sig vara komplext. Detta tydliggörs också i denna studies resultat där 

intervjupersonerna upplever att det finns brister i hur man reflekterar över och utvärderar det 

som utspelar sig i den praktiska verksamheten, för att kunna utveckla det genuspedagogiska 

arbetet kopplat till de mål och teorier som finns kring jämställdhet och genus i förskolan. De 

flesta av intervjupersonerna kunde genom reflektion över sitt eget arbetssätt ana att deras 

medvetenhet kring orättvisa genusstrukturer inte alltid speglas i deras praktik, bland annat 

kunde några intervjupersoner se svårigheter med detta särskilt i stressfyllda situationer. 

Bakgrunden till vidmakthållandet av dessa orättvisor är inte alltid så tydlig, då det kan utspela 

sig i form av invanda vardagliga beteendemönster (Connell, 2015). Jag tror därför att det kan 

vara svårt att tala om och förstå dessa då exempelvis de flesta män, men även kvinnor, kan 

bidra till att återskapa den maskulina hegemonin både medvetet och omedvetet genom ett 

beteende som är betydelsefullt för deras identitetskonstruktioner inom olika grupper och 

sammanhang (ibid.).  

Den valda metoden för den aktuella studien kan jag se både för- och nackdelar med. För att 

förstå genuskonstruktioner, kan det många gånger vara skillnad på hur en person upplever och 

beskriver dessa jämfört med hur det faktiskt utspelar sig. Hur det som intervjupersonerna 

beskriver om den praktiska verksamheten faktiskt ser ut, kunde jag inte med denna 

undersökningens metod ta reda på. Däremot fick jag närmare beskrivningar av 

intervjupersonernas upplevelse och inställning till genuskonstruktioner och genusarbete, de 

enskilda kvalitativa intervjuernas utformning öppnade upp för spontana reflektioner vilket 

kunde synliggöra olika värderingar och sociala föreställningar. Något som kunde ha förbättrat 

intervjusituationerna hade varit om jag skickat ut intervjuguiden, så att de som deltog fått 

chans att reflektera mer kring dess teman innan för att kunna ge konkretare beskrivningar. På 

grund av detta innehöll intervjuerna många spontana tankar och funderingar under samtalet, 

men det synliggjorde också på vilket sätt deltagarna kan reflektera över sitt arbetssätt och sin 



Halvarsson Frida, Socionomprogrammet HT16 

 

40 
 

förståelse för genus. När jag skickade ut inbjudan om att delta i en undersökning om genus, 

förberedde sig antagligen intervjupersonerna på vad de skulle tala om och förhålla sig till 

detta ämne baserat på skillnader mellan pojkar och flickor. Intervjupersonerna tackade 

antagligen ja till att delta för att de känner sig trygga i sin yrkesroll och att tala om dessa 

ämnen. Vilket synliggörs i den retoriska medvetenheten som kom fram i intervjuerna, där de 

talar om att de försöker behandla alla barn likvärdigt. Det framkom även andra ämnen som 

rörde exempelvis etnicitet och kultur kopplat till kön. De sociala föreställningar som dök upp 

om dessa ämnen hade kanske inte intervjupersonerna reflekterat lika mycket över som de 

reflekterat över flickors och pojkars egenskaper och beteenden. Vilket kan vara anledningen 

till att dessa ämnen behandlades med ett tveksammare förhållningssätt, där ämnet pratas runt 

genom att intervjupersonerna vinklar det till mindre känsliga och allmänna ämnen. Vilket 

enligt Laanemets et al. (2013) är vanligt förekommande i sociala verksamheter där man 

använder sig av olika kategorier för att förhålla sig till olika individer och grupper som man 

möter. 

 

De tillåtande och utmanande strategier som jag utläste i intervjuutskrifterna tror jag kan bottna 

i att flickor generellt sett uppfostras till att anpassa sig till andra och därför inte tar för sig i 

samma utsträckning som pojkar, vilka generellt sett uppfostras till att vara mer dominanta 

(Bayne, 2009). På så sätt blir det kanske naturligt som förskollärare att utmana de flickor som 

inte tar plats och försöka förändra deras beteende. Detta medan de redan dominanta pojkarnas 

beteende inte är lika lätta att påverka, varpå man istället uppmuntrar och tillåter när en pojke 

själv valt ett annorlunda beteende. De maskulina beteendena verkar vara det mest 

eftersträvansvärda för flickor, medan pojkar tillåts att ägna sig åt både maskulina och 

feminina beteenden samtidigt som pojkar verkar vara dominerande både i förskolan och 

skolan. I samspelet mellan flickor och pojkar, kanske en flicka som försöker ta plats möts av 

motstånd hos dominerande pojkar. Detta medan en lugn flicka som inte försöker ta plats 

kanske möts av motstånd hos läraren som vill utmana detta beteende. Finns det möjligen ett 

behov hos de dominerande pojkarna att utmanas mer för att anpassa sig till andra och de lugna 

flickorna att tillåtas vara både lugna och ta plats? Detta beror också på hur den specifika 

gruppen och kontexten ser ut, men den maskulina hegemonin dominerar i samhället i stort och 

den måste synliggöras för att kunna förändra orättvisa genusregimer som kan råda på 

förskolor och skolor (Connell, 2008; 2015). Intervjupersonerna tror att det genuspedagogiska 

arbetet i förskolan skänker barnen egenskaper som självkänsla och respekt mot andra, vilket 

de kan ha nytta av även i den senare skolgången. Men vilka långsiktiga effekter det 
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genuspedagogiska arbetet i förskolan verkligen har är något som fortsatt forskning skulle 

kunna se närmare på, genom att se till vad barnen tar med sig av detta i den senare skolgången 

och framtida studie- eller yrkesverksamhet. Detta då intervjupersonerna kan se ojämlika 

maktstrukturer då exempelvis många flickor kan tappa social status när de kommer upp i 

högstadiet och gymnasiet, samt att arbetsmarknaden är könssegregerad och att kvinnor 

generellt sett har lägre löner än män. Kanske är dessa maktstrukturer något som behöver 

medvetandegöras och diskuteras mer bland barn och ungdomar i förskola och skola, så att de 

bättre kan vara med och påverka arbetet för ett mer jämställt samhälle?  

 

Flera av intervjupersonerna nämner att de önskar fler manliga pedagoger inom förskolan för 

att särskilt pojkar skall ha manliga förebilder att se upp till som visar både maskulina och 

feminina egenskaper och beteenden, vilket enligt Mattsson (2015) är en allmän önskan inom 

svenska förskolor. Samtidigt berättar några av förskollärarna att all personal kan ses som 

förebilder och att man ofta pratar om olika kvinnor och män. Dessutom finns en medvetenhet 

om att det som kvinnlig förskolepersonal finns en risk att förmedla ensidiga budskap om 

manligt och kvinnligt, varpå dessa personer försöker att reflektera över denna position och 

visar barnen både maskulina och feminina egenskaper. Det framkom också i intervjuerna att 

manliga pedagoger kan mötas med fördomar om att de är pedofiler, vilket kan visa en oro hos 

föräldrar om att deras barn skall utsättas för sexuella övergrepp. Därmed kan frågor väckas 

om fler män inom förskolan skulle innebära en högre risk för att barn skall bli utsatta för 

övergrepp? Om så är fallet innebär fler män inom förskolan också ett behov av kraftigare 

resurser för att förebygga och upptäcka situationer där barn är utsatta, vilket oavsett 

könsfördelning av personal inom förskolor kan vara viktigt för att värna om barnens integritet 

och välmående. Personal inom förskola likväl som personal inom socialt arbete har ansvar för 

sin överordnade maktposition gentemot dem barn de möter i sin verksamhet. Detta ansvar 

innefattar en komplex balansgång i maktfördelningen i form av att exempelvis ge barnen 

kunskap om deras rättigheter och skyldigheter för att kunna stå upp för sig själv, samtidigt 

som vuxna i sin maktposition också behöver stå upp för barnens rättigheter och skyldigheter 

eftersom att barnen kan mötas av orättvisa strukturer och bemötanden som de inte alltid själva 

kan kämpa emot. Dessa orättvisa strukturer och bemötanden är komplexa och samspelar med 

olika sociala föreställningar om exempelvis kön, etnicitet, sexualitet, ålder och klass. Kanske 

behöver både barn och vuxna mer kunskap om och verktyg för att kunna synliggöra och 

motverka dessa, för att inom alla sociala verksamheter som jobbar med barn och ungdomar 

skall kunna verka för utvecklingen av ett mer jämställt samhälle?  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide förskollärare 

 
Inledande frågor 

 Kan du berätta om ditt val av att jobba inom förskolan? – Hur länge? 

 Berätta om förskolan du arbetar på. 

Genusmönster 

 Finns det genusmönster som du har märkt hos barnen på din förskola? 

 Finns det något sammanhang då dessa genusmönster framträder extra mycket? – Eller 

inte framträder? 

 Finns det skillnader på pojkars och flickors lek som du kan se?  

Genuspedagogik 

 På vilket sätt arbetar du och dina kollegor med genus och jämställdhet? 

 Finns det olika sätt eller strategier att arbeta genusinriktat? 

 Hur ser du på dig själv som förebild för barnen i din roll som förskollärare? 

Barnens involvering 

 På vilket sätt involveras barnen i det genuspedagogiska arbetet? 

 Hur reagerar barnen då du/ni försöker bryta traditionella könsroller? 

 Kan du märka att barnen påverkas av andra faktorer, som tv, film och böcker? 

Samarbete med vårdnadshavare 

 På vilket sätt involveras barnens vårdnadshavare i det genuspedagogiska arbetet? 

 Vad har du mött för respons och attityder från vårdnadshavare kring detta? 

Utvärdering 

 Kan du ge ett exempel på något som du/ni gjort inom förskolan där du/ni sett en 

förändring hos barnen ur ett genus- eller jämställdhetsperspektiv? – eller exempel på 

något som inte fungerat? 

 Hur upplever du att det är att omvandla riktlinjer och mål till praktiken?  

Avslutande frågor 

 Vad tror du är de långsiktiga effekterna av genuspedagogiskt arbete i förskolan? 

 Tycker du att man ska arbeta genuspedagogiskt i förskolan? – Varför? 

 Finns det något jag inte frågat om som du vill ta upp? 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide förskolechef 

 
Inledande frågor 

 Kan du berätta om bakgrunden till ditt arbete inom förskola och dig själv som 

förskolechef? 

 Vill du beskriva förskolorna där du är verksam och övergripande inriktning?  

 På vilket sätt arbetar ni med genus och jämställdhetsfrågor? 

Mål och riktlinjer 

 Vilka riktlinjer och mål om jämställdhet och genus följer ni? 

Arbetssätt och strategier 

 Hur arbetar du/ni praktiskt med de mål och riktlinjer om jämställdhet och genus ni 

följer? 

 Använder ni särskilda strategier eller inspiration från andra källor utöver bestämda 

styrdokument? 

 Finns något särskilt genustänk bakom förskolans material som exempelvis leksaker, 

lekmiljö, böcker etc.? 

Respons och attityder 

 Vad har du mött för respons och attityder till den genuspedagogik ni har? Hos barnen? 

Vårdnadshavare? I arbetsgruppen? 

Utvärdering 

 Kan du beskriva ett exempel på något ni gjort inom verksamheten där ni sett en 

förändring hos barnen eller personalgruppen ur ett jämställdhets- eller 

genusperspektiv? – eller ett exempel på något som inte fungerat? 

 Vad har framkommit då ni utvärderat hur målen om genus uppfyllts på förskolan? Hur 

fungerar det att omvandla riktlinjer och mål till praktiken?  

Avslutande frågor 

 Vad tror du är de långsiktiga effekterna av genuspedagogik i förskolan? 

 Tycker du att man ska arbeta genuspedagogiskt i förskolan? – Varför? 

 Finns det något jag inte frågat om som du vill ta upp? 
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Bilaga 3 

Undersökning om genusarbete i förskolan. 

Genus och barn är ett aktuellt och omdiskuterat ämne, många och skilda åsikter finns om 

såväl hur barnuppfostran skall gå till samt hur tv-program och sagoböcker framställer 

könsroller. Barn påverkas av könsnormer från många olika håll i samhället i sitt 

identitetsskapande och en av dessa miljöer är förskolan, som på senare år allt mer 

uppmärksammats som en viktig plattform i arbetet mot ett mer jämställt samhälle. 

 

Detta är en inbjudan om att delta i en undersökning om genus. Jag är en socionomstudent vid 

Mittuniversitetet i Östersund som valt att skriva mitt examensarbete om genus i förskolan, 

därför är jag intresserad av att höra förskolepersonals tankar och erfarenheter kring detta ämne 

och hur det präglar den dagliga verksamheten. Syftet med studien är att undersöka hur 

personal i två av [Län i Norrland] förskolor teoretiskt och praktiskt arbetar för att inte 

återskapa traditionella könsroller. Detta kommer jag att undersöka genom att intervjua två 

förskolechefer och fyra förskolelärare - två förskolelärare per förskola. Tanken är att 

undersöka en förskola i glesbygd och en förskola i tätort, för att kunna jämföra och se om 

skillnader och likheter finns. 

 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och beräknas ta mellan 30–60 minuter. Jag planerar att 

genomföra intervjuerna under vecka 47, på en tid och plats som passar Er. 

Jag spelar in samtalet och personliga uppgifter kommer att avkodas vid transkriberingen. Det 

inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt så att ingen obehörig kommer åt 

detta. Efter studiens sammanställning kommer materialet att raderas. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan.  

Om du är intresserad av att delta i undersökningen är du välkommen att maila eller ringa mig, 

så bokar vi in ett möte. Jag kan också ge mer information om du önskar det. 
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