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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med genus, 
jämställdhet och likabehandling i förhållande till de olika styrdokumenten. Syftet är också att få ett 
intryck av hur förskollärarna uppfattar och genomför uppdraget att motverka traditionella könsmönster 
i verksamheten. Det är även av relevans att undersöka vilken roll utbildning och fortbildning inom det 
aktuella ämnet kan ha för förskollärarna i deras arbete, samt vilken betydelse de menar att 
utformningen av miljön kan ha i arbetet med genus, jämställdhet och likabehandling. Undersökningen 
bygger på kvalitativa metoder där intervjuer genomfördes och fördelades på fyra förskolor. De 
teoretiska perspektiv som använts är feministisk poststrukturalism, läroplansteori och policystudier. 
Resultatet av intervjuerna visar på att det bland förskollärare finns en viss medvetenhet kring genus 
och traditionella könsmönster. Det framgår dock att förskollärarna i viss mån saknar den kunskap och 
de verktyg som behövs för att kunna arbeta med framskrivningarna i styrdokumenten kopplat till 
genus, jämställdhet och likabehandling på ett konsekvent sätt. Då förskollärarnas erfarenheter visade 
på att de inte har fått den kunskap de känner att de behövt genom sina utbildningar ger resultatet 
tydliga fingervisningar om behovet av utbildning och fortbildning inom området genus i förskolan. 
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Förord 
Vi vill tacka de medverkande förskollärarna för att de tagit sig tiden att delta i vår studie, och är 
tacksamma för de kloka insikter och tolkningar vi fått ta del av. Vi vill också rikta ett stort tack till vår 
handledare Åsa Bartholdsson för goda tips och råd under arbetets gång.  
 
Vi riktar även ett stort tack till våra mammor för deras kärlek, stöd och hjälp med korrekturläsning. Vi 
vill också tacka Prego i Studenthuset som med deras goda spicy falafelrullar bidragit med extra energi 
till de långa dagar vi under skrivprocessen spenderat i universitetets datorsal. 

Våra insatser i studien 

Vi har under studien båda varit deltagande under all datainsamling. Vi valde därefter att transkribera 
två intervjuer var. Vi var båda lika delaktiga i alla delar av uppsatsen och valde att under hela 
skrivprocessen sitta tillsammans då vi arbetar bra ihop och på så sätt kunde berika varandra med ny 
kunskap.  
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Inledning 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, ss. 4-5) står det att inget barn ska utsättas för diskriminering 
på grund av kön, det står också att förskolan ska motverka stereotypa könsmönster och könsroller samt 
att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar från stereotypa könsroller. Vidare står det att personalen i förskolan ska sträva efter att 
varje barn utvecklar en förståelse för att alla människor har lika värde oavsett bakgrund, kön, etnisk 
tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, vilket också styrks i 
diskrimineringslagen (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 8). Pedagoger i förskolan har med 
andra ord en viktig uppgift att genomföra, det framgår dock ingenstans hur arbetet ska utföras. Detta 
vilket kan bidra till att olika pedagoger uppfattar, och därmed också arbetar, med utdragen på olika 
sätt.   

I rapporten en likvärdig förskola för alla barn - innebörder och indikationer framtagen av 
Vetenskapsrådet (2015, s. 16) står det att alla barn ska erbjudas en likvärdig förskola. Detta kan förstås 
som att 1) alla barn skall ha tillgång till en förskola av hög kvalitet och 2) att likvärdigheten baseras på 
hur förskoleverksamheten kan bidra till likabehandling av barnen utifrån deras olika villkor och behov 
för att de skall kunna nyttja sin fulla potential. Jämställdhet som riktmärke handlar i läroplanen om 
genus, alltså vilka uppfattningar om kvinnligt och manligt som kommer till uttryck samt vilka 
förväntningar som utifrån dessa uppfattningar riktas mot pojkar och flickor (Hedlin 2010, s. 7). 
Jämställdhet och likabehandling bör vara en del av det pedagogiska arbetet då förskollärare genom 
detta arbetssätt kan bidra till en mer jämställd värld för framtida generationer (Läroplan för förskolan 
Lpfö 98 2016, ss. 4-8). I vår studie blir det därför intressant att undersöka hur förskollärare tolkar 
uppdraget kring genus, jämställdhet och likabehandling då det inte finns särskilt mycket ledning om 
hur det skall uppnås och därav kan ses som något tolkningsbart. Då det finns en idé om ett jämställt 
samhälle samt att förskolan är en stor arena och “första steget” till en realisering av detta blir det av 
intresse för oss av att prata med förskollärare om hur de själva uppfattar och tolkar uppdraget samt hur 
de arbetar för att genomföra det. 

Bakgrund 

Barnkonventionen fastslår i artikel 2 att alla barn har lika värde och samma rättigheter samt att ingen 
får diskrimineras (Jämställdhetsdelegationen för förskolan 2006, s. 140). Många pedagoger i förskolan 
uppger att de ställer sig positiva till jämställdhet, men det är inte alltid självklart exakt vad de är 
positiva till (Hedlin 2010, s. 9). Ett inte helt ovanligt svar på frågan om vad jämställdhet egentligen 
innebär är att “behandla alla lika”, något som dock blir väldigt svårt i praktiken då vi för det första har 
olika förväntningar och föreställningar om kvinnor och män vilket gör att vi tolkar dess handlingar där 
utefter (Hedlin 2010, s. 9). För det andra ser villkoren för män och kvinnor, och så även pojkar och 
flickor, olika ut och därför håller inte uttrycket om att “behandla alla lika” då det enligt Hedlin (2010, 
s. 9) snarare kan bidra till ett könsblint och omedvetet förhållningssätt. Jämställdhet är en fråga om 
demokrati och hör starkt ihop med makt (Hedlin 2010, s. 9). Varje gång man som vuxen bemöter ett 
barn utifrån stereotypa könsroller bidrar man till att upprätthålla diskriminerande mönster (Wahlström 
2003, s. 33). För att lyckas med jämställdhetsuppdraget är en viktig aspekt att förskolechefen samt 
huvudmannen inkluderar uppdraget i det systematiska kvalitetsarbetet (Utbildningsdepartementet 
2004, s. 14). Vidare är det viktigt att förskolechefen inkluderar arbetet i sitt pedagogiska ledarskap 
samt att hen säkerhetsställer att det ges tid för reflektion kollegialt, samt att personalen själva granskar 
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sina föreställningar, värderingar och förhållningssätt kritiskt (Utbildningsdepartementet 2004, s. 15). 
Personalen i förskolan ska även ges kompetensutveckling grundad på vetenskap och utifrån beprövad 
erfarenhet, så att de kan arbeta med uppdraget (Utbildningsdepartementet 2004, s. 15). 
Regeringskansliet skriver också om hur utbildningen rörande jämställdhet i förskolan inte är tillräcklig 
i de lärarutbildningar som finns vid de lärosäten som bedriver denna utbildning 
(Jämställdhetsdelegationen för förskolan 2006, s. 15). Detta vilket kan betraktas som något paradoxalt 
då det i läroplanen för förskolan står att jämställdhet ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 

Tidigare forskning 
Det här kapitlet har fokus på tidigare forskning rörande jämställdhet och likabehandling ur ett 
genusperspektiv. Studierna vi har fokuserat på är genomförda främst på svenska förskolor. Urvalet är 
gjort utifrån dess relevans för studiens syfte att studera hur förskollärarna arbetar för att främja 
jämställdhet i förskolan samt hur de förhåller sig till likabehandling utifrån ett genusperspektiv. 
Databaserna som använts vid referenssökning är EDS, nb-ecec, DiVA och LIBRIS. Sökorden som i 
olika kombinationer använts är genus, jämställdhet, förskola, likabehandling, könsroller, utbildning, 
fortbildning, policy, styrdokument etc. Dessa sökord har även omvandlats till engelska för att bredda 
sökningen.  

Genus och jämställdhet i förskolan 

Eidevald (2009, s. 8) skriver att resultat av den tidigare genusrelaterade forskningen visar på att pojkar 
och flickor bemöts och behandlas utifrån traditionella könsmönster och uppfattningar om kön. Detta 
kan kopplas till Hellman (2010, s. 191) och hennes studie kring normer och kön i förskolan. Vid en 
intervju benämner en av förskollärarna de pojkar som gärna tar det lugnt och hjälper pedagogerna med 
sysslor av olika slag som “himla goa”. Hellman beskriver det som ett begrepp vilket pedagogerna 
använder i positiv bemärkelse då pojkarna bryter förväntningarna om att vara “bråkiga”. Vad som blir 
intressant i denna studie är att flickorna aldrig kallats för “himla goa”, detta vilket enligt Hellman 
(2010, s. 191) skulle kunna bero på att förväntningarna på flickor istället är att de ska vara lugna och 
uppföra sig, det ses som något självklart som inte behöver uppmuntras ytterligare.  

Vidare skriver Eidevald (2009, s. 8) att forskarna menar att detta bemötande fortgår då pedagogerna 
inte besitter tillräcklig kunskap om ämnet och att de därav sitter på dessa dolda förväntningar på 
pojkar respektive flickor, vilket visar sig i deras interaktion med barnen. Han menar att man som 
pedagog med fördel kan se barn som multipla subjekt istället för exempelvis kompetenta (Eidevald 
2009, s. 49). Genom att se barnen som subjekt med flertalet olika sätt att vara på beroende på 
situationen riktar man fokus från barnets inneboende egenskaper, till exempel kompetent, som lätt 
annars sätter stämpel och avgör vem barnet är (Eidevald 2009, s. 49). Han menar att man som pedagog 
bör fokusera på de diskurser som ligger till grund för hur barn i olika situationer konstitueras samt 
konstituerar sig själva som kompetenta alternativt icke kompetenta (Eidevald 2009, s. 49). Robinson 
(2005, s. 25) skriver i sin artikel, med syfte att undersöka hur de heteronormativa konstruktionerna och 
normerna av kön i samhället påverkar barnen i deras subjektskapande, om hur tanken om en 
könsbestämd kropp upprätthåller könsskillnader. Vidare menar han att man genom att utmana dessa 
binära kategorier också kommer ifrån stereotypa könsmönster och uttryck som “boys will be boys”, 
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vilket kan ses som ett uttryck som mer eller mindre normaliserar pojkars sätt att vara som till exempel 
tuffa och hårda, blir därför som irrelevanta och kan inte längre användas som en ursäkt för ett visst 
beteende eller ses som en faktisk sanning (Robinson 2005, s. 25). 

Eidevald (2009, s. 8) skriver också att tidigare forskning, nationellt såväl som internationellt, visar på 
hur personal som arbetar med jämställdhet på förskola många gånger oreflekterat förstärker 
könsordningen utifrån de stereotypa föreställningarna snarare än motverkar dem. Detta är något som 
blir av relevans för vår studie då vi vill undersöka vad förskollärarnas tolkning av läroplanen innefattar 
och om, och i så fall hur, de arbetar för att utmana de stereotypa könsrollerna i förskolan. Eidevald 
använder sig av observationer i sin studie för att få fatt på vilka positioner som accepteras och vilka 
som förkastas hos pojkar respektive flickor i förskolan. Detta använde han sedan sig av för att kritiskt 
analysera barns identitetsskapande relaterat till kön utifrån vilka omedvetna antaganden som görs av 
vuxna och barn om genus och kön (Eidevald 2009, s. 2).  

Även Ekström (2007, s. 29) skriver om detta i sin studie med syfte att ge en ökad förståelse av 
utformningen och realiseringen av den pedagogiska praktiken som arbetslaget utformar samt se hur 
verksamhetens förutsättningar påverkar processen. Han beskriver en situation på en förskola där en 
flicka som precis avslutat en aktivitet ställer sig och tittar på vad de andra barnen i rummet gör, 
pedagogen i rummet frågar då flickan om hon vill leka med dockor eller Barbie varpå flickan svarar 
“mm” (Ekström 2007, ss. 195-196). Senare ser Ekström flickan leka med en Barbie. Situationen är 
ännu ett exempel på hur vuxnas föreställningar om pojkar och flickor samt genusordningen i stort 
påverkar och tar sig konkret uttryck i samspelet med barnet (Ekström 2007, s. 196). Detta vilket 
Ekström menar bidrar till att pedagogen ger en tydlig signal om vad det innebär att vara en flicka samt 
vad man som flicka förväntas sysselsätta sig med (Ekström 2007, s. 196). Ytterligare en författare som 
skriver om detta ämne är Hellman (2010) som i sin studie undersöker de normer som kommer till 
uttryck i "pojkaktiga" aktiviteter i en förskola, vilken vi nämnt tidigare. Studien bygger på den 
genusforskning som i årtionden har argumenterat för att kön är en social konstruktion (Hellman 2010, 
s. 225). Studien har som syfte att förstå dessa argument genom en detaljerad undersökning av hur barn 
förhandlar normer och normativa strukturer i förskolans verksamhet (Hellman 2010, s. 225). Hellman 
beskriver hur hon i samtal med barnen diskuterade normer i förskolan. Hon skriver vidare om hur det i 
kommunikation med förskollärare samt i den etnografiska framställningen blev av relevans med 
normer för en beskrivning av omedvetna antaganden om hur pojkar och flickor i förskolan borde 
förhålla sig i relation till sitt kön och till varandra (Hellman 2010, s. 43).  

Angelfors och Schömer (2009, ss. 166-167) skriver i sin studie om den miljö och det material som 
barnen möter på förskolan. De skriver om hur det genom utklädningskläder, böcker och leksaker kan 
förmedlas stereotypa uppfattningarna om vad som anses vara manligt och kvinnligt (Angelfors & 
Schömer 2009, ss. 166-167). Det kan handla om att huvudpersonen i böcker eller filmer oftast är en 
”han” oavsett om det handlar om djur eller människor. När det kommer till utklädningslådor och de 
kläder och accessoarer som finns inuti, består de till största delen av prinsesskläder, smycken och skor 
med typiskt “kvinnliga attribut”, detta vilket leder till att fokuseringen hamnar på flickors utseende 
(Angelfors & Schömer 2009, ss. 166–167). Även Eidevald (2009, s. 27) tar upp detta då han skriver att 
när det kommer till pojkarna hamnar fokus oftast på användningen utav leksaker och hur detta kan 
kopplas till hur barnen ser på passande sysselsättning för respektive kön, till exempel när det kommer 
till leksaker såsom bilar eller teknikrelaterade leksaker.  

I en annan studie har man testat hur tidigt sociala miljöer påverkar barns reflektioner kring kön, 
studien gjordes på olika förskolor där några var könsneutrala och andra traditionella (Shutts, Kenward, 
Falk, Ivegran & Fawcett 2017, s. 1). Det tas även upp hur det är av intresse och ses som ett unikt 
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tillfälle att studera hur förskollärare som jobbar på förskolor som praktiserar könsneutrala miljöer 
arbetar. Hur förskollärarna arbetar för att inte använda könat språk och hur de aktivt jobbar för att 
motverka könsstereotyper och hur deras roll blir att guida barnens hänsyn till genusskillnader belyses 
(Shutts, Kenward, Falk, Ivegran & Fawcett 2017, s. 2). De kommer fram till att miljön är något som 
visat sig påverka barnens syn på kön redan i tidigt stadie (Shutts, Kenward, Falk, Ivegran & Fawcett 
2017, s. 1). Vidare skriver de att utformningen av miljön i en större utsträckning kan bidra till att 
motverka stereotypa könsroller och är således en viktig del i det pedagogiska arbetet (Shutts, 
Kenward, Falk, Ivegran & Fawcett 2017, s. 1). Det framskrivs att det därför blir av relevans hur 
pedagogerna utformar miljön samt vilken typ av material de erbjuder barnen, då det bör ses som en del 
av arbetet med jämställdhet och likabehandling ur ett genusperspektiv (Shutts, Kenward, Falk, Ivegran 
& Fawcett 2017, s. 1). Även detta har betydelse för vår studie då det är av relevans hur pedagogerna 
arbetar i praktiken för att motverka de stereotypa könsroller som råder. 

Dolk (2013, s. 52) skriver i sin studie om hur förskolepersonal som säger sig vara genusmedvetna ofta 
är kritiska till sitt eget arbete och att det inte är ovanligt att det uppfattas som ett misslyckande om t.ex. 
en flicka väljer att följa ett könsstereotypt mönster. Hon menar att man bör släppa fokus på specifika 
material och leksaker och fokusera på kontexten, vilka möjligheter barnen faktiskt ges och vad dessa 
möjligheter frambringar (Dolk 2013, s. 52). Syftet med studien är att belysa vilken betydelse olika 
uppfattningar av demokrati kan ha för de intentioner som syftar till att främja ökad jämlikhet, 
jämställdhet och delaktighet i förskolan (Dolk 2013, s. 11). Samhället och tillverkarna av leksaker har 
en inverkan på materialet som ofta föreställer människor och djur och det finns ofta ett förutbestämt 
sätt för hur man ska leka med dessa (Trageton 2012, ss. 76-77). Trageton (2012, ss. 76-77) menar att 
det är upp till pedagogerna att kombinera detta material med annat material så att barnen utmanas och 
leker med det på annat sätt än vad som är ”förutbestämt”. Barnens lekar kan komma att utvidgas om 
man kombinerar olika typer av material (Trageton 2012, ss. 76-77).  

Utbildning och fortbildning 

Hedlin och Åberg (2015, ss. 116-117) skriver i deras artikel, med syfte att undersöka hur okunskap om 
jämställdhet och kön påverkar lärarutbildningen, att flera av lärarutbildningsreformerna som 
undersökts visar på att flertalet av dessa inte uppmärksammar tillräckligt mycket genusrelaterade 
frågor. De skriver också att bristen på genusperspektiv lyfts fram även när studenterna själva 
undersökt sina egna utbildningar (Hedlin & Åberg 2015, ss. 116-117). Vidare skriver de att lärare på 
lärarutbildningen behöver erbjudas mer genusrelaterad kompetensutveckling, för att inte stanna vid ett 
könsskillnadsperspektiv (Hedlin & Åberg 2015, s. 117). Det behövs vidareutbildning inom genusteori 
för att kunna handskas med genusfrågorna på ett kunnigt sätt för att lärarstudenterna ska få den 
kunskap och kompetens de behöver i sitt kommande arbete (Hedlin & Åberg 2015, s. 117).  

Lärarutbildningen är en viktig plats för att studera frågor om inkludering och exkludering. Såväl 
studenter som lärare behöver ha en viss medvetenhet och kunskap om hur de inkluderande och 
exkluderande normerna återskapas och förs vidare även via dem själva (Hedlin & Åberg 2015, s. 117). 
De studenter som går lärarutbildningen ska vara försedda med goda teoretiska verktyg för att klara 
läroplanens uppdrag när de tar examen (Hedlin & Åberg 2015, s. 117).  Detta inkluderar bland annat 
kunskap om de inkluderings- och exkluderingsprocesser som kan ske mellan barn och elever (Hedlin 
& Åberg 2015, s. 117). Förskollärare behöver teoretiska verktyg för att kunna utveckla en kritisk 
uppfattning av de processer de själva formas genom (Hedlin & Åberg 2015, s. 117). Vad gäller 
fortbildning så har den huvudansvarige, vanligen rektor eller förskolechef, ansvar för hur enhetens 
personal kan utveckla kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag i skola/förskola (Nilsson 2006, s. 3). 
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Nilsson (2006, s. 170) skriver att lärarutbildning och fortbildning är viktiga styrmedel för att påverka 
villkor för en likvärdig utbildning för elever. Nilsson (2006, s. 170) skriver även om hur kraven 
skärptes, under en förnyad lärarutbildning, för personalens kompetensutveckling genom att kommunen 
skulle sträva efter att ha planering av kompetensutveckling på varje enhet. 

Policy- och styrdokument  

Jämställdhet och likabehandling tas under flera punkter upp i läroplanen för förskolan och även i andra 
policy- och styrdokument relaterade till förskolans verksamhet. Det blir därför av relevans att titta 
närmare på tidigare forskning rörande hur styrningen påverkar det pedagogiska arbetet samt hur 
förskollärare tolkar denna styrning. 

När det kommer till förskollärares arbete i förskolan har Eriksson (2014, s. 83) i sin studie, med syfte 
att utveckla kunskap om påverkan av förskolans politiska och sociala faktorer, kommit fram till att den 
juridiska och ideologiska styrningen bestående av styrdokument är av betydelse. Då tolkningar av 
strävansmålen sällan problematiseras i verkligheten menar Eriksson (2014, s. 88) att läroplanen kan 
ses som styrande för pedagoger. Eriksson (2014, s. 83) menar vidare att den förståelse pedagogerna 
har av sitt uppdrag samt styrdokumenten påverkar motivationen av deras ställningstaganden.  

Eriksson (2014, s. 78) skriver om ett maktperspektiv från pedagogernas håll då de beroende på 
uppfattning om ett visst ämne släpper fram vissa av barnens idéer, medan andra riskerar att skjutas 
undan. Såväl resultatet i Erikssons studie (2014) som tidigare studier bekräftar alltså att beroende på 
förskolans förutsättningar och beroende på vilket sätt pedagogerna handskas med dessa uppstår ett 
handlingsutrymme som kan nyttjas på olika sätt (Eriksson 2014, s. 85). Hur pedagogerna upplever och 
utnyttjar detta handlingsutrymme blir av stor relevans för barnens syn på sig själva såväl som vad som 
förväntas av dem i olika situationer (Eriksson 2014, s. 85). Ser vi istället till Ekströms studie (2007, s. 
29) var syftet att få en förståelse för hur förskolans arbetslag utformar och realiserar den pedagogiska 
verksamheten, samt på vilket sätt verksamhetens förutsättningar påverkar processen. Resultatet visar, 
till skillnad från Eriksson (2014) som menar att styrdokumenten uppfattas som något styrande, att 
verksamheten istället tolkas in i styrdokumentens texter och därav uppfattas dokumenten i sig inte som 
särskilt styrande (Ekström 2007, s 197). Personalens utbildning, ekonomi samt vissa traditioner visar 
sig vara mer styrande vid realiseringen av den pedagogiska verksamheten snarare än läroplanens mål 
(Ekström 2007, ss. 179-180).  

En annan studie med syfte att utifrån ett vidgat läroplansbegrepp utveckla kunskap om förskollärares 
uppfattningar och beskrivningar av förskolans läroplan visar att barnperspektivet har en tendens att gå 
före styrdokumenten (Jonsson 2011, s. 84). Studien fokuserar på hur förskollärarna beskriver arbetet 
med läroplanens innehåll samt vad som kännetecknar verksamheten för de yngsta barnen (Jonsson 
2011, s. 107). Jonsson (2011, s. 104) menar att det är tydligt hur lärarnas uttalanden ger en bild av att 
verksamheten till störst del styrs utav barnens visade intressen, behov och erfarenheter. Resultatet 
visar alltså att ett barnperspektiv genomsyrar lärarnas beskrivningar av verksamheten och didaktiska 
frågor som Vem? Vad? Hur? Varför? Var? och När? ses som en central betydelse för dessa slutsatser 
(Jonsson 2011, s. 84). Det intensiva barnperspektivet har väckt frågor kring såväl lärare som barns 
ansvar i lärandeprocessen kring bevarande samt utveckling av verksamheten i förskolan (Jonsson 
2011, s. 121). Vatne (2012, s. 5) skriver i sin studie, med resultat i likhet med Ekström (2007) som 
nämns ovan, att de förväntningar som våra politiker har när de formulerar läroplanen kan vara mycket 
svåra att uppfylla då förskolans praktik inte alltid tagits hänsyn till i kraven. Detta kan vara en 
bidragande faktor till varför barnperspektivet anses vara mer styrande än policy- och styrdokumenten.  
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Reflektioner kring tidigare forskning 

Vi anser att den tidigare forskningen har bidragit till viktiga kunskapsbidrag som vi dragit nytta av i 
vår studie. Vi kan genom den tidigare forskningen bland annat se ett mönster av normer och 
positionering kopplat till genus och jämställdhet bland barnen på förskolan. Det blir tydligt att 
stereotypa antaganden och ”typiska” diskursiva praktiker fortfarande existerar i förskolans värld, trots 
att personalen säger sig arbeta med att motverka de stereotypa könsmönster som i olika kontexter 
uppstår. De olikheter som framkommer i den tidigare forskningen är att läroplanen dels ses som 
central i arbetet, och hur den enskilde läraren tolkar uppdraget kommer att ha betydelse för hur 
utformningen och realiseringen kommer att se ut. En annan studie visar dock på att barnperspektivet 
istället anses mer styrande än policy- och styrdokumenten, vilket även detta kommer ha betydelse för 
utformningen och realiseringen av arbetet i verksamheten. Vi har vidare fått en tydlig uppfattning om 
miljöns relevans för arbetet med genus och jämställdhet i förskolan och att det påverkar barnen redan i 
tidig ålder. Det har också blivit påtagligt att kunskap om ämnet anses bristfälligt då den tidigare 
forskningen även visar på att utbildning och fortbildning behövs. Även om förskollärare på ett eller 
annat sätt är inkluderade i många av studierna så ser vi en tydlig avsaknad av förskollärares och övriga 
förskolepedagogers tolkningar och syn på ämnet, vilket vi avser att bidra med genom vår studie. 

Begreppsförklaring 
Nedan följer en lista på de begrepp som blir viktiga att förstå i relation till syftet. Vid förklaring av 
begreppen har vi dels utgått ifrån feministisk poststrukturalism, vilket är en teori med syfte att utmana 
de föreställningar som finns om kön som en biologisk och given kategorisering (Eidevald 2009, s. 53).  
Genus och kön 

Inom ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt beskrivs individer som “multipla subjekt” vilket kan 
förstås som att vi varken “är” eller “blir” utan istället “görs” på olika sätt beroende på olika 
föreställningar eller diskurser (Eidevald 2009, s. 20). Såväl kön som genus förstås som en social 
konstruktion, och även kroppen förstås och tolkas genom föreställningar om kön (Eidevald 2009, s. 
20). Begreppen manligt och kvinnligt är nära kopplat till hur kön “görs”. Dessa begrepp möjliggör en 
förståelse av genusbegreppet som går utöver biologiska kroppar genom att utmana dikotomin 
manligt/kvinnligt och bidrar på så sätt till att utmana förgivettagna maktstrukturer (Eidevald 2009, s. 
54). Detta är det perspektiv vi valt att använda oss av i analysen. En annan syn på kön är som något 
biologiskt givet, ur detta synsätt ses det som en självklarhet att män och kvinnor till en viss del är och 
kommer att utvecklas olika (Eidevald 2009, s. 20). Ur detta perspektiv ses genus istället som en social 
effekt av kroppsliga olikheter och forskningen handlar många gånger om biologiska olikheter samt 
vilka påföljder dessa olikheter frambringar (Eidevald 2009, s. 20). 

Dikotomi 

Begreppet beskriver en tvådelning och syftar till att manligt och kvinnligt ses som ett motsatspar och 
på så vis två helt skilda kategorier (Hedlin 2010, s. 17).  
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Stereotypa könsroller och traditionella könsmönster 

Begreppen handlar om de skillnader som finns mellan män och kvinnor (pojkar och flickor) samt de, 
såväl medvetna som omedvetna, tankar och förväntningar en har om hur en pojke respektive flicka bör 
vara. Det kan vidare beskrivas som de roller vi uppfostras till att inta på grund av vilket kön vi blivit 
tillskrivet under födseln (Olofsson 2007, s. 73). Begreppen är inte förenade med vårt valda teoretiska 
perspektiv, feministisk poststrukturalism, som syftar till att det inte finns ett bestämt kön utan att detta 
är något föränderligt, de blir dock ändå relevanta till studien då de skrivs fram i läroplanen för 
förskolan och andra aktuella styrdokument. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka och belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete 
relaterat till styrdokumentens uppdrag om genus, jämställdhet och likabehandling i förskolan. Studien 
syftar även till att undersöka vilken betydelse utbildning och fortbildning inom det aktuella ämnet har 
för förskollärarna i arbetet med genus, jämställdhet och likabehandling. Vidare syftar studien till att 
undersöka vilken betydelse miljön utifrån förskollärarnas tolkningar har i relation till genus, 
jämställdhet och likabehandling. Med utgångspunkt i vårt syfte har vi kommit fram till några 
frågeställningar som ligger till grund för studien. Frågeställningarna följer enligt nedan. 
 

• Hur relaterar förskollärarna det praktiska arbetet till uppdraget i läroplanen kopplat till genus, 
jämställdhet och likabehandling? 

• Vilken betydelse kan utbildning och fortbildning inom genus, jämställdhet och likabehandling 
ha för förskollärarna i arbetet med uppdraget i läroplanen och hur ser de på detta? 

• Hur ser förskollärarna på kön, genus och stereotypa könsroller och hur relaterar de till detta i 
verksamheten? 

• Vilken betydelse anser förskollärarna att miljön har i arbetet med genus, jämställdhet och 
likabehandling?  

Teoretiska perspektiv 

Som vi nämnt ovan syftar denna studie till att undersöka hur förskollärare ser på begreppen genus, 
jämställdhet och likabehandling i förskolan samt hur de omsätter läroplanens strävansmål i praktiken. 
Vi har delvis valt att använda oss utav feministisk poststrukturalism där fokus ligger på att 
uppmärksamma hur kön “görs”, detta vilket man menar sker genom att utmana den dikotomi som 
existerar mellan manligt och kvinnligt, och på så sätt utmana de maktstrukturer som annars ses som 
förgivettagna (Eidevald 2009, s. 54). Inom denna teori läggs en stor vikt på individen och individuella 
lösningar, istället för att dela upp pojkar och flickor i homogena grupper (Carlsson-Wahlgren 2009, s. 
47). Teorin utgör en diskurs vilken syftar till att ifrågasätta, dekonstruera och överskrida de stereotypa 
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könsroller som finns i samhället (Eidevald 2009, s. 53). Detta blir av relevans för vår studie då vi, som 
ovan nämnt, avser att undersöka förskollärares tolkningar och förståelser av begrepp som genus, 
jämställdhet, likabehandling och stereotypa könsroller i praktiken. De centrala begrepp som vi valt att 
använda oss av inom denna teori är diskurs, subjekt och makt.  

Utöver detta har vi även valt att använda oss av ett läroplansteoretiskt perspektiv. De begrepp som vi 
har valt som centrala inom denna teori är formulerings-, transformerings- och realiseringsarena. Inom 
denna teori har vi även valt att använda oss av ramfaktorteori. Vi har också valt policystudier som ett 
teoretiskt perspektiv då det innefattar processer där policy och andra styrdokument tolkas, anpassas 
och genomförs i praktiken. Dessa perspektiv kan hjälpa oss med vårt syfte att se hur förskollärare 
förstår styrdokumentens uppdrag om genus, jämställdhet och likabehandling. Nedan följer en närmare 
inblick i de olika teoretiska perspektiven. 

Feministisk poststrukturalism  

Den feministiska poststrukturalismen handlar om att ifrågasätta samt överskrida och lösa upp de 
kategorier som finns om manligt och kvinnligt (Lenz Taguchi 2004, s. 15). Ur denna teori har 
queerteorin växt fram, där det huvudsakliga syftet handlar om att ifrågasätta att det finns ett bestämt 
kön, då man anser att kön är en social konstruktion (Ambjörnsson 2006, s. 85). Genom att synliggöra 
hur kategorierna är förordnade kan de överskridas och expandera till åtskilliga sätt att vara (Lenz 
Taguchi 2004, s. 15). Språket anses ha en avgörande betydelse inom denna teori, då vi genom det 
skapar, reproducerar och omförhandlar verkligheten (Ambjörnsson 2006, s. 45). Begreppet diskurs ses 
som ett centralt begrepp inom teorin och står för innebörden och betydelsen i det som sägs, det vill 
säga hur det vi uttrycker och tolkar påverkar vårt handlande (Lenz Taguchi 2004, s. 15). Dessa 
diskurser varierar och beroende på kontext anses vissa mer dominerande än andra (Lenz Taguchi 
2004, s. 15). Inom den feministiska poststrukturalismen intresserar man sig för hur dessa diskurser 
fungerar (Blaise 2005, s. 16). Man menar också alltså att språket reproducerar föreställningar om 
exempelvis kön, snarare än att objektivt förmedla någonting om det (Eidevald 2009, s. 51). Den 
diskursiva praktiken innefattar föreställningar om vad som anses “normalt” för pojkar respektive 
flickor, dessa föreställningar vilka kommer att påverka barnen i deras subjektskapande (Nordin-
Hultman 2008, s. 41). Vårt sätt att tänka styrs av diskurser och den struktur som upprätthåller och 
reproducerar föreställningar om omvärlden innefattar även språket (Lenz Taguchi 2004, s. 75). Blaise 
(2005, s. 16) beskriver det som ett ramverk för hur människor tänker samt hur makt, status och 
privilegier är skapta genom diskurser.  

Lenz-Taguchi (2003, s. 18) beskriver vidare diskurser som ett sätt att tala och uttrycka något om 
exempelvis män, kvinnor eller barn i en viss kultur och under en specifik tidpunkt. Diskurser kan även 
bidra till att upprätthålla och/eller utmana normer (Anderstaf 2014, s. 11). Ett annat centralt begrepp är 
subjekt som inom denna teori syftar till den bild man har om sig själv och andra, samt hur man 
uppfattar detta i relation till normer och diskurser (Lenz Taguchi 2004, s. 65). Den bild och 
uppfattning man har om sig själv uppstår och utvecklas i kommunikation med andra subjekt, denna 
inre uppfattning av jaget redogör också för de medvetna och omedvetna tankar vi har om omvärlden 
(Lenz Taguchi 2004, s. 127). I interaktion med andra, genom språk och i relation till olika normer och 
diskurser, skapas alltså subjektiviteten (Lenz Taguchi 2004, s. 127). Detta menar vi blir av relevans till 
vårt syfte då hur förskollärarna förhåller sig till sitt eget subjekt och dess normer och diskurser 
påverkar deras förståelse av styrdokumentens skrivningar och barnen i deras subjektskapande. Vidare 
kopplar vi detta till makt, vilket också ses som ett viktigt begrepp inom denna teori. Makten 
produceras av samtliga subjekt i ett konstant maktutövande. Hur makten uppstår beror på kontexten, 
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men det sker alltid i samspel med flertalet subjekt (Lenz Taguchi 2004, s. 63). Makten görs och skapas 
för att sedan göras om och omskapas hela tiden, vilket betyder att ingen är maktlös utan samtliga är 
delaktiga i att reproducera under- och överordningar (Lenz Taguchi 2004, s. 165). Makten produceras 
alltså som en gemensam mentalitet men genom ett specifikt subjekt, till exempel en förskollärare 
(Lenz Taguchi 2004, s. 63). Maktbegreppet ger oss vidare en möjlighet att se vem som har makten och 
hur denna makt uppstår i en specifik kontext (Blaise 2005, s. 18). 

Läroplansteori  

Inom läroplansteorin har vi valt att fokusera på hur de beslut som påverkar hur styrdokumenten 
utformas sker på tre olika arenor; formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan 
(Linde 2012, s. 64). Elfström (2013, s. 35) beskriver formuleringsarenan som en arena där texter som 
läroplaner utarbetas och formuleras på en övergripande nivå, det är även inom denna arena som beslut 
om undervisningens innehåll tas. Denna arena har sin utgångspunkt på den generella samhällsnivån 
och sätter ramarna för de andra nivåerna då den innefattar styrningen av skolan/förskolan, föreskrifter 
och styrdokument (Ekberg 2009, s. 74). Inom transformeringsarenan sker en modifiering av den 
formulerade läroplanen och inom denna arena planeras även innehållet (Ekberg 2009, s. 74). Det sker 
då en transformering utav läroplanen där tolkningar, tillägg och avdrag görs (Ekberg 2009, s. 74). 
Aktörerna för denna transformering omfattar personer från olika nivåer t.ex. elever, lärare, skolledning 
samt statliga organisationer som lärarutbildningar och andra myndigheter och så vidare (Ekberg 2009, 
s. 74; Linde 2012, ss. 64-65). Lärare och förskollärare blir huvudaktörer i transformeringen och blir de 
som utformar den enligt vad de anser vilja, förväntas, vad de kan göra samt de yttre villkoren som 
gäller (Linde 2012, s. 64). Inom realiseringsarenan genomförs och verkställs den faktiska 
undervisningen (Linde 2006, ss. 64-65). 

Inom läroplansteorin har vi även ramfaktorteorin som från början utvecklats med fokus på skolan, där 
man ser på begreppet ram som faktorer som hämmar undervisningsprocessen och som en faktor som 
varken läraren eller eleverna har någon kontroll över (Lundgren 1979, s. 233). Lundgren menar att det 
är ramarna som avgör vilka processer som är genomförbara samt vilket resultat som är möjligt. Vidare 
nämner han att när man pratar om dessa ramar så nämns de i form av konstitutionella ramar såsom 
skollagar, organisatoriska ramar såsom gruppstorlek, fördelning av tid samt fysiska ramar såsom 
byggnader, läromedel, utrustning (Lundgren 1979, ss. 233-234). Lundgren menar alltså att denna teori 
bidrar till att synliggöra vilka möjligheter eller strukturer det finns att förhålla sig till i skola och 
förskola. Vi valde denna teori för vår studie då den kan bredda vår tolkning av förskollärarnas 
yttranden kring läroplanen och dess strävansmål, denna teori låter oss analysera de yttre ramarna som 
påverkar dem likaså deras egna intentioner och praktiska förnuft. Inom denna teori använder vi ramar 
som ett centralt begrepp. 

Policystudier  

Policystudier handlar om hur politiska beslut genomförs i en praktik och har som intention att förändra 
en verksamhet (Gustafsson 2003, s. 29). Det innefattar processer där policy tolkas, anpassas och 
genomförs i praktiken (Lager 2015, s. 20). Det kan beskrivas som en process där policy omförhandlas 
och omvandlas av lärare och andra aktörer i sina respektive praktiker (Lager 2015, s. 20). 
Policystudier kan vidare beskrivas som studier av genomförande (Gustafsson 2003, s. 29). Dessa 
studier intresserar sig för om politiska beslut faktiskt leder till motsvarande förväntningar av 
verksamheten (Gustafsson 2003, s. 29). Två användbara begrepp inom policystudier är nivåer och 
arenor då det refererar till att policy skapas inom olika nivåer inom utbildningssystemet. Dessa nivåer 



11 
 

kan vara staten, kommunen, stadsdelsförvaltningen, institutionen, lokala skolans ledning/arbetslag, 
både individuellt och kollektivt (Gustafsson 2003, s. 40). Inom dessa olika nivåer finns det ett antal 
olika arenor med olika aktörer som skapar policy genom anpassningar, förhandlingar och maktkamper 
angående meningen kring olika policytexter och begrepp (Gustafsson 2003, s. 40).  

Tittar man närmare på policy som begrepp så kan man dela upp det i tre dimensioner. Policy som text 
där man utgår från läroplanstexter, statliga utredningar och andra policydokument. Policy som 
diskursiv praktik där man relaterar till de produktions- och konsumtionsprocesser som är knutna till 
policy som text. Under denna dimension ligger fokus på hur policytexter konsumeras och produceras 
av till exempel lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Policy som social praktik utgår från att den 
kommunikativa händelsen är en del av den sociala praktiken där relationen mellan text och social 
praktik förs vidare av den diskursiva praktiken (Gustafsson 2003, ss. 51-52). Policy är dock inte det 
ena eller det andra, utan bör ses både som text, diskursiv och social praktik (Gustafsson 2003, s. 52). 
Konsumtion, tolkning och meningsskapande av policytexten sker i samband med pedagogens historia, 
erfarenhet, positioner, resurser och kontext och har som syfte att omsätta policytextens intentioner till 
en social praktik (Gustafsson 2003, ss. 52-53). Policytexter är skapade i specifika historiska och 
politiska sammanhang och detta innebär att policytexter kommer att läsas och tolkas på olika sätt 
beroende på vem som läser och i vilket sammanhang (Lager 2015, s. 21). Man kan till exempel se på 
skollagen, där uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete skrivs fram, som en policytext då den manar 
till handling då texten beskriver olika aktörers olika ansvar för genomförandet (Lager 2015, s. 21). 
Policytexter är utformade på ett sätt att de mer eller mindre uppmanar till handling (Lager 2015, s. 21). 
Denna teori blir relevant då syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare beskriver hur 
arbetet med läroplanen och andra policy- och styrdokument kan appliceras i verksamheten. 

Metod 
Val av metod 

Då föreliggande studies huvudfokus är förskollärares tolkningar och förståelser av olika begrepp samt 
dess innebörd i styrdokumenten har vi valt att använda oss av intervjuer med utgångspunkt i samtal 
om dessa som metod. Vi har valt denna metod då det är en effektiv metod som på kort tid kan 
förmedla personers, i det här fallet förskollärares, reflektioner utifrån deras synvinkel (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Utifrån datainsamlingen kunde vi sedan tolka och analysera 
innehållet för en djupare förståelse (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). En intervju beskrivs 
enligt Fägerborg (2010, s. 88) som en kommunikationsform där en person besvarar frågor som ställs 
av den som intervjuar, och där det som sagts på något sätt registreras. Vidare skriver hon att en 
intervju görs i ett definitivt syfte, det vill säga att personen som intervjuar eftersträvar att få ta del av 
intervjupersonernas synpunkter, tankar, kunskaper och upplevelser (Fägerborg 2010, ss. 88-89). Även 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) skriver att en fördel med att använda intervju som metod 
är möjligheten att samla in normer, språkbruk, känslor och det förgivettagna. 

Man brukar tala om två olika analysmetoder; kvalitativ och kvantitativ. Vi har använt oss av 
kvalitativa intervjuer, vilket kan beskrivas som en metod där fokus ligger på hur intervjudeltagarna 
förstår den sociala verkligheten och hur de i olika miljöer tolkar denna verklighet (Bryman 2011, s. 
340). Genomförandet av en intervju kan ske både med och utan frågor som redan i förväg är 
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formulerade och nedskrivna (Fägerborg 2010, s. 99). Man talar ibland om strukturerade samt 
ostrukturerade intervjuer, den strukturerade intervjun kännetecknas av nedskrivna frågor medan den 
ostrukturerade intervjun istället är helt utan förberedda frågor (Gillham 2008, s. 103). Det finns också 
en intervjumetod som kallas för semistrukturerade intervjuer, vilket är någonting mittemellan 
strukturerade och ostrukturerade. Detta är den formen vi har valt. Den semistrukturerade formen 
omfattar frågor som styr intervjun mot det aktuella ämnet, men för att möjliggöra för en mer ingående 
diskussion hålls frågorna relativt öppna (Gillham 2008, s. 103). Under sammansättningen av frågorna 
har vi utgått ifrån vår studies syfte, vi har bland annat fokuserat på specifika utdrag i läroplanen men 
också haft mer generella frågor kring genus, jämställdhet och likabehandling för att öppna upp för en 
vidare diskussion kring ämnet.  

Kvalitativ intervju som metod innehåller både styrkor och svagheter. En svaghet med metoden menar 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) skulle kunna vara att det kan ge en begränsad bild och 
funderingar kring vad en specifik utsaga faktiskt betyder. De skriver också att en viktig fråga att ställa 
sig är om intervjupersonen menar det hen säger samt att man som intervjuare tolkat svaret rätt, eller 
om det finns andra mer rimliga uttolkningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Det är dock 
en bra metod för att få fatt i hur intervjupersonerna arbetar, i detta fall med styrdokumenten, i 
praktiken (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53).  

Urval och avgränsningar 

Under urval av informanter och annan empiri hade vi som utgångspunkt att utföra studien på olika 
förskolor i olika stadsdelar i en av Sveriges storstäder. Vårt första steg i den tvåstegsmodell som 
omnämns av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40) blev därför att kontakta olika förskolor i 
olika stadsdelar. Tvåstegsmodellen utgår ifrån två steg, där första steget är att välja en 
organisationsform vilken intervjun ska hållas inom (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Då 
såväl förskolor som olika stadsdelars organisatoriska premisser kan skifta var det därför av relevans att 
intervjuerna var utspridda. Detta för att vi skulle få en så bred helhetsbild som möjligt gällande 
förskollärares uppfattningar kring utdragen ur läroplanen som handlar om genus, jämställdhet och 
likabehandling i förskolan. 

Det andra steget i den tvåstegsmodell som omnämns handlar om att välja ut intervjupersoner, detta 
vilket ofta sker genom kontakt med någon organisationsansvarig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 
s. 40). Vi valde slumpvis ut förskolor via en av Sveriges ledande hemsidor för information om 
förskolor och skolor i den aktuella staden. Dessa kontaktade vi sedan genom förskolechefer på 
respektive förskola. Att gå via organisationsansvarig, i detta fall förskolechefen, för att komma i 
kontakt med intervjupersoner menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40) kan bidra till såväl 
positiva som negativa följder. Bland annat menar de att det finns en risk att chefen väljer ut personer 
med utgångspunkt i att enheten skall framställas på ett så bra sätt som möjligt, vilket kan påverka att 
urvalen blir manipulerade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). En fördel med att först kontakta 
chefen skulle dock kunna vara att hen väljer ut personer som har kunskap om det specifika ämnet och 
på så sätt också kan bidra till studien. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial  

Vi intervjuade fyra stycken förskollärare i fyra olika stadsdelar i en av Sveriges storstäder. Samtliga 
personer identifierar sig som kvinnor och har studerat till förskollärare på universitetet. En av dem har 
även läst genusvetenskap och en annan har fått fortbildning inom genus och jämställdhet på 
arbetsplatsen. De har varit yrkesverksamma förskollärare mellan 10 och 30 år. Det material som legat 
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till grund för våra intervjuer är bland annat de utdrag ur läroplanen för förskolan som är kopplade till 
genus, jämställdhet och likabehandling. 

Genomförande 

Innan vi kunde sätta igång med datainsamlingen var vi tvungna att skriva ihop ett informations- och 
samtyckesbrev. När detta godkänts av vår handledare började vi kontakta de olika förskolorna och 
skickade med brevet som en bilaga. Förskolechefen tillhandahöll oss sedan med kontaktinformation 
till förskollärarna vilka vi tog kontakt med via mail och/eller telefon och bestämde tid och plats för 
intervju. Vi skickade även ut informations- och samtyckesbrevet (se bilaga 1) till dessa personer och 
innan intervjun skrevs dessa ut och informanterna skrev under sitt godkännande att delta innan vi 
startade. I början av utskicken skrev vi att intervjun skulle ta cirka en timme, men efter att två av 
intervjuerna var avklarade märkte vi att det inte tog mer än cirka 30 minuter och ändrade därför tiden 
till det. Vi hade i början svårt med att hitta personer som ville ställa upp, vilket vi bedömer kan haft att 
göra med att intervjutiden kändes för lång. 

Som förberedelse för intervjuerna skrev vi en intervjuguide (se bilaga 2) som även denna behövdes 
läsas och godkännas av vår handledare. När vi fått den godkänd gav vi oss ut för insamling av data. 
Med tillåtelse från förskollärarna spelades alla intervjuer in. Vi valde att träffa informanterna på 
respektive förskola så att de skulle känna sig så avslappnade som möjligt och förskollärarna fick välja 
vart på förskolan de ville att intervjun skulle hållas. Majoriteten valde fikarummet som plats och en 
valde avdelningen hon arbetade på. Vi höll i alla intervjuer tillsammans och blandade mellan att läsa 
varannan fråga till att den ena ledde intervjun medan den andra fokuserade på kompletterande 
följdfrågor. Vi valde att lägga upp intervjun på så sätt då vi båda är relativt oerfarna intervjuare och 
såg det som ett bra sätt att stötta varandra och även få ut fördjupade svar från förskollärarna. 
Intervjuerna tog, som vi tidigare nämnt, mellan 25-35 minuter att genomföra.  

Samtliga intervjuer inleddes med en fråga om förskollärarnas uppfattning och tolkning av specifika 
utdrag ur läroplanen, detta vilket i vissa fall mynnade ut i andra kopplingar kring ämnet och i andra 
fall kändes för svårt att ta på vilket resulterade att vi kompletterade med en till fråga. Intervjuerna blev 
snarlika varandra men beroende på vad informantens svar på en viss fråga var kunde samtalet i vissa 
avseenden ibland utvecklas till något annat. Vi avslutade varje intervju med att fråga om de hade något 
att tillägga. Fägerborg (2011, s. 102) menar att detta är en bra strategi då man bjuder in informanten 
till möjlighet att utveckla något de tidigare sagt, eller för att ta upp något som känns relevant men som 
inte tidigare diskuterats. Vi spelade med godkännande från informanterna in intervjuerna, dessa vilka 
vi sedan transkriberade. Sammanlagt genomförde vi fyra intervjuer och transkriberade två var. 
Transkriberingen löpte parallellt med datainsamlingen.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter avklarad datainsamling valde vi som ovannämnt att transkribera intervjuerna. Vi använde oss av 
en ortografisk transkriberingsmetod, det vill säga att vi ordagrant skrev ner det informanterna sa 
(Braun & Clarke 2006, s. 88), detta vilket gav oss en djupare förståelse om vad som faktiskt sagts. När 
bearbetning och analysering av data sker så krävs det enligt Löfgren (2014, s. 151) vissa strategier för 
att fortsätta lyssna på vad som faktiskt sagts, det krävs också att man gör vissa val gällande vad som 
bör ses som viktiga resultat utifrån syftet.  

Efter transkriberingen hade vi 35 sidor att analysera och gå igenom för att se vad som var relevant för 
vår studie. Nästa steg efter att vi transkriberat allt material var att ta bort eventuella utfyllnadsord då vi 
ansåg att dessa inte var relevanta till studiens syfte. Detta gjorde vi med hjälp av kodning, vilket kan 
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beskrivas som en reduktion av datan för att bryta ned materialet till en uppsättning betydande 
komponenter (Lindgren 2014a, s. 37). Kodning ses som det första av de tre stegen i den kvalitativa 
analysmetoden vilken vi valt att använda oss av. Efter reduktion av data (kodning) följer presentation 
av data (tematisering) som sedan avslutas med slutsatser och verifiering (summering) (Lindgren 
2014a, s. 43). Efter att kodningen genomförts menar Lindgren att allt material kontinuerligt skall läsas 
igenom för att kunna identifiera viktiga delar utifrån studiens syfte och frågeställningar (Lindgren 
2014b, s. 45). Vi kopplade således samman de koder som behandlade samma ämne och tilldelade 
dessa provisoriska kategorier vilka vi reviderade under processens gång (Lindgren 2014b, s. 48).  

När vi funnit en stabilitet i kodningen valde vi att gå vidare till tematisering av datan. Detta vilket 
enligt Lindgren (2014c, s. 63) beskrivs som att hitta tematiska relationer mellan de tidigare skapade 
kategorierna. Tematiseringen kan vidare beskrivas som en mer ingående och precis sortering som 
kommer att ligga till grund för analys och summering (Lindgren 2014a, s. 34). Lindgren (2014a, s. 34) 
påpekar även att tematiseringen kan se mycket olika ut beroende på vad man är ute efter. Vi valde att 
utgå ifrån vårt syfte och sållade därefter ut en mindre uppsättning huvudfrågor som vi tog vidare i det 
fortsatta arbetet med vår analys (Lindgren 2014c, s. 63), detta för att skapa ordning och för att finna ett 
tydligare mönster. När vi kände oss klara med omarbetningen och när koder och teman uppnått sin 
fulla potential började vi summera resultaten. Vid summering är det viktigt att man känner att man fått 
tag i det man behöver för en tillräcklig analys, ett problem kan annars bli att man inte går tillräckligt 
djupt in i sin datainsamling (Lindgren 2014d, s. 73). Vi började med att välja ut specifika citat som 
representerade svar som antingen skilde sig åt eller företrädde något som de flesta förskollärarna hade 
liknande uppfattning om. Vi valde också att ta bort eventuella hummanden och skrev om citaten något 
för att få dem att likna skriftspråk. Detta gjorde vi då det dels ökar läsbarheten men också för att 
undvika att personen som intervjuas framstår som enfaldig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). 
För oss blev det viktigt att påbörja arbetet med analysen snabbt efter att kodning och tematisering var 
någorlunda under kontroll, detta för att man annars riskerar att tappa fokus på vad det egentligen är 
man håller på med och vill få fram (Lindgren 2014d, s. 77). 

Då det finns olika varianter av kvalitativa analysprocesser (Lindgren 2014a, s. 32) har vi också valt en 
annan analys för att behandla vår text och detta är den som inom den poststrukturalistiska teorin kallas 
för diskursanalys. Denna analysmetod associeras ofta till frågor om kunskap och makt och syftar till 
en skildring av underförstådda och förgivettagna antaganden (Dolk 2013, s. 63). Syftet med en 
diskursanalys är att identifiera motstridiga och dominerande diskurserna som utläses ur materialet 
(Dolk 2013, s. 63). Dolk (2013, s. 63) skriver att diskurserna påverkar exempelvis vad som blir möjligt 
att tänka eller säga om barn i förskolan, och vi finner det därför relevant för vår studie. Genom att 
använda oss av ett diskursanalytiskt angreppssätt har det öppnat upp och möjliggjort för nya 
perspektiv vilket fördjupat vår kunskap inom ämnet. 

 
Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017, s. 12) skriver i sin publikation God forskningssed om etik som en medveten, 
reflekterad och motiverad moral. De skriver vidare att god forskningsetik är en förutsättning för god 
vetenskaplig kvalitet (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). Även Löfdahl (2014, s. 32) skriver om hur 
forskningsetiska frågor måste finnas med under hela forskningsprocessen. De som deltog i vår studie 
har fått ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1) där de garanteras konfidentialitet och 
avidentifiering. Vi har också muntligt frågat innan varje intervju om de fortfarande går med på att vi 
spelar in samtalet.  
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Konfidentialitet innebär att material inte sprids och att obehöriga inte får ta del av materialet 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Alla deltagare har fått veta både skriftligt och muntligt att allt material 
som vi samlar in kommer att förstöras efter studiens slut och vi har fått ett godkänt betyg på uppsatsen. 
Alla deltagare blev i samtyckesbrevet informerade om vad studien skulle behandla och att deras 
deltagande var frivilligt samt att de kunde avbryta när de ville om de kände att de inte ville fortsätta 
(Pripp 2011, ss. 81-82; Löfdahl 2014, ss. 36-37). Att vi gav information om studien, var och hur den 
kommer att användas, gav förskollärarna möjlighet att kontrollera och få inflytande över 
kommunikationen som skulle ske (Fägerborg 2011, ss. 89-90). De fick ge sitt godkännande genom att 
skriftligt skriva under en samtyckesblankett innan intervjun som vi bifogade med samtyckesbrevet. 
Alla deltagande förskollärare har också fått frågan om de vill läsa uppsatsen när den är godkänd och 
klar, detta så att de får en återkoppling i hur deras deltagande påverkade studien.  

Vi har använt oss utan avidentifiering där vi har sett till att ingen koppling mellan deltagarna och 
insamlat material kan göras, detta innebär att datamaterialet har eliminerats så att ingen kan utläsa vem 
som sagt vad av våra deltagare (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Det vi gjorde för att avidentifiera 
materialet var att skriva ut förskollärarna som nummer istället för namn under transkriberingen, vi såg 
också till att dessa nummer inte har något med ordningen som vi intervjuade dem i att göra, när vi 
skrev ut det i vår uppsats. Vi skrev dock ut på vår ljudinspelning vem vi har intervjuat och vilket 
nummer vi valt till dem där så vi inte ska blanda ihop de olika ljudfilerna, men vi ser till att kodlistan 
förstörs efter vi är klara med materialet (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Kodlistan förvarades på en av 
våra datorer som enbart vi hade tillgång till. Vi kunde ha avidentifierat förskollärarna ännu mer genom 
att inte skriva ut deras kön, men då vår studie behandlar genus och genusfrågor kände vi att det var av 
viss relevans. 

Intervjuerna gjordes på fyra olika förskolor, detta dels för att få så brett svar på frågorna som möjligt. 
Dels också för att förskollärarna inte skulle kunna påverkas av andra deltagare (Löfdahl 2014, s. 37), 
eller känna sig oroliga över att någon kollega ska läsa uppsatsen sen och veta vad de har sagt. Vi 
använde oss utav semistrukturerade intervjuer där vi hade förberedda frågor men bearbetade dem allt 
eftersom då vi kände att svaren på vissa frågor gick in i varandra. Vi berättade även för förskollärarna 
vad studien handlade om och vår utgångspunkt, vi tog dock inte upp hur vi skulle analysera materialet. 
Pripp (2011, ss. 81-82) skriver om detta och menar att om man berättar hur materialet ska analyseras 
så kan det påverka hur deltagarna svarar då man sätter dem i samma tankebanor som man själv har. Vi 
försökte därför att vara så neutrala som möjligt när vi berättade om studien. Detta var dock första 
gången för båda att hålla en större intervju och vi märkte i efterhand att vi kunde ha varit lite mer 
neutrala när det kom till vissa aspekter. 

När det kommer till maktfördelningen mellan oss och de som vi intervjuar så finns det en ojämlik 
maktfördelning där det är lätt att det kan bli som att vi kommer och förhör förskollärarna om deras 
synpunkter och kunskap (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 46). Detta var någonting vi ville 
motverka. De förskollärare som uttryckte att de var nervösa eller som uttryckligen sade att de trodde 
svaren var fel berättade vi för att det inte finns något rätt eller fel svar, utan att vi var intresserade att 
höra deras tankar kring det vi ville studera. I och med detta så kan det vara viktigt att vara försiktig i 
hur man bemöter de som intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 46). 

Studiens kvalitet 

Vi valde att göra en kvalitativ studie vilket anses vara en metod där det ställs höga krav på den 
forskare som genomför och skriver fram den (Svensson & Ahrne 2015, s. 25). Med det menas att vi 
som utför och skriver studien har som uppgift att göra texten så transparent som möjligt så att den kan 
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granskas kritiskt och ifrågasättas av andra (Svensson & Ahrne 2015, ss. 24-25). Vi måste se till att 
läsaren förstår samt tror på det hen läser oavsett om personen i fråga är insatt i ämnet studien handlar 
om eller ej (Svensson & Ahrne 2015, s. 24). Läsaren måste kunna förlita sig på att forskningen är 
riktig och att vi har genomfört studien på det sätt som vi beskriver (Svensson & Ahrne 2015, s. 25). 
Det kan bli genomförbart genom att se till att studien kan diskuteras och kritiseras, vilket Svensson 
och Ahrne (2015, s. 25) säger är ett tecken på bra forskning. För denna studie har vi gjort den så 
transparent som möjligt genom att kontinuerligt förklara vår forskningsprocess. Detta innebär att vi 
inte bara skriver ut det som fungerat bra, utan också de svårigheter som vi stött på när vi gjorde 
studien. 

Vi utförde studien genom intervjuer med fyra förskollärare, vilket var tillräckligt även om vi från 
början hade en förhoppning om att få ihop fem eller sex stycken totalt. En fördel med att göra en 
kvalitativ studie var att kunna blanda intervju och analys. Detta är en bra metod då man allteftersom 
kan se vem man skulle behöva intervjua ytterligare eller ifall det krävs en eller två personer till för att 
nå den mättnad man behöver (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). Mättnaden beskriver 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) som stunden då forskaren ser ett återkommande 
svarsmönster i intervjuerna. Vi uppnådde genom dessa fyra intervjuer en mättnad när vi insåg att vi 
fått ett liknande svarsmönster igenom alla intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) menar dock att man, för att vara på den säkra sidan, bör 
fortsätta lite till om man har möjlighet. För oss var tiden knapp, vi hade svårt att få tag i informanter 
som ville ställa upp på intervju och när vi hade utfört samtliga av de fyra intervjuerna och gått igenom 
materialet ansåg vi att det ändå var tillfredsställande. Hade vi dock haft mer tid och om det hade varit 
enklare att få personer att ställa upp hade vi fortsatt med ytterligare intervjuer för att göra studien ännu 
mer omfattande och sett till att få ihop åtminstone fem eller sex intervjuer totalt, vilket var vår 
förhoppning från början.   

Resultat och analys  
I arbetet med vår kvalitativa analys identifierade vi åtta olika kategorier utifrån intervjupersonernas 
uttalanden om styrdokumentens strävansmål gällande genus, jämställdhet och likabehandling samt det 
praktiska arbetet kring detta i verksamheten. Resultatet kommer att presenteras och analyseras nedan 
utifrån policystudier, läroplansteori samt feministisk poststrukturalism som teoretiska utgångspunkter.  

Förskollärares tankar om utdrag ur läroplanen  

Under intervjuerna började vi med att läsa upp utvalda utdrag ur läroplanen kopplade till genus, 
jämställdhet och likabehandling vilka följer enligt nedan. 

Jämställdhet ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 

                                                                 (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 4) 

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 
till att forma flickor och pojkars uppfattningar 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. 
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                                                                (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 5) 

 

Vi bad därefter förskollärarna förklara hur de uppfattar det som står samt hur de arbetar för att 
realisera det i verksamheten. En förskollärare beskriver arbetet med läroplanen som svårt: 

Nu har jag ju jobbat med den här läroplanen i ganska många år, så det är ju mer ett faktum som man 
måste förhålla sig till. Rent personligen tycker jag ju att det är bra. Men det är också någonting som 
är svårt, en jättestor utmaning. 

                                              (Förskollärare 1) 

 
Utöver att arbetet ses som en stor utmaning beskriver förskolläraren att strävansmålen i läroplanen är 
något man “bara bör följa”, detta vilket kan beskrivas i termer om en uppfattning av att läroplanen ses 
som styrande i utformningen av arbetet. Precis som Eriksson (2014, s. 83) skriver fram det så ses 
läroplanen ofta som styrande för pedagoger, vilket också är tanken. 

Beroende på hur förskollärarna tolkar sitt uppdrag kan ett maktperspektiv uppstå från pedagogernas 
håll då de beroende på vilken uppfattning de har om ett specifikt område kan leda till att vissa 
tankesätt lyfts fram extra mycket och att andra förkastas (Eriksson 2014, s. 78). Detta framgår i citaten 
nedan, då förskolläraren beskriver en syn på barnen som kan uppfattas som relativt bestämd. 

Vi skiljer inte på kön utan vi väljer att se det kompetenta barnet. Jag tror också det är viktigt att inte 
ändra på barnen utan mer förklara att man duger och är bra som man är. Vi ska däremot inte behandla 
barnen olika på grund av deras kön. 

(Förskollärare 2) 

 
På denna förskola skiljer de inte på kön utan väljer istället att se “det kompetenta barnet”. Denna 
tolkning kan förstås som ett resultat av den diskursiva praktiken som råder på förskolan där “det 
kompetenta barnet” ses som normen.   

En annan tolkning som framkommer i en intervju med en förskollärare är att alla barn ska bli erbjudna 
samma saker. Hon säger:  

Vi tänker att alla ska bli erbjudna samma saker. Sen kanske inte alla barn vill, men då kan man ju bli 
erbjuden igen och igen och igen utan att det blir ett krav men att man visar att det här finns. Så att alla 
känner att man får göra allting, och pröva allting.  

(Förskollärare 4) 
 

Detta kan förstås som att förskolläraren tolkar utdragen ur läroplanen utifrån ett barnperspektiv då hon 
säger att de erbjuder barnen samma saker men att de sedan själva förväntas välja det som tilltalar dem. 
De förväntningar som våra politiker har i utformningen av läroplanen kan vara svåra att uppnå då 
förskolans praktik inte alltid tagits hänsyn till i kraven (Vatne 2012, s. 5). Denna utformning, som 
utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, blir till i formuleringsarenan och sätter ramarna för hur det 
slutgiltiga resultatet skall skrivas fram och hur det är tänkt att tolkas (Elfström 2013, s. 35). Även om 
det, som Ekberg (2009, s. 74) skriver, sker en modifiering av den formulerade läroplanen inom 
transformeringsarenan, där bland annat förskollärare ses som huvudaktörer, så kan det i 
realiseringsarenan ändå bli problematiskt då det inte någonstans nämns hur man ska arbeta för att 
uppnå dessa strävansmål. Detta kan bidra till varierande uppfattningar om hur arbetet bör utföras, 
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vilket också visar sig i citaten. På en annan förskola berättar förskolläraren att hennes tolkning av 
uppdraget är att jämställdhet ska genomsyra allt de gör: 

Jag tolkar det som att arbetet med jämställdhet ska genomsyra all verksamhet vi gör på förskolan. Det 
är en självklarhet för mig, men det är bra att det förtydligas i läroplanen. Att alla barn har samma 
möjligheter att utvecklas, med samma möjlighet att leka oavsett kön, etnicitet, funktionsvariation och 
allt sånt. 

(Förskollärare 3) 
 

Förskolläraren poängterar att arbetet med jämställdhet är en självklarhet för henne, och att hennes 
tolkning av utdragen är att det skall genomsyra allt de gör på förskolan. Hur detta appliceras i 
verksamheten kan utifrån det Lenz Taguchi (2004, s. 15) skriver bero på rådande normer och diskurser 
på den aktuella förskolan.  

Resultaten visar på att förskollärarna har liknande tolkningar om läroplanen och dess framskrivning. 
En viktig del i arbetet med läroplanen kopplat till jämställdhet verkar vara att få alla barn, oavsett kön, 
delaktiga i verksamheten och dess framskrivning. Vidare ser några av förskollärarna arbetet med 
läroplanen som svårt, men samtidigt bra och viktigt. En olikhet mellan svaren är att de på en förskola 
beskriver att de inte ser könen på barnen utan istället väljer att se “det kompetenta barnet”. Samtliga 
förskollärare instämmer dock i att arbetet med jämställdhet är viktigt, men det råder delade meningar 
på hur man på bästa sätt arbetar med det. 

Arbetet med jämställdhet och likabehandling   

När vi fått svar på förskollärarnas tolkningar av utdragen blev följdfrågan hur de mer generellt 
realiserar arbetet med jämställdhet och likabehandling i verksamheten.  

En förskollärare berättar att de arbetar med likabehandlingsplanen som ett “levande dokument”, hon 
säger: 

Vi har en likabehandlingsplan som vi arbetar med som ett levande dokument. Under våra 
planeringsdagar till exempel så går vi alltid igenom den. (...) Och förra året hade vi som sagt en 
värdegrunds-/genusgrupp, så vi arbetar med det ständigt. 

(Förskollärare 3) 
  
Enligt citatet ovan kan deras likabehandlingsplan ses som en policy i diskursiv praktik då den manar 
till handling eftersom den används som ett levande dokument i verksamheten. Gustafsson (2003, ss. 
51-52) beskriver det som den process där texten används och produceras vidare av lärare. 
Förskolläraren berättar också att de har haft en värdegrunds-/genusgrupp och att arbetet med 
jämställdhet och likabehandling är något som är ständigt pågående. 

Även på en annan förskola har de ett övergripande värdegrundsarbete. Förskolläraren säger: 

Vi har jobbat en hel del med kartläggningar av vår verksamhet, för vissa saker ser ju vi att vi behöver 
jobba på, för att nå någon form av likabehandling. Sen så har vi ett värdegrundsarbete med barnen. 
Det måste ju liksom finnas hela vägen, och det är väl där som det också kan vara lite svårt. Det är 
ganska lätt att det kan hamna i en pedagog-barn situation, eller bara pedagogerna som har 
diskussionerna. 

 (Förskollärare 1) 
 
Hon tar upp hur viktigt det är att låta barnen vara delaktiga i värdegrundsarbetet, då hon menar att det 
annars finns en risk att det enbart blir pedagogerna som för diskussionerna om hur det ska vara på 
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förskolan. Utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt kan detta förstås som en maktrelation. 
Lenz Taguchi (2004, s. 63) beskriver makt som någonting som genom språket och i interaktion med 
andra görs och omskapas hela tiden. Det blir därför av relevans med en medvetenhet av de rådande 
maktdiskurserna så att arbetet inte avstannar vid pedagogerna utan också innefattar barnens perspektiv. 

En annan förskollärare förklarar att de i arbetet med jämställdhet och likabehandling utgår ifrån att alla 
har samma värde: 

Vi utgår ifrån att alla har samma värde. Vi har jobbat med hållbarhet överhuvudtaget, med miljön 
men också hur vi är mot varandra, så våra barn pratar om hur man är en hållbar kompis. Vi tränar på 
hur man ska vara mot varandra, att alla måste få bestämma över sig själva, att man verkligen måste 
lyssna på ett nej. Det tragglar vi jättemycket med, att man inte kan bestämma över någon annan. 

 
(Förskollärare 4) 

 
På denna förskola har man vidare valt att rikta in sig på att barnen ska vara “hållbara kompisar”. De 
har tolkat läroplanens utdrag och skapat ett eget förhållnings- och arbetssätt i relation till detta, vilket 
de realiserar i ett övergripande värdegrundsarbete med barnen. Förskolläraren säger att de tränar på 
hur man ska vara mot varandra, att man ska få bestämma över sig själv och att man måste lyssna på ett 
nej. Detta visar på en föreställning om barnen som kompetenta. Detta kan genom den feministiska 
poststrukturalismen förstås som ett subjektskapande, vilket syftar till att den uppfattning man har om 
sig själv och andra, om exempelvis kön, genom språk och i relation till rådande normer och diskurser i 
interaktion med andra utvecklas (Lenz Taguchi 2004, s. 127). Förskollärarna reproducerar genom 
språket olika sanningar om hur man bör vara som “hållbar kompis”, vilket kommer att ha betydelse för 
barnens uppfattningar om det. Det här kan vidare förstås som att arbetet med jämställdhet och 
likabehandling på förskolan ovan dels tar sig till uttryck i samspelet mellan barn och pedagoger. 

I citatet nedan fick vi inte riktigt svar på hur de jobbar med jämställdhet och likabehandling i förskolan 
mer än när det kommer till olika familjekonstellationer: 

Likabehandling för mig är att alla ska behandlas lika oavsett etnicitet, kön, läggning och så vidare. Vi 
är ju väldigt öppna. Vi tycker bara att det är kul med den här mångfalden och försöker lyfta fram den 
och är lite frågvisa också. Vi är nyfikna när det kommer en regnbågsfamilj, ’men hur funkar det 
hemma hos er’ eftersom barn ändå är inställda på att det finns en mamma och en pappa. Vi pratar 
också mycket om att det faktiskt finns olika familjer och att dom kan se olika ut, att vissa har två 
mammor och vissa har en mamma och vissa har ingen pappa. 

 
 (Förskollärare 2) 

  

Förskolläraren poängterar att alla ska behandlas lika utifrån diskrimineringsgrunderna, vidare berättar 
hon att de bland annat försöker lyfta fram och vara frågvisa när det kommer till “regnbågsfamiljer”. 
Hon beskriver att hon uppfattar det som att barnen annars har en ganska bestämd inställning till att det 
finns en mamma och pappa i varje familj. Detta påvisar en bestämd uppfattning om hur barn ser på 
olika familjekonstellationer. Det påvisar dock också att de arbetar med att synliggöra för bland annat 
olika sexuella läggningar, vilket är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Genom att tala om olika 
familjekonstellationer kan de bidra till att motverka de stereotypa antaganden som finns bland barnen, 
då språket reproducerar de föreställningar som finns om till exempel kön (Eidevald 2009, s. 51). 

Svaren visar på att policytexter såsom likabehandlingsplaner och andra styrdokument samt även 
lagtexter såsom diskrimineringsgrunderna ligger till stor grund för hur arbetet utformas på samtliga av 
förskolorna. Arbetet i verksamheten kan förstås utifrån policy som social praktik, vilket enligt 
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Gustafsson (2003, ss. 51-52) beskrivs utgå ifrån den kommunikativa händelse där relationen mellan 
text och social praktik förs vidare genom den diskursiva praktiken. Detta då likabehandlingsplaner och 
andra styrdokument och så även det övriga arbetet med jämställdhet och likabehandling förmedlas 
vidare i verksamheten. Vidare ser vi ett tydligt mönster där förskollärarna beskriver det som viktigt att 
göra barnen delaktiga i arbetet, vilket till exempel sker genom ett värdegrundsarbete med barnen. 
Samtliga förskollärare beskriver också arbetet med jämställdhet och likabehandling som någonting 
viktigt för barnen i förskolan.  

Svårigheter i arbetet 

Vi frågade därefter om det uppstått några svårigheter i arbetet kring jämställdhet och likabehandling, 
till exempel om de stött på några problem och hur de i så fall har tacklats med dessa, eller hur de 
tänker att de skulle bemöta eventuella problem i framtiden. Tre av förskollärarna tog upp samarbetet 
med kollegor som en svårighet i arbetet:  

Som jag ser det är det svåra i arbetet att få med alla pedagoger på förskolan på samma tankesätt, för 
alla är det inte lika självklart.(...) Det är också lätt att det kommer ut ord som kanske inte borde 
komma ut när man är stressad, och då tror jag det viktigaste är att man ändå är medveten om det och 
försöker göra sitt bästa. 

(Förskollärare 3) 
  

Har jag en ny kollega som tänker på ett annat sätt så kan jag ju fråga ’men hur tänkte du nu?’, och sen 
har vi ju faktiskt läroplanen i ryggen. Det är inte jag som har bestämt att vi ska behandla alla lika, det 
är vårt uppdrag och då har man ju med sig ledningen i och med det. Men någon svårighet har jag inte 
varit med om, mer att man påminner varandra och frågar.   

(Förskollärare 4) 
 

Vissa som jag har gått på universitetet och läst om det, andra är ju outbildade, och kanske egentligen 
aldrig har reflekterat så mycket över det, eller kanske till och med djupt inne i sin själ inte tycker att 
det är något problem. Och det gör ju att det blir så himla viktigt för oss att diskutera likabehandling, 
så man faktiskt blir tvungen att möta svårigheterna i dom här sakerna, men sen också att vi är 
vaksamma på varandras handlingar.  

(Förskollärare 1) 
  
De beskriver det som ett problem att personalen på förskolan ibland kan ha olika tankesätt eller åsikter 
vilket kan påverka deras arbetssätt. Samtliga nämner vikten av att prata med sina kollegor för att öka 
medvetandet av sina handlingar vid eventuella oklarheter. Genom samspel med andra, i detta fall 
kollegor, kan den bild och uppfattning förskollärarna har om sig själva och andra utvecklas. Detta 
skriver Lenz Taguchi (2004, s. 127) om då hon menar att man i interaktion med andra, genom språk 
och i relation till olika normer och diskurser, utvecklar sitt subjekt. Detta vilket i sin tur kan bidra till 
ökat medvetande och förståelse för andra perspektiv och tankar. 

Enligt citatet nedan beskriver förskolläraren att det finns goda strukturer och regler ifall eventuella 
problem eller svårigheter i arbetet skulle uppstå: 

Det finns väldigt tydliga regler och arbetsplaner så allt är väldigt strukturerat. Sen utgår vi ju från det 
som står i läroplanen och barnkonventionen. Vi försöker också förklara varför vi gör saker hela tiden, 
till exempel ’vi gör det här för att vi lyfta fram olikheter’ eller ’vi gör det här för att barnen har önskat 
det’. 

(Förskollärare 2) 
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Förskolläraren berättar att de utgår ifrån läroplanen och barnkonventionen i arbetet med jämställdhet 
och likabehandling. På denna förskola utgår man alltså ifrån policytexterna i utformningen av arbetet. 
Hur förskollärarna tolkar och skapar mening av dessa policytexter beror på förskollärarnas egna 
erfarenheter samt förskolans resurser och vilken den rådande diskursen är, och kan därför komma att 
se olika ut, men syftet är alltid detsamma; att omsätta textens intentioner till en social praktik 
(Gustafsson 2003, ss. 52-53). Vidare berättar förskolläraren att hon tycker att det är viktigt att de 
formulerar för sig själva varför de gör vissa saker i förskolan. Detta kan utifrån Blaise (2005, s. 16), 
som skriver om diskurser som ett ramverk för hur människor tänker, förstås som en uppfattning om 
förskolan som en lärande institution där allt ska ha ett bestämt syfte med utgångspunkt i aktuella 
styrdokument. 

Kommunikationen mellan kollegorna ses som en central punkt hos majoriteten av förskollärarna under 
denna rubrik. Tre av förskollärarna tog upp att samarbetet samt eventuella olikheter i tankesätten kan 
vara ett hinder som gör arbetet svårt, och att det därför är viktigt med en bra dialog. En av 
förskollärarna betonade också att personalens olika utbildningar kan ses som en svårighet i arbetet 
med jämställdhet och likabehandling då de kan ha olika erfarenheter och kompetenser. Vi fick inte 
riktigt svar ifrån en av förskollärarna när det kom till vad som kan ses som svårigheter i arbetet, men 
förskolläraren beskriver att de har goda strukturer och arbetsplaner ifall någonting skulle uppstå och 
understryker att de utgår ifrån läroplanen och barnkonventionen samt att det är viktigt att man kan 
förklara syftet till varför man gör vissa grejer. 

Utbildning och fortbildning  

För att få en djupare inblick i förskollärarnas tankar kring genus blev det av relevans att fråga om hur 
deras utbildning sett ut, om det togs upp mycket om genus och jämställdhet då samt om de fått någon 
möjlighet till fortbildning inom ämnet på deras arbetsplats. Under denna rubrik har vi valt att lägga 
ihop citaten och analysera dem tillsammans då svaren uppvisar ett så pass tydligt mönster.  

Nej, jag tror vi fick några dagar med genusvetenskap. Men jag känner mig något rustad ändå 
eftersom jag faktiskt har läst genusvetenskap. Jag tror att det finns ett visst förgivettagande i 
lärarutbildningen, jag har tagit emot flera lärarstudenter som handledare, och det är vissa saker som 
det verkar som att man ska kunna skaffa kunskap om själv.  

(Förskollärare 1) 
  

Nej, jag saknade faktiskt ganska mycket. (...) Vi läste väldigt lite om just genus och jämställdhet och 
det var först när jag valde att skriva min C-uppsats om genus som jag snubblade in på det. 

(Förskollärare 2) 
  

Nej, det tycker jag inte. Jag kommer inte ihåg någonting sånt från utbildningen. Man har fått lära sig 
på egen hand. Det skulle behövas mycket mer, för att det är något som är så rotat i oss själva och hur 
vi tänker. 

(Förskollärare 4) 
  

Nej, det togs inte upp så jättemycket. Det var mycket om värdegrunden men inte så mycket mer. Det 
var mer när man kom ut och började jobba som vi pratade mycket kring just genus. Man har fått 
vidareutbilda sig själv. Sedan så har vi fått mycket fortbildning och tips på litteratur genom arbetet. 

 (Förskollärare 3) 
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Svaren visar på erfarenheter av en stor avsaknad av genusperspektiv i utbildningen. En av 
förskollärarna har på egen hand läst genusvetenskap vilket ökat hennes kunskap inom området, en 
annan har fått fortbildning genom jobbet. Samtliga förskollärare poängterar dock att de inte fått 
tillräckligt med kunskap inom sin utbildning. För att kunna arbeta med detta utifrån styrdokumenten i 
praktiken har de därför behövt skaffa sig kunskap på egen hand. Detta kan utifrån ramfaktorteorins 
begrepp “ramar” förstås som en avgörande faktor till vilka processer som är möjliga att realisera och 
därmed också vilka resultat som är möjliga att uppnå (Lundgren 1979, s. 233). 

Genus och kön 

Vidare frågade vi hur förskollärarna ser på begreppen genus och kön. Begreppen kopplar vi bland 
annat till de utdrag i läroplanen som lyder enligt följande: 

Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i 
verksamheten. 

 (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 12) 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet. 

 (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 9) 
 
Vi valde även att koppla frågan till utdraget som nämns under första rubriken som syftar till att 
jämställdhet ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 
4). Svaren vi fick skilde sig något åt vilket påvisar att tolkningen av begreppen kan uppfattas på olika 
sätt. På en av förskolorna blev svaret enligt följande:  

Även om man inte försöker att sätta kön på barnen så finns det ju ändå två kön. Och jag tror många 
könsroller är medfödda. Så för mig är genus jätteviktigt, att man ska få vara sig själv.  

 
(Förskollärare 2) 

 
Förskolläraren berättar att hon uppfattar det som att det finns två kön och att många av de könsroller 
som existerar i samhället är medfödda. Här blir en syn på kön som något biologiskt tydlig. Eidevald 
(2009, s. 29) skriver att man inom det biologiska synsättet på kön anser att män och kvinnor till en viss 
del är och kommer att utvecklas olika. Vidare beskriver Eidevald (2009, s. 20) begreppet genus utifrån 
en biologisk syn på kön där det ses som en social effekt av kroppsliga olikheter. Förskolläraren 
beskriver dock genus som “att man ska få vara sig själv”, vilket hon också understryker som någonting 
viktigt. Här blir det istället en tydlig syn på individen, att man ska få vara och utvecklas till den man 
vill. Uppfattningen om vad genus och kön är och kan innebära för barnen på förskolan kan förstås som 
något komplicerat utifrån detta citat. Samtidigt blir det tydligt att diskurser om hur man ser på 
individen som fri att utvecklas till den person den vill vara i denna kontext blir dominerande.  

En annan förskollärare berättar också att hon kopplar begreppet genus till könsroller: 

När jag hör ordet genus så tänker jag ju könsroller och så. Arbetet med genus är, för mig, att 
motverka stereotypa könsroller och att lyfta att alla individer får vara som dom är och utvecklas till 
den de vill bli.  

(Förskollärare 3)  
 
Även om hon säger att hon tänker på könsroller när hon hör begreppet genus poängterar hon också att 
en viktig del i arbetet är att motverka de stereotypa könsroller som existerar. På denna förskola handlar 
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arbetet med genus om att låta samtliga barn utvecklas till dem de vill bli. Den uppfattning på kön och 
genus som träder fram ur detta citat är kön som en social konstruktion, vilken enligt Eidevald (2009, s. 
51) blir till och “görs” olika beroende på situation och kontext. Vidare kan denna syn på kön och 
genus bidra till att utmana de normer som ligger till grund för stereotypa könsroller i förskolan.  

För att motverka stereotypa könsroller blir det viktigt att se över vilka de rådande diskurserna är samt 
tänka på att det man uttrycker och tolkar påverkar ens handlande (Lenz Taguchi 2004, s. 15). Detta 
kan kopplas till citatet nedan: 

Jag tänker väldigt mycket på könsidentitet, uttryck, vad man identifierar sig som. Det finns väl en risk 
annars att man tänker att genus är samma sak som pojke/flicka. 

(Förskollärare 1) 
 

Denna förskollärare beskriver att begreppet genus även inkluderar könsidentitet- och uttryck, och 
anser att det finns en risk med att stanna vid tanken om att genus är samma sak som pojke/flicka. 
Vidare kan detta beskrivas som ett antagande vilket vilar på en diskurs som ifrågasätter det stereotypa 
och ser på individen som föränderliga objekt som “görs” olika beroende på specifika föreställningar 
och diskurser. Föreställningen om kön och genus som denna förskollärare påtalar och tolkar visar på 
en tanke om upplösning av stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt (flickigt och pojkigt). 

Slutsatsen av svaren ovan är att det råder delade meningar om vad begreppen genus och kön innebär 
samt hur man ser på dessa, detta vilket också påverkar hur arbetet med genus kommer att appliceras i 
verksamheten. En förskollärare hade en syn på kön som något biologiskt givet. Två av förskollärarna 
berättade att de förknippar begreppet genus med könsroller men uttryckte vidare sina uppfattningar om 
begreppet vilket kan förstås som ett synsätt på kön som en social konstruktion. En annan förskollärare 
beskrev både genus och kön som en social konstruktion, och menar att det kan bli problematiskt om 
man stannar upp vid tanken på genus som pojke/flicka. Samtliga av förskollärarna verkar dock vara 
överens om att arbetet med genus handlar om att alla barn ska få vara och utvecklas till dem de vill bli. 

Genus i verksamheten  

En följdfråga blev hur de arbetar för att implementera genusarbetet i verksamheten. På förskolan 
nedan beskriver förskolläraren att de arbetar mycket med projekt. Hon påpekar att hon aldrig skulle 
tänka att hon ska få både pojkarna och flickorna intresserade av en specifik sak, utan beskriver att det 
mer handlar om att erbjuda alla barn samma saker: 

Vi jobbar mycket med projekt. Men jag tänker ju inte att ’nu ska jag få båda pojkarna och flickorna 
intresserade av det här’, så skulle jag aldrig tänka. Jag försöker få med alla, så får dom som vill välja 
bort, vissa kanske vill titta på en stund innan dom själva vågar prova. Så länge alla är inkluderade och 
fått möjlighet att få prova den aktivitet jag erbjuder. Jag har det i bakhuvudet hela tiden. 

 (Förskollärare 3) 
 
Vidare beskriver hon genusarbetet som en inkludering; att alla, oavsett kön, ska erbjudas samma saker 
och bli inkluderade i alla aktiviteter och att barnen sedan själva får välja om de vill delta eller inte. 
Förskolläraren beskriver att hon alltid har det i bakhuvudet.  

En annan förskollärare påpekar vikten av att “sätta på sig genusglasögonen”: 

Jag tror det är bra att man sätter på sig genusglasögonen när man gör sina planeringar inför sina 
aktiviteter, och sen kanske också tittar på dokumentationen utifrån det. Det är någonting som vi har 
börjat titta på, hur man skulle kunna säkerhetsställa att man alltid funderar på det man gör utifrån 
genus.  
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(Förskollärare 1) 

 
Hon berättar att de nyligen har börjat titta på hur de ska göra för att kunna säkerhetsställa att man 
funderar på allt man gör utifrån ett genusperspektiv. Med andra ord verkar det på denna förskola 
viktigt att arbetet med genus genomsyrar samtliga aktiviteter och val förskollärarna planerar och utför 
i verksamheten. Denna uppfattning kan bidra till att utmana och motverka den diskursiva praktik som 
annars lätt tar sig till uttryck på förskolor. Den diskursiva praktiken beskrivs enligt Nordin-Hultman 
(2008, s. 41) som de föreställningar som finns om vad som anses “normalt” för pojkar respektive 
flickor. 

På en annan förskola beskrivs istället arbetet med genus som en aspekt utifrån olika teman kopplat till 
läroplansmålen. Förskolläraren säger: 

Vi jobbar väldigt mycket med teman, och försöker då hitta aspekter utifrån det temat där alla 
läroplansmål ska med, så som matematik, men också genus, allt ska ju in där. (...) Vi läser ju böcker 
och sjunger sånger där vi kan ändra texterna lite, men annars arbetar vi inte så jätte genusinriktat utan 
det är mer med dom äldre barnen som börjar förstå det här med könsskillnader.  
 

(Förskollärare 2) 
 
Hon poängterar att de utifrån olika teman försöker hitta olika aspekter där läroplansmålen ska 
inkluderas, och hon understryker att ett av dessa är genus. Samtidigt säger hon att de inte arbetar så 
mycket med genus på hennes avdelning mer än att ändra texter i böcker och sånger. Hon berättar att de 
arbetar mer genusinriktat med de äldre barnen då de börjar förstå könsskillnader, vilket visar på en 
uppfattning och rådande diskurs om yngre barn som inte “nog kompetenta” att förstå. 

Även under denna kategori skilde sig svaren åt. En förskollärare menar att inkludering är vägen till 
jämställdhet, deras arbetssätt utgår ifrån att man ska erbjuda barnen samma saker och att de sedan 
själva får välja vad de finner givande. På en annan förskola poängterar man att arbetet med genus ska 
genomsyra allt från planering till praktik, och så även reflektion. Hon trycker på att man hela tiden bör 
ha “genusglasögonen” på och att man hela tiden behöver funderar över hur man kan koppla det man 
gör till genus. Detta vilket skiljer sig från vad en annan förskollärare svarar, då hon beskriver att de 
inte arbetar speciellt mycket med genus eftersom att de menar att barnen inte är tillräckligt gamla för 
att förstå sig på könsskillnader. Här ser vi på tre olika barnsyner vilka också kommer att ha betydelse 
för hur genusarbetet i praktiken kommer att utföras. 
 

Stereotypa könsroller i förskolan  
 
Vi pratade också med förskollärarna om hur de ser på stereotypa könsroller samt hur de uppfattar 
arbetet med uppdraget att motverka de stereotypa könsrollerna. Även här utgick vi utifrån specifika 
utdrag ur läroplanen kopplat till detta, vilka följer enligt nedan.  

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 
till att forma flickor och pojkars uppfattningar 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.  

(Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 5) 
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Förskollärarnas svar visar på snarlika uppfattningar om hur man kan arbeta med att motverka dessa 
könsmönster, dock råder det återigen vissa oklarheter kring begreppet kön och vad det kan innebära. 
En förskollärare säger: 

Jag tror att alla barn föds öppna men att vissa saker faktiskt är genetiskt betingat. (...) Alla ska ha rätt 
att få vara precis den dom vill. Vill man vara superflicka ska man få vara det, och vill man vara 
superpojke ska man få vara det, men vi kanske inte ska lyfta fram det stereotypa. 

(Förskollärare 2) 
 
Av citatet ovan kan vi konstatera att förskolläraren anser att vissa saker är genetiskt betingat. Denna 
utsaga skildrar de rådande föreställningar vilka förstås ligga till grund för de uppfattningar personalen 
på denna förskola har om kön. Här ser vi återigen (se rubrik “genus och kön”) hur förskolläraren ser på 
kön som något biologiskt givet. Samtidigt påtalar hon att alla ska ha rätt att få vara precis som de vill 
och att man inte ska lyfta fram det stereotypa. Trots att svaret påvisar en föreställning om kön som 
något biologiskt givet behöver det inte nödvändigtvis ses som dominerande, även om det kommer att 
ha betydelse för tolkningen av att “få vara sig själv” och vad “lyfta fram det stereotypa” kan innebära. 
Denna uppfattning skiljer sig från citaten nedan där synen på kön istället beskrivs som en social 
konstruktion. 

Du kan ju identifiera dig som pojke, men kanske vilja ha ett annat uttryck. Så då kan det ju bli 
mycket mer komplicerat och det ser vi ju liksom hos flera av våra barn.  

(Förskollärare 1) 
 
Förskolläraren påpekar att man kan identifiera sig som en pojke men vilja ha ett annat uttryck, detta 
vilket hon menar kan göra arbetet mot de stereotypa könsrollerna mer komplicerat. Här framträder en 
föreställning om kön som någonting som varken “är” eller “blir” utan snarare “görs” beroende på den 
specifika kontexten och individen i fråga. 

Vidare menar några av förskollärarna som vi har intervjuat att de stereotypa könsrollerna på förskolan 
endast är en liten del av ett större problem. 

Man har ju ett uppdrag att arbeta mot de stereotypa könsrollerna men brottas samtidigt med ett helt 
samhälle med dom. 

 (Förskollärare 1) 
 

De stereotypa könsrollerna existerar ju överallt, och det är väl där vi ska vara en motkraft, att det inte 
ska finnas på förskolan.  

(Förskollärare 4) 
 
De beskriver det som ett samhällsproblem, och något som finns med oss överallt men som specifikt på 
förskolan ska motarbetas. Detta vilket de menar hänger ihop med hemmet och de värderingarna som 
kommer till uttryck där.  

Jag tror att hur föräldrarna beter sig har en stor betydelse. Vi hade ett barn som inte ville gå hem från 
förskolan och la sig ner på marken, pappan sa då till barnet att resa på sig för ’han är väl ingen liten 
tjej heller’. Sådana kommentarer påverkar ju, vi gör ju vårt bästa här men sen är det ju inte säkert att 
det arbetas på samma sätt hemma.  

(Förskollärare 3) 
 
Ovan visar ett konkret exempel på hur en pappa ger uttryck till ett stereotypt antagande om flickor. 
Vilka föreställningar vårdnadshavare har av pojkar och flickor kommer därför också att påverka 
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arbetet med att motverka stereotypa könsroller i förskolan, då det på förskolan endast kan påverkas till 
en viss nivå. Som exemplet nedan visar kan det även komma till uttryck på andra sätt. 

Ibland kan det hända att föräldrar kommer hit och är lite upprörda för att deras barn ger uttryck för 
traditionella könsroller och hävdar att vi inte alls jobbar med genus. Men då är det viktigt att tänka på 
vad får ditt barn med sig, vad ser ni på tv, vad möter ni när ni går den här promenaden till förskolan?  
 

(Förskollärare 1) 
 

Här sätter sig föräldern istället emot förskolans arbetssätt och menar på att det finns en avsaknad av ett 
genusperspektiv. Förskolläraren påpekar att det handlar om ett större perspektiv, om vad som sker 
runtomkring och utanför förskolan också. 

Något som majoriteten av förskollärarna verkar överens om är betydelsen av hur man bemöter barnen, 
de menar på att hur man tilltalar dem och hur man väljer att bekräfta dem har stor relevans i arbetet 
mot de stereotypa könsrollerna, vilket framgår i citaten nedan. 

Vi bekräftar inte barnen om de till exempelvis har nya kläder genom att säga vilken fin klänning de 
har, utan väljer istället att lägga fokus på att klänningen ser skön ut eller påpekar vilka härliga färger 
de har. Jag tror också det är viktigt att inte ändra på barnen utan mer förklara att man duger och är bra 
som man är. 

 (Förskollärare 2) 
 

Vi tänker mycket på hur man bemöter barnen, att vi inte ska prata om utseende och vad man har för 
kläder. Istället för att kommentera vilka nya coola skor ett barn har kan man istället trycka på hur 
snabba skorna är till exempel. Man får försöka hitta något att säga som är positivt men som inte 
bekräftar just det där könsuppdelningen. Men det är ju en utmaning. 

 

(Förskollärare 4) 
 

Vi tänker på att inte bekräfta det som är vanligt att man bekräftar, flickor om hur dom ser ut och 
pojkar för vad dom gör, eller deras prestationer. Vi säger inte till barnen att dom har fina kläder eller 
tofsar utan vi bekräftar dom på andra sätt istället. 

(Förskollärare 3) 
 
Här framskrivs tolkningar som utmynnar i diskurser om hur personer, i detta fall barn, inte bör 
bekräftas utifrån utseende då detta anses förstärka könsmönstret. Denna diskurs blir av relevans för 
hur arbetet mot stereotypa könsroller kommer att utformas på förskolan. Förskollärarna säger bland 
annat att de inte bekräftar flickorna för hur de ser ut eller pojkarna för deras prestationer utan istället 
väljer att lägga vikt på andra typer av bekräftande som inte bidrar till vidare könsuppdelning.  

Som ovan nämnt och påvisat delade förskollärarna åsikter om vad de ansåg viktigt i arbetet mot de 
stereotypa könsrollerna. Bland annat uttryckte två av förskollärarna att de uppfattar arbetet med att 
motverka stereotypa könsroller som något som sträcker sig utanför förskolan och därav bör ses mer 
som ett samhällsproblem. De påpekar att även vårdnadshavare och annat yttre såsom vad de ser på 
vägen till förskolan, hur personer i barnets omgivning pratar med dem utanför förskolan etcetera också 
är av stor betydelse för hur arbetet kommer att kunna fortgå. Samtliga förskollärare är också överens 
om att man inte bör bekräfta barnen utifrån deras yttre, exempelvis genom att kommentera vilken fin 
klänning en flicka har då detta kan bidra till en förstärkning av könsrollerna snarare än tvärtom. 
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Utformning av miljö 

En annan sak vi frågade förskollärarna om var hur de tolkar arbetet med genus och jämställdhet 
kopplat till deras miljö på förskolan. Vi frågade bland annat om de hade dockvrå, spis eller bil-låda på 
avdelningen. Det blev också intressant att få svar på hur de uppfattar olika typer av material och om de 
har könskodade leksaker eller mer könsneutrala och i så fall varför. I citatet nedan beskriver 
förskolläraren ett kvalitetsteam som hjälper till att utforma miljön i verksamheten: 

Vi har någonting som vi kallar kvalitetsteam. (...). Dom jobbar med vår miljö, så dom har skapat och 
utformat vissa riktlinjer som vi följer i utformningen av vår miljö. (...). Sen kommer också 
kvalitetsteamet runt till oss i våra miljöer, så när jag känner jag inte vet hur jag ska göra, om det till 
exempel är stereotypt på så sätt att vissa barn leker med bilarna, och andra barn leker med dockorna 
så kommer dom och hjälper mig.  
                                                                                        (Förskollärare 1) 

  
På denna förskola arbetar förskollärarna tillsammans med ett kvalitetsteam. Förskolläraren beskriver 
att detta kvalitetsteam har skapat och utformat vissa riktlinjer vilka de använder sig av i utformningen 
av miljön. Vad som blir relevant i relation till detta är förskolans förutsättningar. Beroende på hur de 
väljer att handskas med förutsättningarna uppstår ett handlingsutrymme vilket kan nyttjas på olika sätt 
(Eriksson 2014, s. 85), vilket de på denna förskola nyttjat genom att ta hjälp av ett utomstående team 
för att utforma miljön på bästa tänkbara sätt. 

På en annan förskola poängterar de att det är viktigt att tänka till vid utformningen av miljön, vidare 
beskriver förskolläraren att de sett till att integrera barnen och deras perspektiv och åsikter vid 
utformningen. 

Jag tror det är viktigt att tänka till. Vi har märkt att om vi inte tänker till så delar barnen faktiskt upp 
sig lite utefter kön. När vi sett det så har vi försökt ändra i miljön och materialet. I byggrummet till 
exempel, där det förut mest var killar har vi har tagit in figurer, djur, tyger och flaskor med härliga 
färger. (...). Och då har vi sett att det ändrats i leken och könsfördelningen. Sen pratar vi med barnen 
om det när vi gör om, och så får dom vara med och ändra och bära grejer och flytta om och så frågar 
vi frågor som ’hur tror ni att det här blir?’ så att dom är delaktiga i det. Men ibland så bestämmer ju 
vi också, och då kan det ju bli protester, men det kommer ju även bra saker ur det. 

(Förskollärare 4) 
  
Hon berättar att det tidigare varit mest pojkar i byggrummet, men att när de med hjälp av barnen 
ändrat om och tagit in ett större utbud av leksaker och material sett en förändring i såväl leken som i 
könsfördelningen. Hon trycker på vikten i att låta barnen vara med och delta i utformningen av miljön, 
detta vilket påvisar en uppfattning om barn som viktiga pelare i arbetet mot en jämställd utformning av 
den pedagogiska miljön på förskolan.  

När vi vidare frågade förskollärarna om de har dockvrå, spis, bil-låda eller andra könskodade material 
eller leksaker på förskolan så svarade en förskollärare att de istället valt att kalla det för fantasihörna: 

Vi har ingen dockvrå eller så, utan vi kallar det för fantasihörnan. Just för att den ska vara 
föränderlig, man ska kunna få använda sin fantasi. Man ska kunna få vara vad man vill där och vi har 
försökt utformat den utifrån ett normkritiskt perspektiv.  

(Förskollärare 2) 
 
Varför de valt att kalla det för fantasihörna istället för exempelvis dockvrå menar hon ha att göra med 
att rummet ska vara föränderligt och att man ska kunna få vara vad man vill där. Denna tolkning 
påvisar en diskurs om mer stereotypa lekhörnor som en plats där man inte skulle kunna vara sig själv. 
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Vidare säger förskolläraren att de försökt utforma fantasihörnan utifrån ett normkritiskt perspektiv 
vilket reflekterar det tankesätt som blir dominerande på just denna förskola. 

Samma förskollärare berättade också att de har valt att ta bort andra könskodade leksaker på förskolan: 

Vi har valt att plocka bort stereotypa leksaker som bilar och dockor. Vi har i och för sig en rosa 
plastbil som barnen älskar som jag plockar bort och dom plockar fram och jag plockar bort den. 
Annars har vi drakar och gosedjur istället för dockor, för de yngsta barnen har ju ändå ett behov att ha 
den här tryggheten.  

(Förskollärare 2) 
 

Även här utmynnar förskollärarens tolkning i en föreställning om stereotypa leksaker som någonting 
direkt negativt för barnen. Hon berättar om en rosa plastbil som barnen älskar men som hon plockar 
bort. Detta vilket även blir relevant till det hon tidigare sagt (se rubrik “genus i verksamheten”) där 
hon beskrev att arbetet med genus inte var så mycket mer än att ändra texter i böcker och sånger. 
Citatet ovan påvisar dock att de även i utformningen av miljön tänker på stereotypa antaganden och 
vad dessa kan ha för betydelse för barnen i deras subjektskapande.  

En annan förskollärare berättar att de har såväl en hemvrå med dockor som en bygghörna med duplo, 
bilar och tågbana: 

Som vi har det nu så har vi till exempel en hemvrå. Där har vi ju dockor. Det viktiga tänker vi är att 
vi ser att alla barnen är intresserade av att leka, vi ser liksom inte att det just är tjejerna som leker i 
hemvrån, det är väldigt blandat, dom leker där tillsammans. Sen har vi en bygghörna, och där inne 
har vi duplo, lite bilar och en tågbana.  

(Förskollärare 3) 

Vidare berättar förskolläraren att det viktiga inte är om leksakerna i sig är könskodade eller inte, utan 
att alla barn oberoende av kön är intresserade utav att leka. Ur detta citat framträder en uppfattning på 
kön som något föränderligt, och återigen (se rubrik “förskollärares tankar om utdrag ur läroplanen”) 
blir ett barnperspektiv tydligt.  

Resultatet visar på varierande svar, vissa fokuserade på leksakerna och materialet i miljön medan 
andra tenderade att fokusera mer på hur miljön utformas. En förskollärare berättade att de använder sig 
utav ett kvalitetsteam för att utforma miljön i verksamheten, en annan tar upp att de använder sig utav 
barnen och deras åsikter när de utformar sin miljö. En av förskollärarna berättar att de valt att göra om 
dockvrån till en fantasihörna samt att de tagit bort könskodade och stereotypa leksaker som dockor 
och bilar. Till sist berättar en förskollärare att de har en hemvrå med dockor och en bygghörna med 
duplo och bilar, men att de ser att alla barnen leker i båda rummen oberoende av kön. Vi fick som sagt 
lite varierande svar på denna fråga, men i svaren såg vi att alla förskollärare aktivt jobbar med miljön 
utifrån ett genusperspektiv, bara på olika sätt. 

Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka och få en ökad förståelse för hur förskollärare ser på begreppen 
genus, jämställdhet och likabehandling samt hur de beskriver sitt arbete relaterat till styrdokumentens 
uppdrag och dessa begrepp i förskolan. Frågeställningarna som blev av relevans följer enligt nedan 



29 
 

och vi kommer här att besvara och diskutera dem på bästa möjliga sätt utifrån empiri, analys och 
tidigare forskning. 

Det praktiska arbetet 

Hur relaterar förskollärarna det praktiska arbetet till uppdraget i läroplanen kopplat till genus, 
jämställdhet och likabehandling?  
 
Denna frågeställning kommer att kopplas till de första tre rubrikerna som skrivits fram under analysen 
med titlarna: “förskollärares tankar om utdrag ur läroplanen”, “arbetet med jämställdhet och 
likabehandling” samt “svårigheter i arbetet”. Resultaten visar på att förskollärarna har snarlika 
uppfattningar om läroplanen och dess framskrivning. Vidare bedöms policytexter, såsom 
likabehandlingsplaner och även lagtexter såsom diskrimineringslagen, ligga till stor grund för hur 
arbetet på samtliga förskolor utformas och ses därmed också som styrande. Resultaten visar på en 
uppfattning av arbetet med läroplanen och andra styr- och policydokument som viktigt, men svårt. 
Detta vilket vi menar visar på en föreställning om läroplanen som någonting som blir centralt att 
förhålla sig till utifrån förskollärares förväntningar och utifrån de rådande normer om förskolan som 
institution.  

Beroende på vem som läser läroplanen och andra styrdokument samt i vilken kontext dessa läses 
kommer de att tolkas på olika sätt (Lager 2015, s. 21). Eriksson (2014, s. 83) menar att hur läraren 
förstår föreskrifterna blir av relevans för deras tolkning. Detta vilket i sin tur är av betydelse för hur 
arbetet kommer att appliceras i verksamheten, vilket också kommer att påverka barnen i deras 
subjektskapande (Lenz Taguchi 2004, s. 127). Hur förskollärarna tolkar framskrivningarna av 
policydokumenten kommer därför att ha en betydelse i realiseringen av arbetet, vilket vi bland annat 
sett ta sig till uttryck i form av ett värdegrundsarbete med barnen.    

En viktig del som flera av förskollärarna vittnar till att bli av relevans för att sätta arbetet med de 
jämställdhetsmål som skrivs fram i läroplanen i praktik är att göra alla barn inkluderade på olika sätt. 
Något som dock är viktigt att ha i åtanke vid detta arbetssätt är vilka dolda förväntningar en har om 
pojkar respektive flickor, vilket kan kopplas till det Hellman (2010, s. 191) skriver om, att det ofta 
råder olika förväntningar beroende på vilket kön ett barn blivit tillskrivet vid födseln. Det tenderar 
annars snarare att kunna utmynna i ett samspel med barnen där en oreflekterad förstärkning av 
könsordningen blir rådande (Eidevald 2009, s. 8; Ekström 2007, s. 196). En av de få olikheter vi 
uppmärksammade var på en förskola där de väljer att se “det kompetenta barnet” istället för kön. Detta 
menar vi, med utgångspunkt i det Eidevald (2009, s. 49) skriver om att fokuset då riktas mot barnens 
inneboende egenskaper, som exempelvis kompetenta, kan bli problematiskt. Vidare menar Eidevald 
(2009, s. 49) att man istället bör se barnen som subjekt med flera olika sätt att vara beroende på 
kontexten, då fokuset istället riktas mot de diskurser som ligger till grund för hur barnen konstitueras 
och konstituerar sig själva.  

Något som flera av förskollärarna fastslår som en svårighet i arbetet med jämställdhet och 
likabehandling i verksamheten är kommunikationen mellan kollegor och hur olika synsätt och åsikter 
kan komma att påverka utformningen negativt. Även detta kan förstås i termer av hur olika normer 
och omedvetna antaganden om exempelvis kön och könsidentitet bidrar till att vissa uppfattningar och 
diskurser blir mer dominerande än andra. Robinson (2005, s. 25) skriver om detta och menar på att de 
heteronormativa konstruktioner och normer av kön som råder i samhället, som till exempel tanken om 
en könsbestämd kropp, upprätthåller de könsskillnader som finns. När skilda åsikter och uppfattningar 
kollegor emellan uppstår blir det därför viktigt att i interaktion med varandra, genom språket och i 
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relation till rådande normer och diskurser, komma fram till en lösning för att utvidga sitt tankesätt och 
på så sätt stärka samarbetet (Lenz Taguchi 2004, s. 127). Samtliga förskollärare framhöll även att de 
ser det som en viktig del att prata med sina kollegor för att fråga och påminna varandra samt för att bli 
mer medveten om sina handlingar. 

Utbildning och fortbildning 

Vilken betydelse kan utbildning och fortbildning inom genus, jämställdhet och likabehandling ha för 
förskollärarna i arbetet med uppdraget i läroplanen och hur ser de på detta? 
 
Under denna frågeställning kommer vi att koppla svaren till resultatet ur den fjärde rubriken som 
skrivits fram under analysen med titeln: ”utbildning och fortbildning”. Resultaten visar på att samtliga 
förskollärare har erfarenheter av en stor avsaknad av genusperspektivet i utbildningen, detta trots att 
det skiljer allt mellan 10 och 30 år sedan de tog examen.  

En likhet som blir tydlig i resultatet är att samtliga förskollärare beskriver att de själva behövt läsa på 
om genus efter avslutad utbildning, varav en läst genusvetenskap på egen hand och en annan berättar 
att hon fått chansen att fortbilda sig i detta ämne genom sin arbetsplats. Då resultatet visar på att 
samtliga av förskollärarna uttrycker att den utbildning de fått i genus och jämställdhet inte gett dem 
den kunskap de skulle velat och behövt kan detta leda till svårigheter i arbetet. Vi kopplar detta till vad 
Eidevald (2009, s. 53) skriver om att det kan råda oklarheter i hur man bör tacklas med eventuella 
problem och de diskurser som kan uppstå i arbetet med att ifrågasätta, dekonstruera och överskrida de 
stereotypa könsroller som kan uppstå på förskolan. Hedlin och Åberg (2015, s. 117) menar att 
lärarutbildningarna bör tillägna mer tid åt genusrelaterade frågor då det utifrån framskrivningar i 
styrdokumenten är alla lärares uppdrag att arbeta för jämställdhet. De skriver vidare att om lärarna 
inom lärarutbildningen inte besitter tillräcklig kunskap om frågor om genus på den nivå som krävs för 
att lärarstudenter ska utveckla den kunskap och kompetens de behöver i deras kommande yrkesliv, kan 
detta riskera att påverka utbildningen på så sätt att ämnet skjuts under stolen eller inte tas upp alls 
(Hedlin & Åberg 2015, s. 117).  

Som ovan nämnt visade resultaten på att det, utifrån förskollärarnas erfarenheter, saknades en mer 
ingående undervisning inom genusperspektivet i deras utbildningar, vilket vi menar kan visa på att det 
finns ett visst förgivettagande i lärarutbildningen, något som också en av förskollärarna i intervjuerna 
uttryckte. För att förskollärarstudenter ska få den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta 
med läroplanen i förskolan på ett givande sätt krävs det därför en genusrelaterad kompetensutveckling 
inom lärarutbildningen (Hedlin & Åberg 2015, s. 117). Utifrån resultatet ser vi också att det behövs 
fortbildning inom ämnet även för de förskollärare som redan är yrkesverksamma. Nilsson (2006, s. 3) 
skriver att förskolechefen har ansvar för hur enhetens personal kan utveckla kompetens för att kunna 
utföra sitt uppdrag i förskolan. Genom att verkställa detta kan förskolechefen då se till att 
förskollärarna får den fortbildning i genus som de behöver för att kunna arbeta med ämnet på ett 
konsekvent sätt.  

Kön, genus och stereotypa könsroller 

Hur ser förskollärarna på kön, genus och stereotypa könsroller och hur relaterar de till detta i 
verksamheten?  

Under denna frågeställning utgår vi ifrån de rubriker i analysen som är titulerade enligt följande: 
“genus och kön”, “genus i verksamheten” samt “stereotypa könsroller i förskolan”. Resultaten visar på 
delade meningar kring begreppen kön och genus. Bland annat uppkom en syn på kön som något 
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biologiskt, vilket Eidevald (2009, s. 20) skriver fram som en syn på män och kvinnor (pojkar och 
flickor) som varandras motsatser, där det ses som en självklarhet att man beroende på kön kommer att 
utvecklas olika. Genom att se på kön som något biologiskt menar Robinson (2005, s. 25) att det finns 
en risk att man utgör för heteronormativa antaganden vilket kan begränsa barnen i deras köns- och 
subjektskapande. Han menar också att en dikotomisering riskerar att bidra till att upprätthålla de 
könsskillnader och stereotypa antaganden som finns om kvinnor respektive män (Robinson 2005, s. 
25), vilket personalen i förskolan har som uppdrag att motverka.  

En motsats till detta, som också uppkom ur resultaten, var synen på kön som en social konstruktion. 
Ambjörnsson (2006, s. 85) beskriver det som ett ifrågasättande av bestämmelsen av ett specifikt kön. 
Inom detta synsätt förstås såväl kön som genus som en föränderlig konstruktion där de “görs” på olika 
sätt beroende på olika föreställningar eller diskurser (Eidevald 2009, s. 20). Beroende på hur man ser 
på kön och könsidentitet samt vilka olika förväntningar man har på pojkar respektive flickor kan 
arbetet med att motverka stereotypa könsmönster och könsroller komma till uttryck på olika sätt 
(Ekström 2007, s. 196). Detta kan även komma att påverka hur barnen förhåller sig i relation till sitt 
kön och till varandra (Hellman 2010, s. 43). Det blir viktigt att tänka på vilka de rådande diskurserna 
på förskolan är samt, som Hellman (2010, s. 43) skriver, att man som förskollärare är medveten om att 
det man uttrycker och tolkar påverkar såväl sitt eget som barnens handlande. Resultaten visar på två 
olika sätt att se på kön; en syn på kön som något biologiskt givet och till viss del fast bestämt och en 
syn på kön som något socialt konstruerat och mer föränderligt beroende på kontexten och individen i 
fråga. Beroende på vilket synsätt som ses som norm på den aktuella förskolan kan det komma att 
påverka utformningen samt realiseringen av den pedagogiska praktiken i arbetet med genus och 
jämställdhet på avdelningen, något som också Ekström (2007, s. 29) framhåller i sin studie. 

Vidare visar resultaten på likheter vad gäller tankar om hur genusarbetet bör appliceras i 
verksamheten. Samtliga förskollärare är överens om att arbetet med genus i det stora hela handlar om 
att barn ska få vara och utvecklas till dem de själva vill bli, detta vilket kan förstås som en rådande 
diskurs om öppenhet i förskolan. Flera av förskollärarna fastställer också att arbetet med de stereotypa 
könsrollerna måste fortgå även utanför förskolan, de beskriver det som ett samhällsproblem där även 
vårdnadshavare måste involveras. Eidevald (2009, s. 9) skriver om hur medvetna och omedvetna 
antaganden och uppfattningar om kön kan komma att visas i interaktion med barnen. Det blir därför 
relevant även för vårdnadshavare att vara uppmärksamma på detta. Vi menar att först när de själva blir 
medvetna om att det är ett strukturellt problem kommer de kunna bemöta sitt barn där utefter. Till 
exempel genom att bli medvetna om att hur de uttrycker sig, vilka böcker de läser för barnen och så 
vidare kommer att påverka barnen. Tidigare forskning visar att barnens syn på kön påverkas redan i ett 
tidigt stadie (Shutts, Kenward, Falk, Ivegran & Fawsett 2017, s. 1), det blir därför viktigt att även 
vårdnadshavare engagerar sig i stereotypa könsmönster bland barnen för att förskolan ska kunna 
motverka dessa helt. Fortsättningsvis visar resultaten på att en viktig del i arbetet med att motverka de 
stereotypa könsrollerna är att inte bekräfta barnen utifrån deras yttre. Eidevald (2009, s. 51) skriver om 
att hur man pratar med barnen blir av stor relevans då språket reproducerar de föreställningarna som 
finns om kön.  

Utifrån vårt resultat kan vi se att genom att dra fokus från kommentarer om hur fin en flickas klänning 
är eller hur coola en pojkes skor är kan man, som Lenz Taguchi (2004, s. 15) skriver, synliggöra och 
ifrågasätta för hur kategorierna om manligt och kvinnligt (pojkigt och flickigt) är förordnade, och kan 
då arbeta för att lösa upp dessa. 
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Miljö 

Vilken betydelse anser förskollärarna att miljön har i arbetet med genus, jämställdhet och 
likabehandling?  

Denna frågeställning kopplar vi ihop med sista rubriken i analysdelen med titeln: ”utformning av 
miljö”. Även om resultaten visar på liknande tankar, så skilde sig svaren åt. Vissa förskollärare 
fokuserade på leksakerna och materialet i miljön medan andra valde att fokusera på utformningen av 
miljön. Vad gäller utformningen av miljön visar resultaten bland annat att de på flera av förskolorna 
på olika sätt valt att ta hjälp av andra för att uppnå bästa möjliga pedagogiska utformning. Eidevald 
(2009, s. 8) skriver att tidigare forskning visar på hur personal som arbetar med jämställdhet på 
förskola många gånger oreflekterat förstärker könsordningen utifrån de stereotypa föreställningarna 
snarare än motverkar det.  

Att ta hjälp av andra i utformningen av miljön kan därför hjälpa med att stärka barnen i deras 
subjektskapande då det bidrar till en ökad medvetenhet om vad miljön faktiskt kan erbjuda barnen. Vi 
menar att man på så sätt kan komma ifrån de omedvetna antaganden om genus och kön som görs av 
både vuxna och barn i förskolan. En annan likhet som blev framträdande i resultaten var 
förskollärarnas uppfattningar och tolkningar av hur olika rum och hörnor på förskolan kan utformas 
för att bidra till att alla barn, oberoende av kön eller könsidentitet, ska bli intresserade av att leka. De 
benämner hörnorna vid olika namn men alla har samma syfte. Precis som Shutts, Kenward, Falk, 
Ivegran och Fawsett (2017, s. 1) skriver så påverkar miljön barnens syn på kön redan i tidig ålder och 
är därför en viktig del i det pedagogiska arbetet. Genom att medvetet utforma miljön utifrån ett 
genusperspektiv kan man i större utsträckning bidra till att motverka de stereotypa könsmönster som 
annars lätt kan komma till uttryck i förskolans vardag (Shutts, Kenward, Falk, Ivegran & Fawsett 
2017, s. 1). 

I resultaten framkom även en olikhet i valet av leksaker och material på de olika förskolorna. 
Majoriteten av förskollärarnas svar visar att de är överens om att inget material på förskolan ska 
plockas bort, utan att man istället bör anpassa det utifrån barngruppens specifika behov och intressen. 
Detta är något som Trageton (2012, ss. 76-77) tar upp då han menar att det ofta finns ett förutbestämt 
sätt att leka med olika typer av leksaker och material, och att det därför är lärarnas uppgift att utmana 
det stereotypa förhållningssätt som kan uppstå i leken med dessa så att barnens lekar kan komma att 
utvidgas.  

Vad som skilde sig från detta var på en förskola där de istället valt att plocka bort alla könskodade och 
stereotypa leksaker och material i syfte att motverka stereotypa könsmönster på avdelningen. Dolk 
(2013, s. 52) skriver att en genusmedveten förskolepersonal ofta är så kritiska i sitt genusarbete att det 
kan uppfattas som ett misslyckande i förskolans genusarbete om en flicka skulle leka med dockor till 
exempel. Hon skriver vidare att det snarare handlar att lyfta blicken från de specifika leksakerna och 
istället fokusera på vad som försiggår runt omkring barnen, hur atmosfären ser ut och vilka 
möjligheter den kan frambringa i leken mellan pojkar och flickor (Dolk 2013, s. 52). Hur förskollärare 
väljer att utforma miljön och vilken typ av material de erbjuder barnen blir därför av stor relevans i 
arbetet med att främja jämställdhet och för att aktivt motverka stereotypa könsmönster i verksamheten 
(Shutts, Kenward, Falk, Ivegran & Fawsett 2017, s. 1). 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vi menar att denna studies resultat och genusteoretiska ansats tillsammans med den tidigare 
forskningen kan visa på hur svårt det som förskollärare kan vara att genomföra det som föreskrivs i 
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läroplanen och andra styrdokument kopplat till genus, jämställdhet och likabehandling i förskolan. 
Trots tydliga bestämmelser om vad som ska göras blir det svårt att tyda hur detta ska ske. Genom 
denna studie i kombination med den tidigare forskningen har vi sett en ovisshet kring vad arbetet med 
genus, jämställdhet och likabehandling kan innebära. Vi har också sett en viss besvikelse från de 
förskollärare vi intervjuat angående bristande utbildning och fortbildning i just dessa ämnen.  

Genom en större satsning på att implementera dessa begrepp och arbetet med dem i såväl 
lärarutbildningar som i fortbildningar på arbetsplatser tror vi kan ha betydelse för professionen, då 
såväl yrkesverksamma förskollärare som nyexaminerade då skulle ha enklare att tampas med vad som 
skrivs fram i läroplanen och hur det kan förstås i praktiken. Vidare tror vi att en viktig betydelse för 
praktiken och professionen är en fortsatt utveckling inom forskningen kring detta ämne, så att det 
uppmärksammas ännu mer. 

Slutsatser 

Våra slutsatser av undersökningen visar bland annat på att förskollärarna ser läroplanen och andra 
policy- och styrdokument som styrande, dock behövs det tydligare framskrivning om hur man bör 
arbeta för att nå de mål som skrivs fram i läroplanen och andra styrdokument. Ytterligare en slutsats 
påvisar att kunskapen om genus, jämställdhet och likabehandling i förskolan kan ses som någorlunda 
bristfällig då flera av förskollärarna uttrycker en osäkerhet kring hur man bör arbeta med 
styrdokumentens framskrivningar. 

Vår studie visar på att det finns ett behov av utbildning och eventuell fortbildning inom genus i alla 
områden vi tagit upp i studien. Detta med tanke på att informanterna vid intervjuer sade att verktyg för 
hur traditionella könsmönster kan motverkas saknas bland vissa lärare i förskolan. En av 
förskollärarna som i intervjun sa att hon själv läst på om genusvetenskap visar en tydligare bild av att 
vara rustad inför arbetet med genus och jämställdhet. Därför drar vi slutsatsen att fortbildning inom 
genusvetenskap och diskussioner med kollegor om genus, likabehandling och jämställdhet behövs för 
att förskollärare ska kunna ta sig an ämnet på ett sätt som gör förskolan likvärdig för alla barn.   

Vidare forskning 

Vi märkte ganska snabbt att den bild vi från början hade för vår studie var alldeles för bred och var 
därför tvungna att smalna av den och tänka i nya banor. Detta gjorde att tid spilldes och att texten 
utvecklades och förändrades mycket under skrivandets gång, vilket bidrog till att studien inte blev lika 
omfattande som vi från början hade velat. Det hade varit givande att få intervjua fler pedagoger på 
förskolan och inte bara förskollärare som vi i slutändan valde att fokusera på i denna studie. Med 
pedagoger menar vi allt ifrån förskolechefer till förskollärare till barnskötare och även outbildad 
personal. Då tiden blev knapp när vi blev tvungna att tänka om så blev detta vår största begränsning i 
denna studie, att vi inte fick tid till att inte intervjua fler pedagoger. 

Vi anser därför att det skulle vara intressant att genomföra en större studie med fler förskolor och fler 
pedagoger inkluderade för att få en bredare uppfattning om skillnader och likheter i arbetssätt, 
medvetenhet, utbildning och kompetens. En annan intressant fråga att utforska skulle vara hur barn 
och vuxna på genusmedvetna förskolor påverkas i jämförelse med barn på förskolor där de inte har ett 
uttalat genusarbete. Det hade varit intressant att följa förskollärares arbete på förskolan efter att de 
genomgått en fortbildning i till exempel genusvetenskap. Vidare hade det även varit intressant att se 
om, och i så fall hur, den nya kunskapen påverkar förskollärarna i deras arbete för jämställdhet samt 
deras förhållningssätt mot pojkar och flickor i förskolan. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Informations- och samtyckesbrev 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inför vår sista och 
avslutande kurs ska vi skriva ett examensarbete och söker nu personer som kan tänka sig 
att deltaga. Vår studie kommer behandla förskollärares tankar kring jämställdhet och 
likabehandling. För att samla in material till arbetet behöver vi komma i kontakt med 
verksamma förskollärare som kan tänka sig ställa upp på en intervju á ca max 30 min lång. 
Materialet kommer att samlas in med hjälp utav anteckningar och ljudupptagningar. Ifall man 
känner sig obekväm med något av instrumenten är det bara att säga till så anpassar vi oss. 
 
Detta självständiga arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt samt Vetenskapsrådets skrift 
om God Forskningssed. Detta innebär att varken intervjupersonerna eller förskolans identitet 
får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller när vi gör denna studie. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga personuppgifter kommer dokumenteras. 
Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys 
samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att 
kontakta oss eller vår handledare vid Stockholms universitet. 
 
Vänliga hälsningar Linda & Linda 
 
 

Linda Gefvert 
telefon: xxx 
mail: xxx 
 
Linda Palm 
telefon: xxx 
mail:  xxx 
 

Åsa Bartholdsson (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
telefon: xxx 
mail: xxx 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie. 
 

Jag samtycker till att delta i studien. 
 

Mitt namn: ........................................................................................ 
Namnunderskrift:............................................................................... 
Dagens datum:.................................................................................. 
 
Formuläret återlämnas till Linda Palm och Linda Gefvert i samband med intervjun. Om du/ni 
inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev. 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 
Vi tänkte börja med att läsa upp några utdrag ur läroplanen och skulle vilja att du förklarar 
hur du uppfattar citaten samt hur du applicerar dem i verksamheten. Citaten följer: 
“Jämställdhet ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten”, “Vuxnas sätt att bemöta 
flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma 
flickor och pojkars uppfattningar 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”. 
 
Vad innebär begreppen likabehandling och jämställdhet för dig?  
Hur uppfattar du att arbetet med likabehandling och jämställdhet fungerar hos er?  
Kan du ge några konkreta exempel på något som fungerar och/eller inte gör det? 
 
Har du någon gång stött på problem i arbetet med jämställdhet och likabehandling? 
Om ja - vad för problem? Hur har du tacklats med dessa?  
Om nej - hur tror du man bäst kan tacklas med dessa? 
 
Vad har du för utbildning och när tog du examen? 
Togs det upp genus och jämställdhet i utbildningen?  
Har du fått eller blivit erbjuden någon fortbildning inom ämnet på din arbetsplats? 
 
Hur ser du på begreppen genus och kön? 
Hur skulle du säga att ni implementerar genusarbetet i verksamheten? 
 
Hur ser du på stereotypa könsroller och hur uppfattar du arbetet med uppdraget att motverka 
stereotypa könsrollerna? Vi tänkte läsa ett till utdrag ur läroplanen som är kopplat till detta, 
och tänkte att du sedan kan dela dina åsikter kring detta. Citatet följer: “Vuxnas sätt att 
bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 
forma flickor och pojkars uppfattningar 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”  
 
Hur ser du på arbetet med jämställdhet kopplat till miljö på förskolan? 

Vad tänker ni på när ni utformar miljön på avdelningen?  

Har ni t.ex. dockvrå, spis, bil-låda, och hur förhåller ni er till dessa? 

Hur ser ni på olika typer av material? Könskodade/stereotypa leksaker, könsneutrala 
leksaker osv.  
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