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SAMMANFATTNING  

Denna uppsatts belyser förskolor och pedagogers perspektiv på genus och hanteringen av det i 

verksamheten och hos individer. Detta är en fallstudie där intervjuer har gjorts med sju 

pedagoger från en förskola i Sverige där avsikten är att belysa pedagogers förhållningssätt och 

hantering av genus. Begreppen som behandlas under uppsatsens gång är i huvudsak genus, 

genusnormer, genusmönster, genusroller, jämställdhet, pedagoger, förskollärare och förskola. 

Empirimaterialet har analyserats och sedan kopplas till teorin. 

 

Uppsatsens resultat visar att det råder skillnader på flickor och pojkars beteende och vilka roller 

de får tilldelade eller tar på sig. Det sociologiska problemet visar på att pedagoger bidrar till 

normer och bestämmelser om genus vilket formar barnens personlighet och identitet till viss 

mån. Pedagoger med erfarenhet av yrket har ett enastående tillfälle att se det vardagliga arbetet 

på förskolan och barns interaktion med varandra och med det motsatta könet. De har därför en 

exklusiv möjlighet att också förändra och förbättra hanteringen av genus för barnen och 

förskoleverksamheten i Sverige. Samtliga av informanterna har förbättringsförslag på hur 

ändringar kan göras till det bättre på förskolor runtom i Sverige för att skapa en mer jämställd 

och genusmedveten miljö för barn och vuxna på förskolor. 

 

Nyckelord: genusnormer, förskolebarn, barnomsorg, förskolelärare, pedagoger, genusroller, 

förskola, könsneutral  
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ABSTRACT 

This essay highlights preschools and educators' perspectives on gender, and the approach to it. 

This is a case study where interviews have been conducted with seven educators from a 

preschool in Sweden where the intention is to illustrate educators' approaches and gender 

awareness. The concepts discussed are essentially gender, gender norms, gender patterns, 

gender roles, gender equality, educators, preschool teachers and preschools. The empirical 

material has been analyzed and then linked to the theory. 

The results of the essay show that there are differences in the behavior of girls and boys and 

what gender roles they are assigned or takes on. The result showed that educators contribute to 

norms and gender roles that shape the children's personality and identity to a certain extent. The 

way in which this happens and what measures can be taken to prevent the children from being 

affected as much is elucidate in the essay. Educators with experience in the profession have an 

outstanding opportunity to see the everyday work in preschools and children's interaction with 

each other and with the opposite sex. They therefore have an exclusive opportunity to also 

change and improve the management of gender for children and preschool activities in Sweden. 

All the interviewed educators’ have suggestions on how to make changes for the better in order 

to create a more gender equality and gender-conscious environment for children and adults at 

preschools. 

 

Keywords: gender norms, childcare, preschool teachers, educators, gender roles, preschool, 

gender neutral 
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1. INLEDNING  
Denna studie undersöker pedagogers syn och värderingar på genus och hur detta är inbäddat i 

svenska förskolor. Ett primärt antagande är att förskollärares och barnskötares syn på genus 

återspeglas implicit i samspelet med barnen. Detta kan då påverka barnens sätt att se på genus 

och genusnormer. Detta är en fallstudie gjord på en privat förskola i en medelstor stad i Sverige. 

I följande avsnitt kommer en överblick över vad som kommer tas upp mer ingående i 

kommande avsnitt. 

 

Begreppet genus har sedan 1970-talet blivit vanligt som övergripande benämning på hela fältet 

inom genusforskning. Begreppet kön och genus är olika begrepp och bör användas i olika 

kontexter. Man förklarade det på så sätt att kön fokuserar på det biologiska och genus på det 

sociala men även på de samhälleliga och kulturella aspekterna ur en människas liv (Connell & 

Pearse, 2009). Genus förankrar sig i vårt privatliv, i våra sociala relationer och i vår kultur. När 

vi talar om genus talar vi samtidigt om rättvisa, identitet och överlevnad men också om 

fördomar, myter och lögner. Vi har fått inmatat länge från olika håll att män och kvinnor är 

varandras motsatser och att vi är från olika planeter. Det finns tusentals böcker och artiklar som 

påstår att kvinnor och män kommunicerar på olika sätt, att hormonerna gör oss olika (ibid.). 

Detta skapar skillnader mellan könen och kan vara direkt skadligt för bland annat barns 

utveckling eftersom det kan sätta hinder för vissa egenskaper att utvecklas eller dämpar vissa 

motoriska utvecklingsprocesser. Genusforskningen har sedan dess utvecklats och vi har idag 

betydligt mer forskning som ger oss mer väsentlig information om ämnet och ger oss 

nödvändiga redskap för att utvecklas vidare i en medveten riktning (ibid.).   

 

Flickor lär sig tidigt att vara åtråvärda och omhändertagande medan pojkar uppfostras till att 

vara dominerande och tuffa. Tittar vi på yrken är det ofta männen som drar sig till yrken som 

kräver dominans, stark auktoritet och våld så som polis, väktare och militär medan kvinnor drar 

sig till yrken som handlar om omhändertagande och omsorg så som sjukskötare, socionomer 

och förskollärare. Denna genusordning visar vilken roll du bör ta beroende på vilket kön du 

tillhör och vilken plats i samhället du ska ha beroende på om du är man eller kvinna. Samhället 

skapar exempel för genusnormer, du föds inte maskulin utan lär dig det av samhället (Connell 

& Pearse, 2009). Genus är inte biologi eller personligheter utan en social struktur eller ett 

mönster i våra sociala möten och i dagliga aktiviteter och praktiker. Genusproblematiken i 

Sverige är ett välkänt fenomen som gör sig påmind i kulturella och sociala aspekter i det mesta 

vi människor gör dagligen. Många forskare idag anser att denna genusproblematik tar fäste i 

våra tidiga år då de sociala aspekterna börjar utvecklas och vi får en känsla av jaget och 

samtidigt börjar jämföra oss med andra (Davies, 2003). Vi börjar uppfatta genus tidigt som barn 

och styr våra sociala preferenser och drar slutsatser om andra utifrån detta. Barn i olika kulturer 

kategoriserar människor beroende på kön och de föredrar människor med samma kön som sitt 

egna. Forskare menar att vi människor har ett väl utvecklat system i hjärnan som gör att vi 

kategoriserar allt för att kunna tänka fortare, känd som teorin “developmental intergroup 

1 
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theory” (Bigler & Liben, 2006). Detta kan vara en anledning till varför vi gör skillnad på kön i 

så tidig ålder. En annan teori är “Gender schema theory”, som introducerades av psykologen 

Sandra Bem (Starr & Zurbriggen, 2016). Denna teori går ut på att den sociala miljön lyfter fram 

skillnaderna mellan könen och detta påverkas barnen av. Båda teorierna lägger vikt vid att barn 

får ständig stimuli från föräldrar, lärare och media om genusroller. Vuxna har en tendens att 

använda sig av tydliga substantiv och pronomen för att markera genus när de pratar med barn. 

Lärare kan använda genus för att organisera sina klassrum vilket kan vara en bidragande faktor 

eller helt redogöra för varför barn förlitar sig på genus som en social kategori. Det är svårt att 

avgöra vilken roll den sociala erfarenheten har för barnens beroende av könskategorisering 

eftersom många barn redan i unga åldrar spenderar mycket tid i sociala miljöer där genus 

understryks, däribland förskolor (Shutts, Kenward, Falk, Ivegran & Fawcett, 2017).   

 

Förskolan och skolan är en viktig social miljö, där den yngre och den äldre generationen möts, 

kompisgrupper skapas och olika sociala ordningar och kategoriindelningar upprepas och 

förhandlas. Förskolan och skolan är även en plats där normer, rådande genusroller samt de 

fördomar och stereotyper som råder inom genus skapas och fastställs. Många forskare är 

överens om att genus är något som blir till i sociala interaktioner. Det ses alltså inte som något 

medfött utan något som pågående skapas (Nordberg, 2008). 

 

Förskolan, såväl som skolan, har som krav att arbeta för jämställdhet och motverka traditionella 

genusroller (Lpfö 98). Trots detta medverkar skolan och förskolan till att stereotypa 

genusmönster bibehålls. Observationer visar bland annat på att flickor och pojkar ofta bemöts 

på olika sätt. Könskomplementaritet skapas tydligt i skolor och förskolor runt om i landet där 

pojkar och flickor tillskrivs motsatta egenskaper, intressen och ageranden. Pojkar och flickor 

ses ofta i lek- och undervisningssituationer göras till varandras motpoler (Nordberg, 2008). 

Pojkar får generellt mer uppmärksamhet från pedagoger på förskolan än vad flickor får, de 

bemöts mer aktivt och individuellt medan flickor har en tendens att anpassa sig efter de krav 

som ställs på dem och styrs och kontrolleras mer än pojkarna. Pojkar protesterar och kritiserar 

även mer öppet vilket leder till att de tänjer mer på regler och principer än flickorna vilket i sin 

tur skapar ringar på vattnet (Odelfors, 1996). Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2006) 

skriver att tidigare forskning pekar på att genus skapas av förskollärares värderingar av genus, 

det finns exempelvis en väsentlig uppfattning om genusskillnader som varit starka i svenska 

förskolor. De beskriver att en vanligt analys i forskning från nordiska länder är att pojkar och 

flickor behandlas olika trots att de har för avsikt att inte göra det. Den indirekta genustolkningen 

verkar vara att skillnader mellan pojkar och flickor “bara finns där” (Emilson et al., 2016). Få 

saker existerar helt utan en framväxt utan byggs upp sakta av samhället, hur detta utformar sig 

och varför kommer jag undersöka från ett genusperspektiv i kommande avsnitt.  
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med min uppsats är att få djupare kunskap i hur genus hanteras på förskolor.  

 

• Hur uttrycker sig genusskillnaderna hos barnen enligt pedagogerna? 

• Hur hanterar pedagogerna på förskolan genusmönster? 

 

1.2 DISPOSITION  

Uppsatsen inleds med en inledning över uppsatsen och därefter en fördjupad bakgrund där det 

sociologiska problemet om genus tas upp som leds in på genus för barn på förskolor. Därefter 

introduceras teori och tidigare forskning som ligger till grund för analysen av det empiriska 

materialet som samlats in. Det fjärde avsnittet är uppsatsens metodavsnitt, där motiveras valet 

av metod och även en djupgående beskrivning över hur studien utformats samt etiska aspekter 

som vägts in under studiens gång. Detta följs av resultat -och analysavsnittet där det empiriska 

materialet presenteras och analyseras med utgångspunkt från de teoretiska begreppen. I det 

sjätte och avslutande avsnittet diskuteras studiens resultat med vidare förslag på framtida 

forskningar. 
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2. FÖRDJUPAD BAKGRUND  
 

I detta avsnitt går jag djupare in på genus hos barn, specifikt på förskolan. Detta kan ses som 

en fördjupad del av inledningen där jag går längre in på det sociologiska problemet som är 

genusperspektivet för barn på förskolor. Jag avslutar kapitlet med en måttlig problemlösning, 

fler tillämpade problemlösningar presenteras i senare avsnitt. 

 

När genusforskningen i skolor inleddes tänkte man att barnen påverkades socialt in i sina 

genusroller. Den allmänna uppfattningen då var att det fanns två genusroller, en som var manlig 

och en som var kvinnlig. Forskarna då ansåg att båda könen invigdes naturligt in i den “rätta” 

rollen för sitt kön (Connell & Pearse, 2009). Här hade ännu inget stort antal observationer om 

genus hos barn gjorts utan informationen plockades mestadels från enkätintervjuer (ibid.). 

Forskaren och professorn Bronwyn Davies anser att barn som är födda in i vårt samhälle snabbt 

blir medvetna om att mänskligheten är indelad i två typer av människor - män och kvinnor. För 

att bli accepterade som medlemmar i samhället måste barnen välja “rätt” genus. De måste även 

uppträda enligt förutbestämda normer som anses passande för den valda genusrollen. Barn lär 

sig därför att tänka på maskulinitet och femininitet som en oföränderlig del av deras 

personlighet och sociala identitet (Emilson et al., 2016). 

 

Davies (2003) problematiserar hur upplevelserna av genus är relaterade till olika förväntningar 

av kön samt att olika genusnormer arbetar simultant i förskolans arbetssätt. En annan studie av 

Anette Hellman (2010) visar på att normer, normalitet och olika positioner skapas och upprepas 

i förskolan. Hon observerade att förväntningarna på att vara “som en pojke” är att vara en 

bråkstake vilket ledde till konsekvenser för vad en flicka ”ska vara”. Pojkarna tilldelades 

egenskaperna dominerande och okontrollerade aggressiva, när flickorna tog på sig dessa 

egenskaper blev de ignorerade eller blev bemötta med oförståelse (ibid.), vilket överensstämde 

med en intervju som gjordes med två förskollärare på en svensk förskola angående hanteringen 

av genusroller. Under intervjuns gång förstod intervjupersonerna att de gav flickorna på 

förskolan ansvaret för att agera ”stötdämpare” åt pojkarna. De medgav att de tidigare inte hade 

reflekterat över sittplatserna de gav barnen från ett genusperspektiv men hävdade under 

intervjun att flickorna var utspridda för att lugna ner pojkarna. Den ena intervjupersonen 

förklarade att flickorna var placerade bredvid de pratiga pojkarna och att det därför också var 

ett problem att de inte fanns tillräckligt med flickor på avdelningen. Förskollärarna fortsatte att 

förklara att på deras förskola var det alltid en flicka som får ansvaret att agera “stötdämpare” 

och var ansvarig för att lugna ner pojken som satt bredvid henne. Att flickor får agera 

”stötdämpare” åt pojkarna och att de ofta får ansvar för att hålla ordning på förskolan är ett 

följande stabilt mönster man kan se i många undersökningar gjorda på förskolor från ett 

genusperspektiv (Odenbring, 2014). 

 

Pojkar får allmänt sett mer uppmärksamhet och stöd av pedagoger även vid samlingar. Pojkar 

tillåts att prata mer och högre. Då flickor ofta pratar tystare och lugnare hör inte alltid 

pedagogerna och pojkarna kan då ta tillfället i akt att upprepa vad flickorna sade och får då 

ytterligare uppmuntran och uppmärksamhet. I en grupp där majoriteten är flickor deltar 
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flickorna mer i samlingar och pratar mer. Samspelet mellan förskollärare och pojkar är ofta mer 

långvarigt vid exempelvis på- och avklädning samt vid måltider där flickor förväntas klara sig 

mycket själva. Pedagoger har även en tendens till att tillmötesgå pojkarnas behov före 

flickornas eftersom det förväntas skapa ett lugn i gruppen, dessvärre blir då flickorna åsidosatta 

och får ofta vänta och hålla tillbaka sina behov av uppmärksamhet (Månsson, 2000). 

 

Shutts et al., (2017) studerade hur tidiga sociala miljöer påverkar barnens syn på genus. De 

gjorde en studie på både könsneutrala och typiska förskolor i Sverige för barn mellan 3–6 år. 

Deras undersökning visade att barnen på könsneutrala förskolor1 lekte till större del med barn 

från motsatta könet, de var även mindre benägna att visa könsstereotypiska åsikter gentemot 

andra barn och vuxna. Barnen på den könsneutrala förskolan var dock lika benägna att 

kategorisera varandra i kön (ibid.). På typiska förskolor har pojkar och flickor ofta olika roller. 

Flickor förväntas hantera ansvarstaganden och ses ofta som snälla, hjälpfulla och 

omtänksamma. Dessa flickor anses vara mer mogna än vad de är och är ofta för unga för att 

kunna ansvara för dessa uppgifter de blir tilldelade. Barnens rättigheter att utveckla sina 

individuella förmågor och intressen oavsett genus kommer här i kläm. Flickor som tilldelas 

rollen som “den snälla flickan” får mindre tid och hjälp från förskollärare samtidigt som 

genusrollerna upprätthålls. Genom att bara tilldela rollen som “stötdämpare” till flickor lär sig 

barnen att flickor och pojkar har olika roller i världen (Odenbring, 2014). Medan flickor lätt får 

på sig denna roll får pojkarna helt andra. Pojkar beskrivs som mer intressanta, bråkiga eller 

beroende av hjälp medan flickor beskrivs som hjälpsamma, sociala, relaterbara eller tillförlitliga 

(Emilson et al., 2016). 

 

En förutsättning för att upphäva genusroller är en genusmedvetenhet hos pedagoger där 

kunskap om genusroller centreras och arbetet efter ett genusperspektiv stärks. Enligt författaren 

och förskolläraren Britta Olofsson (2007) behöver pedagoger som arbetar med barn på 

förskolor förändra sitt sätt att tänka angående genusnormer. Hon menar att pedagogerna inte 

ska fokusera på att ta något från pojkar eller flickor utan istället tillföra möjligheter och 

egenskaper såsom mer känslor till pojkarna och mer mod och styrka till flickorna. Pedagoger 

verksamma i förskolan har en väsentlig roll i barnets genusmedvetenhet eftersom att en sund 

genusmedvetenhet i sin tur kan leda till att barnen vidgar de stereotypiska genusnormer som 

finns i samhället (ibid.). Forskaren Kajsa Wahlström (2003) menar att flickor och pojkar ska ha 

samma möjligheter till att utvecklas efter sina individuella förutsättningar och inte efter vilket 

kön de tillhör. Detta kan i framtiden leda till att barnen själva vidgar sina vyer för att senare få 

tillgång till fler valmöjligheter (ibid.). Olofsson (2007) beskriver att möbleringen på typiska 

förskolor ofta är omedvetet könsbaserad. En sådan typisk könsbaserad möblering är 

dockrummet och byggrummet. Enligt Olofsson (2007) är dessa två rum stark könsmärkta och 

bör anordnas mer könsneutralt. Flickornas avdelning består oftast av dockor där färgen rosa 

dominerar, på avdelningen för pojkar är det ofta mörka färger i grönt och blått med actionfigurer 

och superhjältar i fokus. Detta influerar inte bara barnen men också föräldrarna. Det är inte bara 

                                                 
1 En förskola där pedagogerna avstår från att använda könsspråk och arbetar aktivt för att motverka 

könsstereotyper där miljön är fri från könsmärkta lekmaterial (Shutts et al., 2017). 
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förskolan och pedagogerna som har ansvar för att skapa och bibehålla genusnormer för barnen. 

Föräldrarna har ett stort ansvar när de väljer vilka leksaker barnen kommer att leka med då de 

ofta väljer könsbundna leksaker till dem eftersom marknadsföringen av leksaksproduktionen 

riktar sig till snälla och flitiga flickor och sportiga och modiga pojkar (ibid.). Ingrid Karlsson 

(2003) menar dock att barn ständigt varierar och utmanar sitt sätt att “göra kön” allt efter vilka 

situationer de tillhör, bara de får chansen. 

 

Könsneutrala förskola har därför skapats för att försöka ta bort fokus från kön. Dessa förskolor 

satsar på könsneutrala klassrumsmiljöer och lärare som avstår från att använda könsbaserat 

språk samt aktivt arbetar för att motverka genusstereotyper. Genom att studera barn som 

upplever könsneutral pedagogik i sin vardag får forskare ett gyllene tillfälle att undersöka 

lärarens roll i hur genuskategoriseringar förs vidare på barnen (Shutts et al., 2017). Sverige har, 

jämfört med andra länder, ett relativt jämställt samhälle och svenska skolor och förskolor är 

enligt lag skyldiga att sträva efter jämställdhet i klassrummet (Skollagen, 2010). Skillnader 

mellan könsneutrala förskolor och typiska förskolor i Sverige blir därför en fråga om vilken 

grad snarare än absolut (Shutts et al., 2017). 

 

I det pedagogiska programmet för förskolan i Sverige som gavs ut 1987 av Socialstyrelsen finns 

tydligt angivet hur förskolans arbete för jämställdhet ska se ut (Davidsson, 2002). En 

värdegrund för skolan och förskolan idag är arbetet för att få ett likvärdigt och jämlikt arbete 

för alla (Wedin, 2009). I Lpfö 98 (läroplanen för förskolan) står det bland annat att: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar [...] förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder. [...] Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav 

och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om 

vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. [...] Arbetslaget verka 

för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten (Lpfö 98, 

s. 4, 7, 11). 

 

Det står även i skollagen 2 § (2010:800) som är grundläggande bestämmelser om skola 

och förskola, att alla barn oavsett kön ska ha rätt till en likvärdig utbildning och att alla ska 

behandlas lika och därmed arbeta mot en mer jämställd skola. Skollagen säger även att alla 

pedagoger ska främja de mänskliga rättigheterna och att kontinuerligt motverka all kränkande 

behandling (Skollagen, 2010). I ett slutbetänkande av delegationen för jämställdhet i 

förskolan av Statens offentliga utredning (SOU) står det att “Ett viktigt syfte med förskolans 

jämställdhetsarbete är att det skall bidra till att flickor och pojkar kan välja sin framtid utifrån 

kunskap, erfarenhet och intresse” (SOU:2004:115 s. 90). 

 

Wahlström (2003) och hennes kollegor hade uppmärksammat att pojkar och flickor fostras till 

att stärka egenskaper de redan kan. En del kompetenser var enligt dem viktiga för alla barn, 

oavsett kön, men det visade dig vara väldigt ojämnt fördelade. De applicerade 
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jämställdhetspedagogik på deras förskola. Jämställdhetspedagogik utgår från att alla barn ska 

få tillgång till ett brett register av färdigheter, de har alltså tillgång till det som det andra könet 

tidigare haft monopol på. Utifrån detta skapade dem en metodik för flickor och pojkar. 

Metodiken för flickor syftade på att framhäva och förstärka deras positiva självkänsla och 

identitet så att de kan erövra en större självständighet och framhålla sina egna behov. Metodiken 

för pojkar handlade även den om att vidga och förstärka deras identitet och självkänsla. De lät 

pojkarna hitta gemenskap med varandra och utveckla bandet mellan relationer. Det skulle även 

göra dem mindre utelämnade som individer. Kunskap om genus är en viktig förutsättning i 

arbetet på en förskola. Det behövs ett kunnande om genusroller och deras påverkan så 

pedagoger är medvetna om hur man bemöter barnen och använder språket i det dagliga arbetet 

på bästa sätt (Wahlström, 2003). 
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras teori sammanflätat med tidigare forskning. I detta avsnitt finns 

tidigare forskning och teori som beskriver genusperspektivet från vuxenvärlden ner till barn 

och förskola. 

 

3.1 FRÅN DE STORA TILL DE SMÅ 

Det moderna föräldraskapet har enligt den svenska staten kännetecknats av individualitet och 

könsneutralitet samt att männen ska ta ökat familjeansvar och avveckla en del av sin autonomi. 

Trots detta väljer ofta männen att öka sina arbetstimmar när de får barn medan kvinnorna 

arbetar med och ofta går ner i halvtid. Detta visar att mannen som familjeförsörjaren fortfarande 

tycks vara en dominant familjemodell i samhället (Hearn et al., 2006). Simone de Beauvoir 

menade att myten om moderskapets naturlighet ställer krav och förväntningar på henne att vara 

hemma och ta hand om barnen och offra sina yrkeskarriärer för moderskapet (de Beauvoir, 

2012). 

 

Att förklara sociala skillnader mellan könen med biologin och människans natur är ett politiskt 

skamgrepp, enligt Bourdieu (Moi, 1994). När man hänvisar till biologisk natur förutsäger man 

och ursäktar sexistiska beteenden. Detta leder i sin tid till att traditionella maktfördelningen där 

männen har den dominerande makten legitimeras och jämställdhet mellan könen blir svårare 

att uppnå. För att undvika detta krävs det enligt Bourdieu en uppfostrings- och 

utbildningsprocess. Våra grundläggande handlingar som att lära barn gå, klä på sig och äta blir 

alltigenom politiska eftersom barnen uppfattar en outtalad regel om hur könen är. Bourdieu 

pekade ständigt på att genus är en social konstruktion och kroppen med dess utrustning som 

kläder, gester och smink blir en kontinuerlig påminnelse om vad som anses som manligt och 

kvinnligt (ibid.) Den lilla flickan är en människa när hon föds och uppfostras till kvinna. 

Biologiskt sett är hon av kvinnokön men hennes genus är av kulturella och sociala 

omständigheter. När man påtvingar kvinnan kvinnligheten gör man henne till en vara och 

försöker förvandla henne till ett ting (de Beauvoir, 2012). Kvinnan blir tillskriven 

grundegenskaper av samhället som kvinnan strävar efter att uppfylla. Utan dessa förutbestämda 

egenskaper som samhället ger könen skulle kvinnan vara utklädd till kvinna eller mannen vara 

utklädd till man, de skulle vara fria att vara individer (Moi, 1994).  

 

Föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning är en viktig del för formningen av barnets syn 

och värderingar av sig själva och sitt genus såväl som synen på andra barns genus. Enligt 

författaren, förskolläraren och jämställdhetsstrategen Kajsa Svaleryd (2005) ser ofta föräldrarna 

till små barn mer positivt till att vidga flickors register än pojkarnas. Rädslan är större hos 

föräldrarna för pojkarna eftersom de är rädda för att pojkarnas sexualitet hotas. Denna rädsla 

bygger ofta på brist av kunskap, enligt Svaleryd (2005). 

 

En amerikansk studie genomfördes av Clearfiels och Nelson år 2006 där målet var att se hur 

små barn i åldrarna 6–9 och 14 månader reagerar och påverkas av sina mammors språk och 

beteende gentemot dem ur ett genusperspektiv. De observerade 36 mammor i 10 minuter långa 
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sessioner där barnen fick leka fritt i en könsneutral miljö. Resultatet visade att det inte fanns 

några könsskillnader mellan barnens ageranden, man kunde däremot se skillnader på hur 

mödrarna agerade beroende på om hon pratade med sin son eller dotter. Det fanns skillnader i 

språket och uppträdanden gentemot barnen. De kramade och tröstade oftare sina döttrar än 

söner vilket stödjer genusnormerna om att pojkar ska vara oberoende och starka och flickorna 

ska vara beroende av andra människor och visa sina känslor. Det visade sig även att barnen 

uppfattade betydelsen i mödrarnas språk även fast de inte ännu utvecklats verbalt (Clearfield & 

Nelson, 2006). 

 

3.2 GENUS I SKOLVÄRLDEN 

Barrie Thorne gjorde en studie om skolan ur ett genusperspektiv och beskrev det i sin bok 

Gender play från 1993. Thorne var en av de första forskarna som undersökte barns samspel 

med varandra från ett genusperspektiv. Genusforskningen hade fram tills dess indikerat att 

barnen socialiserades in i sina genusroller. Den tidigare genusforskningen som var inriktad på 

barn pekade på att det fanns två könsroller, den manliga och den kvinnliga och att pojkar och 

flickor vigdes in i sina “rätta” könsroller för vad som var förväntat av respektive roll. Denna 

forskning byggdes till stor del på enkätundersökningar men Thorne bestämde sig för att göra 

observationer av barnens liv och byggde sin bok på två fältstudier i två nordamerikanska skolor 

med barn i åldrarna 5–12 år. I den ena skolan tillbringade hon åtta månader och tre månader i 

den andra. Hon observerade hur barnen interagerade med varandra och med sina lärare i studier 

och lek. Hon var speciellt intresserad av överföringen från de äldre och vad barnen 

uppmärksammade angående genus men även skillnaderna mellan tjejernas och killarnas 

informella lekar, vilka lekar de lekte, vilka utrymmen de uppehöll sig i och vilka ord de använde 

sig av när de pratade med varandra (Connell & Pearse, 2017). 

 

Hon observerade många avspända samspel över könsgränser där flickorna och pojkarna inledde 

blandade aktiviteter och tillbringade tid med varandra. Hon fokuserade inte på stunderna de 

tillbringade från varandra utan stunder de tillbringade med varandra för att inte bara se 

skillnader utan även likheter. Hon förstod att pojkarna och flickorna inte var permanent 

separerande under skoldagen och spelade heller inga permanenta motsatta könsroller. Thorne 

märkte att de situationer där genus tonades ner var under lärarledda aktiviteter, exempelvis när 

läraren stod och undervisade för eleverna. Där var istället grupperingarna lärare och elev, kön 

spelade då ingen roll på grund av att eleverna hade samma premisser (Connell & Pearse, 2017).  

 

En annan fråga Thorne ställde sig var hur barnen etablerade genusskillnader när dessa 

uppmärksammades. Hon urskiljde en aktivitet som hon kallade för “gränsarbete”. Det finns 

olika typer av gränsarbete på skolorna, en av de intressantare lekarna, enligt Thorne, var kull-

lekar. I skolorna lekte pojkarna och flickorna ibland tillsammans och då kunde de leka kull-

lekar där flickorna jagade killarna eller tvärtom. Dessa gränsarbeten pågår ständigt utanför 

dessa lekar, det kan förekomma i skämt, kläder och sätt att tala. Dessa gränser är inte något som 

bara händer utan måste sättas i rörelse av oss människor. I och med att vi människor skapar 

dessa skillnader kan vi även ta bort dem eller tona ner dem (Connel & Pearse, 2017).  
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Thorne lade märke till att det ofta var tuffare tag hos killarna. De tog större plats och 

kontrollerade en större del av skolgården än vad flickorna gjorde. De störde även fler av 

flickornas aktiviteter än vad flickorna störde deras. Pojkarna tenderade att tillgripa aggression 

och göra anspråk på makten. De kunde behandla flickorna som en källa till smitta eller 

föroreningar, detta gjorde de genom att kalla pojkarna med låg status för “tjejer” eller genom 

att knuffa dem så att de hamnade i närheten av flickorna. Detta beteende syntes inte hos 

flickorna. Flickorna blev ofta beskyllda för att sprida påhittade sjukdomar och flickorna med 

låg status blev anklagade för att vara ”drottningen” av denna sjukdom. Att undvika att vara 

fysiskt nära någon på grund av att denne betraktas som en smittbärare är en stark markering av 

social distans och anspråk på överlägsenheten (Connell & Pearse, 2017). 

 

I fjärde klass märkte hon något intressant. Flickorna började intressera sig för romantik medan 

pojkarna tycktes gå åt motsatt håll. Homofoba skällsord som “bög” blev vanligt bland pojkarna. 

De flesta av pojkarna lärde sig att det var ett sätt att uttrycka fientlighet innan de lärde sig ordets 

sexuella innebörd. Samtidigt blev den fysiska närheten mindre hos pojkarna då rädslan för 

tillgivenhet kunde misstros för uttrycket. Genom Thornes forskning kan vi se en differentiering 

av genusmönster, genushierarki och sexuell hierarki hos barn i skolåldern.  Detta bidrar till 

kunskapen om att dessa amerikanska barn aktivt utforskar genus. De blir alltså inte passivt 

socialiserades in i en könsroll. De hämtar även en del kunskap om genus från vuxenvärlden 

men de gör detta aktivt och på sina egna villkor. Genus är en stor del i barnens liv, men detta 

är något de själva hanterar och är inte en fast ram som reducerar dem till marionetter (Connell 

& Pearse, 2017). 

 

3.3 GENUS I SMÅBARNSVÄRLDEN 

Olofsson (2007) beskriver hur hon och hennes kollegor på förskolan hade uppfattningen om att 

de jobbade jämställt med barnen men insåg senare att de drabbats av könsblindhet. Med 

könsblindhet menar hon att könsmönstren sitter så pass djupt rotade i vår personlighet att de 

blir väldigt svåra att uppfatta. Personalen anser alltså att de redan jobbar jämställt med barnen, 

vilket kan bli problematiskt för att försöka förbättra omständigheterna. Förskolan är med och 

skapar genusroller genom interaktionen med barnen, detta händer genom tal, blickar, mimik, 

röstläge och kroppshållning. Hon anser att pedagoger på förskolan ställer olika krav på könen 

och att överträda gränser bestraffas olika beroende på om det är en flicka eller pojke (ibid.). 

Enligt Wahlström (2003) får pojkar negativa, hårda, arga och anklagande tilltal av pedagogerna 

dagligen, de får dessutom ofta arga ögonkast och hård beröring. Pojkar uppmärksammas många 

gånger för sådant de inte borde gjort och får därför ständig bekräftelse som baseras på negativa 

situationer och förväntningar. Om denna pojke ständigt bemöts med budskap av liknande slag 

kommer detta sätta sina spår. Att behandla människor som enskilda individer och inte utefter 

kön är enligt Henkel och Tomicic (2009) väldigt viktigt. De beskriver att man istället för att 

tilltala barn med könsanknutna begrepp bör tilltala barnen vid deras namn. Det är små steg som 

dessa som gör att jämställdhetsarbetet i vardagen tar nya steg fram (ibid.). Detta 

överensstämmer med vad Brodin och Hylander (1998) tänker kring jämställdhetsarbetet. De 

anser att det är viktigt att pedagogerna reflekterar över sina handlingar. Detta för att den egna 
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könsrollen kan vara väldigt djupt förankrad och därför svår att synliggöra om man inte medvetet 

arbetar för att förstå den. 

 

Enligt Wahlström (2003) kan man se på hur barn av olika kön interagerar med sin omgivning 

och tydliga urskilja flickor från pojkar i beteende. Man kan se att flickorna ofta sitter och pysslar 

med de vuxna och med andra barn, ofta två och två. De vill även ofta ha närhet och kan då sitta 

i knät på pedagogerna och får klappar och kramar och får samtidigt tillfälle att prata med 

pedagogerna vilket övar upp ett känslomässigt och personligt band till den enskilda individen. 

Ett tydligt mönster man kan se hos flickor på förskolor är att de tar på sig rollen som 

“minifröken” åt pojkarna och de yngre barnen, detta genom att ofta bli placerade mellan pojkar 

för att lugna ner dem och vara en dämpande effekt på de stökiga pojkarna. Detta får flickor att 

öva upp egenskaper och färdigheter som: 

• Finmotorik 

• Koncentrationsförmåga 

• Känsligheten 

• Tålamod 

• Osjälvständighet 

• Försiktighet 

• Visa hänsyn 

• Vänta på sin tur 

• Följa lagar och regler 

 

Enligt Wahlström (2003) är flickor vana vid att deras behov ofta kommer i andra hand då pojkar 

är vana vid en snabb respons från pedagogerna på förskolan. Ofta räcker det för pojkarna att 

ropa ut något för att få omedelbar servering av personal och av andra flickor. Det är vanligt 

förekommande att pojkar kliver fram framför pedagogerna för att få hjälp med att klä på sig 

trots att pedagogen är i full gång med att hjälpa ett annat barn (ibid.). Pojkar tenderar även att 

leka i större grupper i avgränsade rum där lekarna många gånger har mer tävling, konkurrens 

och aggressivitet i sig. Detta rum blir något förskolepersonalen undviker eftersom det är 

energikrävande och tröttsamt med den rörliga och vilda aktiviteten som pågår där (Olofsson, 

2010). Pojkarna får inte heller samma närkontakt och ömma, kärleksfulla beröring som 

flickorna får dagligen från de vuxna. Enligt Wahlström (2003) övar pojkar upp egenskaper och 

färdigheter som: 

• Grovmotorik 

• Styrka 

• Mod 

• Ledarskap 

• Självhävdelse 

• Aggressivitet 

• Initiativtagande 

• Inte vänta 

• Tala högt 
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Pojkar får inte heller samma närkontakt och ömma, kärleksfulla beröring som flickorna får 

dagligen från de vuxna, de får även ständigt höra sitt namn i negativa termer upp till 35–75 

gånger på en timme, vilket skapar ett negativt jag (Wahlström, 2003). 

 

En annan studie om könsrelaterade normer på förskola gjordes av Hellman (2010) som 

undersökte hur normer skapas, upprepas och omförhandlas av flickor, pojkar och pedagoger. 

Resultatet visade att olika genusroller omedvetet appliceras i det dagliga arbetet i verksamheten. 

Pedagogerna gav omedvetet låg status till de typiskt pojkiga barnen och gav hög status till de 

lugna och kompetenta barnen. I Wahlströms (2003) observationer på förskola såg hon snabbt 

att barnens beteende blev svar på pedagogernas agerande. Hon berättar att de försökte skratta 

åt felen de gjorde då hon anser att av skratt ofta föder något gott, från skuld kommer ofta 

behovet och häxjakt och kraven på bestraffningar. Hennes observationer kom mer och mer att 

flyttas från barnen till de vuxna. Vid observationer från inspelade videofilmer från matbordet 

på förskolan lade de märke till den enorma skillnaden mellan flickor och pojkar som de inte 

uppfattat tidigare. De lade märke till ljudet “öh”. Det hände många gånger under måltiden att 

killarna stötte ut ordet “öh!” Det var inte själva ljudet som var det märkliga utan effekterna av 

det. Efter varje “öh!” som killarna utstötte kom något levererat till dem - av flickorna. Flickorna 

hade förfinat sina förmågor att uppfylla killarnas önskemål. I varje utrop fanns ett krav eller 

önskan efter något som omedelbart uppfylldes av tjejerna. Under hela måltiden skar flickorna 

köttbullar, fyllde på potatis och hällde upp mjölk och passade upp och serverade pojkarna tills 

de var nöjda. Varje dag övade de upp sin redan utvecklade lyhördhet inför andras behov utan 

att någon tänkte på att de hade egna behov eller önskemål som behövde bli uppfyllda. Målet 

var från början att få en lugn måltid så att pedagogerna skulle orka med, så flickorna blev 

“minfröknar” ännu en gång (Wahlström, 2003).  

 

Denna ojämna rollfördelning gynnar ingen. Flickorna blir satta i andra hand och vana med att 

servera och passa upp på killarna och killarna blir berövade chansen att öva upp sin hjälpsamma 

och lyhörda sida. Pedagogerna på förskolan har ansvar för vad barnen lär sig men genomför 

dagligen omedvetet denna stora skillnad på flickor och pojkars inlärning. Detta beteende 

upprepade sig även utanför matbordet. När de skulle gå till skogen gick flickorna och de yngre 

barnen längst bak med de vuxna och pojkarna sprang framför. Pedagogerna trodde själva att de 

gick och småpratade med flickorna oavbrutet hela vägen men så var inte fallet. Genom 

observationer och videoinspelning såg man att de avbröts konstant för att ropa på killarna att 

de antingen sprang för långt, tappade mössan eller gick åt fel håll. Pojkarna övade upp sin 

förmåga att agera fritt och våga upptäcka världen och okänd mark, de lärde sig att tänja på 

gränser och att bortse från auktoritetens tillsägelser vilket gjorde att de serverades ännu mer 

tillrättavisningar, förbud, order och nejsäganden i kortfattade ordalag. Flickorna fick istället 

höra hur duktiga de var som tog hand om småpojkarna och hur glad Pelle skulle bli när hon 

plockat upp hans mössa från marken. De lyfte fram egenskapen “duktig flicka”. När dessa 

pedagoger valde att se deras egna ageranden som grunden för barnens beteenden blev det klart 

för dem att det var dem som skapade skillnaderna. Barnen är alltid utan skuld (Wahlström, 

2003). Som pedagog på förskola kan man förbättra att sådana skillnader skapas och fastställs 

genom att ha en mer kritisk blick till hur pojkkulturen och flickkulturen representeras på 

förskolan. Detta kan visas i de böcker, visor och ramsor som framställs på avdelningen som tas 
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upp i samlingarna. Många böcker, lekar och ramsor är dominerade av manliga 

huvudrollsinnehavare där kvinnliga karaktärerna ofta är passiva birollsinnehavare. 

 

3.4 DET VAR EN GÅNG EN MODIG FLICKA 

Det var en gång en stor skog. Där under en sten bodde Kalle Kanin med sina långa, långa öron. 

Just den här dagen var han på väg till sin vän Igor Igelkott, som var full med sina vassa taggar 

för att skydda sig mot fiender. Kalle Kanin hoppade vägen fram, fort och snabbt med sina starka 

ben. Plötsligt hörde han några svaga ljud framför sig. När han kom närmare såg han att det var 

Lisa som grät. Hon hade fastnat med foten i en fälla och behövde verkligen hjälp! (Wahlström, 

2003, s. 25). 

 

Förväntningarna på hur flickor och pojkar ska bete sig kommer till uttryck i de mesta som 

barnen är omgivna av, inte bara pedagoger, föräldrar, leksaker och färger utan även i sagor. Att 

denna saga har många starka och modiga pojkar i huvudrollen, inte minst Kalle Kanin och Igor 

Igelkott men även Nicklas Nyfiken och Kurt Katt, och en Lisa utan någon annan egenskap än 

svag och hjälplös kanske inte ses som ett stort problem enskilt. Problemet uppstår när denna 

typ av saga dominerar berättandet. Om pedagoger berövar barnen de andra vidgande 

berättelserna om de många starka modiga flickorna kommer det få konsekvenser för hur barnen 

bearbetar sagorna i sina lekar (Wahlström, 2003).  

 

Alfons Åberg, Billy, Max, Pettsson & Findus, Bröderna Lejonhjärta, Emil i Lönneberga, Nicke 

Nyfiken, Nalle Puh, Bamse, Spöket Laban och Kalle Kanin är endast några av de alla manliga 

huvudrollsinnehavarna i barnböcker vi läser för barnen och listan kan göras ännu längre. Varför 

låter vi flickor identifiera sig med huvudroller som innehas av pojkar men inte låter pojkarna 

göra det samma. Båda könen bör omväxlande axla rollen som huvudinnehavare och 

birollsinnehavare. Det finns självklart barnböcker med flickor som huvudrollsinnehavare 

också. Pippi Långstrump och Anne på Grönkulla är sådana exempel men båda dessa flickor är 

föräldralösa, hur skulle det se ut att de alla skulle haft en mamma som låtit dem vara fria, modiga 

och starka flickor som ifrågasätter auktoriteter och bryter mot regler? (Wahlström, 2003). För 

att motverka en endimensionell bild av könen för barnen kan pedagogerna se till att böckerna 

och sångerna även har kvinnliga karaktärer som tar plats. Detta innebär inte att pedagogerna 

borde stryka eller kasta vissa böcker utan att det snarare läggs till böcker med modiga och starka 

kvinnliga huvudrollsinnehavare. Detta kan man göra genom att tillsammans i personalgruppen 

fråga sig vilka/vilket kön som har huvudroll/biroll, vad karaktärerna gör och om de är aktiva 

eller passiva, vilka roller och egenskaper tillskrivs manliga respektive kvinnliga roller samt om 

man kan se en hierarki eller värdering av könen (Olofsson, 2010). 

 

3.5 JÄMSTÄLLDHETSPEDAGOGIK 

Wahlström (2003) hade en teori om hur hon och hennes kollegor på förskolan skulle kunna 

vidga barnens genus. De skulle under vissa stunder på dagen dela upp flickorna och pojkarna 

för att få öva och bredda roller och färdigheter i en enkönad grupp för att sedan tillämpa detta 

gemensamt. Med en kompensatorisk jämställdhetspedagogik ville de kompensera de annars så 

strikta genusrollerna som barnen stötte på dagligen. I dessa grupper kunde barnen få tillgång 
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till sådant som det andra könet tidigare haft monopol på. Wahlström (2003) såg dessutom en 

utvecklingspotential med ökat välbefinnande och ökad hälsa bland pedagogerna. 

 

Wahlström (2003) menade att flickorna kunde i sin enkönade grupp fokusera på sin egen 

identitet och sitt egenvärde istället för att agera “minifröknar”, flickorna fick i sin enkönade 

grupp öva på att:  

• Träna grovmotorik med bollövningar, balans och att klättra 

• Upptäcka att regler inte hotar relationer 

• Lämna plats för humor och bus 

• Ta plats och stå i centrum 

• Välja utifrån egna behov istället för omgivningens 

• Hitta sin egen vilja  

• Våga 

• Överösas med beröm för den hon är istället för det hon presterat 

 

Killarna fick istället i sin enkönade grupp öva på att: 

• Träna finmotorik 

• Söka identifikation istället för avståndstagande 

• Allt inte måste ske snabbt 

• Att vänta på sin tur 

• Räkna till fem när de blir arga 

• Rörelse, balans och rytm 

• Konfliktlösning med känsla, tanke, handling och språk 

• Få närhet, positiv beröring och massage 

 

Barnen som sedan lämnade förskolan efter att de jobbat med jämställdhetspedagogiken hade 

en bred och rik grund att stå på. När dessa barn gick vidare till skolan märkte deras nya lärare 

något nytt med gruppen. “Det är något med flickorna. De står där rakryggade och hävdar sina 

åsikter! De talar högt och tydligt, och framför sina åsikter … “ (Wahlström, 2003, s.195). De 

påpekade även att killarna skilde sig från tidiga grupper. De beskrevs som hänsynsfulla med 

god social kompetens, de använde inte våld för att lösa problem och de upplevdes som betydligt 

lugnare. Jämställdhetspedagogiken hade gett resultat för barnen som inte längre var bundna till 

vissa förväntningar och normer utan kunde vara fria att vara individer (Wahlström, 2003). 
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4. METOD 
Jag har gjort en fallstudie på en förskola i Sverige där fallet är genusperspektivet i förskolans 

verksamhet. I detta avsnitt kommer metoden för uppsatsen att argumenteras för. Jag kommer 

presentera metodval, tillvägagångsätt, urval och etik. 

 

4.1 METODVAL 

Vetenskapliga forskningsmetoder är uppdelade i två metoder, kvantitativ och kvalitativ. Jag 

valde att använda mig av den sistnämnda, kvalitativa metoden. Kvalitativ forskning är till 

skillnad från kvantitativ metod beroende av tolkning vid analysen. Kvalitativ forskning har ofta 

som ambition att upptäcka, tolka och förstå människors kultur och uppfattningar (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

Den kvalitativa metoden fokuserar på hur saker är och av vilka egenskaper något har. En 

kvalitativ metod forskar ofta kring människors uppfattningar och upplevelser av omvärlden 

samt att finna förståelse för upplevelser och uppfattningar. Kvalitativa metoder gör anspråk på 

att ställa problem så väl som att producera kunskap (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 

2012). En forskare som arbetar med kvalitativ innehållsanalys ämnar att identifiera mönster och 

samband och att undersöka likheter och skillnader. När det empiriska materialet bearbetas 

identifierar forskaren eventuella mönster som har mening för studien. Sedan relateras dessa till 

eller jämförs mot tidigare insamlad forskning och teorier. Därmed kan ny information 

formuleras utifrån eventuella mönster (Larsen, 2009). 

I uppsatsen har jag valt att hämta inspiration från den hermeneutistiska ansatsen. Detta innebär 

att forskaren använder tolkning som metod i forskningsprocessen. Vid datainsamlingen börjar 

tolkningen och används vidare till att förstå det empiriska materialet från varje intervju. Med 

den hermeneutistiska ansatsen har intervjuerna med pedagogerna tolkats utifrån egna 

erfarenheter men även utifrån valda teorier och tidigare forskning för att få en förståelse kring 

den samhälleliga problematik som studeras. Hermeneutiken bygger på två delar, den ena delen 

är pendlingen mellan förståelse och förförståelse. Den andra delen pendlar mellan delen och 

helheten, vilket benämns som den hermeneutistiska cirkeln. Den hermeneutistiska cirkeln 

innebär att delen inte kan förstås utan helhet, inte förrän delarna sätts ihop och tolkas utifrån 

dess sammanhang kan en förståelse för ett fenomen bildas (Bergström & Boréus, 2013). Detta 

innebär att pedagogernas uttalanden inte förstås som en del för sig utan ska förstås i förhållande 

till pedagogers förhållningssätt till genus på svenska förskolor. Samtliga delar skapar 

tillsammans helheten. 

Jag valde att intervjua pedagoger på förskola på grund av att se hur de förhåller sig till genus 

och få inblick i hur de hanterar genus i interaktion med barnen. Vid en kvalitativ intervju är det 

speciellt viktigt att välja informanter med erfarenhet av området eller ämnen som är i fokus 

under intervjun (Kihlström, 2007). Att ha pedagoger på förskola som informanter har störst 

relevans för min studie för att utifrån ett genusperspektiv synliggöra förskolans syn och 

hantering av genusnormer och genusmönster. Jag valde att utföra enskilda intervjuer med 
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informanterna av anledningen att vissa åsikter eller tankar eventuellt hade dämpats eller inte 

kommit fram alls vid gruppintervju. I denna studie har semistrukturerade intervjuer tillämpats. 

4.2 INDUKTIV OCH DEDUKTIV 

Deduktion och induktion är olika tillvägagångssätt för hur behandlingen av studiens teori är i 

förhållande till empirin. En deduktiv ansats är en process som grundar sig i utvalda teorier och 

som därefter provas på fältet. Jag har använt mig av den induktiva ansatsen, där forskaren tar 

reda på konsekvenserna för forskningsresultaten och kopplar därefter resultatet till en 

bakomliggande teori. Studien genomfördes på ett induktivt sätt eftersom jag utgick från empirin 

för att sedan dra slutsatsen utan speciell koppling till teorin. Därav var denna ansats mer 

passande till denna forskningsprocess (Bryman, 2018). 

 

4.3 RELIABILITET OCH VALIDITET 

När insamlingen av data görs i samband med en undersökning eller liknande är det viktigt att 

datan är tillförlitlig. Detta kallas med annat ord för reliabilitet. För att undersökningen ska ha 

reliabilitet krävs det att resultatet skulle bli detsamma om undersökningen genomfördes på nytt, 

eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Det är även viktigt att 

datainsamlingen har så hög giltighet som möjligt. Med giltighet menas att undersökningen mätt 

det som ska mätas, det som är av relevans för resultatet av undersökningen. Detta kallas för 

validitet. Har datainsamlingen reliabilitet och validitet, alltså både är tillförlitlig och giltig, 

representerar data rätt sak på rätt sätt (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012).  

 

Denna uppsats är tillförlitlig då jag använt mig av en relativt strukturerad intervjuguide, vilket 

betyder att alla intervjupersoner svarar på samma frågor i samma ordföljd med utrymme för 

följdfrågor. Detta gör det möjligt för en annan forskare att upprepa forskningen vid ett framtida 

tillfälle. Genom att spela in och transkribera intervjuerna höjer jag tillförlitligheten då jag i 

efterhand kan avlyssna inspelningarna för att kontrollera att samtliga åsikter och uttalanden 

uppfattades korrekt. Intervjuguiden är även bifogad i uppsatsen för att läsaren ska kunna ta del 

av den. Jag har även beskrivit och reflekterat över studies process för att höja trovärdigheten. I 

studien har datainsamlingsmetoden anpassats efter syftet och frågeställningar och därigenom 

har trovärdigheten beaktas. Jag har, med hjälp av min handledare, kritiskt granskat 

intervjuguiden för att göra klart att det inte finns ledande frågor eller frågor som kan misstolkas 

samt att intervjufrågorna mäter det som ska mätas. En pilotundersökning gjordes även innan 

för att höja trovärdigheten. 

 

4.4 URVAL 

Jag har använt mig av ändamålsenligt urval som bygger på principen om att man kan få ut bästa 

möjliga information genom att välja informanter utifrån deras attribut. Ändamålsenligt urval 

baseras på informanternas relevans för forskningsprojektet och baserat på deras kunskap och 

erfarenhet inom området väljs dessa ut. Jag valde informanter som jag känner till sedan tidigare 

och som jag trodde kunde ge mest betydelsefullt värde vilket kännetecknas av ändamålsenligt 

urval (Denscombe, 2016). Jag kontaktade först förskolechefen med förfrågan att göra en 
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fallstudie på förskolan och att intervjua chefens personal. Vi satte tid och datum där jag fick 

besöka pedagogerna på förskolan för att själv boka in datum för intervjutillfällena med dem 

personligen. Två av personalen tackade nej till att medverka på grund av tidsbrist men sju 

pedagoger medverkade och intervjuades. Jag ansåg att sju informanter var passande antal för 

studiens storlek, kvalitet och tidsspann. Dessa personer valdes ut på grund av deras villighet att 

medverka samt deras erfarenhet av yrket. Samtliga informanter är förskollärare, barnskötare 

och fritidspedagoger. De var av både kvinnligt och manligt kön med stort åldersspann från ca 

20 års ålder till ca 60 års ålder. Intervjuerna utspelade sig i verksamhetens lokaler för att 

underlätta för pedagogerna eftersom några av intervjuerna gjordes under pedagogernas 

arbetstid. Förskolan har sex avdelningar varav två avdelningar är för mindre barn i åldrarna 1–

3 år. En avdelning är för barn i 3–5 åringar och två avdelningar är för barn från 5–6 åringar. 

Samtliga avdelningar har fyra pedagoger.  

 

Den semistrukturerade kvalitativa intervjumetoden har sin utgångspunkt i olika teman som 

sedan operationaliseras till olika vardagsfrågor. Denna form av intervjuguide är flexibel och 

ger möjlighet för intervjupersonerna att berätta om sina upplevelser likväl som intervjuaren får 

utrymme för följdfrågor. Genom att på förhand upprätthålla teman kan intervjuaren få svar som 

kan uppfylla syftet och besvara frågeställningar i uppsatsen. Informanterna får även rum att 

berätta om sina upplevelser och tankar utan att känna sig begränsade på något sätt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En semistrukturerad intervjuguide skapades med öppna frågor och utrymme 

till följdfrågor. Öppna frågor tillämpas för att öppna upp för eventuell spontan information om 

attityder och företeelser. Tidsåtgången för intervjuerna var 20–30 minuter per intervju. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och kodas om i kategorier som liknade 

varandra till tema. Innan intervjuerna genomfördes förklarade jag för informanterna vad syftet 

med uppsatsen var och att samtliga intervjuer skulle spelas in. Informanterna informerades om 

Vetenskapsrådets etiska principer och gavs möjlighet att ge samtycke innan intervjuerna 

startade.  

 

Intervjuerna följde Vetenskapsrådets (2002) etiska principer och höll de fyra forskningsetiska 

grundbegreppen, vilket är: 

Informationskravet, som innebär att forskaren måste upplysa deltagarna om de villkor som 

gäller. Dessa är bland annat att medverkan är frivilligt och att du som intervjuas närsomhelst 

kan avbryta, utan negativa följder. 

Samtyckeskravet. Detta innebär att det behövs samtycke från personerna som ingår i studien.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om informanterna måste avidentifieras för att deras 

identitet ska behållas skyddat från utomstående.  

Nyttjandekravet. Uppgifterna som framkommit under studiens gång får inte spridas eller 

användas för några andra ändamål än detta (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

En pilotintervju gjordes för att säkerställa att frågorna förstås av intervjupersonerna och att de 

uppfyller syftet med uppsatsen. Det är relevant att i förväg vara medveten om tidsgången för 

varje intervju, dels för intervjuaren men också för iintervjupersonerna. I detta fall var det 

pedagoger på förskola och där majoriteten av intervjuerna gjordes på deras arbetsplats under 

deras arbetstid (Kvale, 1997). 
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4.5 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD 

Jag använder mig av en teoristyrd tematisk analys i uppsatsen vilket innebär att en kvalitativ 

analysmetod har ett utbrett användande. Denna analysmetod erbjuder en tillgänglighet och ett 

flexibelt tillvägagångssätt när kopplingen till de teoretiska begreppen ska ske under analysen 

av kvalitativa data (Braun & Clarke, 2006).  Den tematiska analysen ger en större frihet från 

teoretiska begrepp och är därmed ett flexibelt verktyg att ta till vid utförandet av en detaljerad 

redovisning av empirimaterialet. Denna analys används för att analysera, identifiera och 

återge mönster eller olika teman som man finner i empirimaterialet. Den valda metoden 

erbjuder verktyg för att kunna organisera och genomföra en detaljerad beskrivning, vilket är 

en förutsättning för att fler aspekter av materialet ska kunna tolkas. Den tematiska analysen 

beskrivs i sex steg av Braun och Clarke (2006): 

 

Steg 1. Detta steg handlar om att bekanta sig med materialet. Materialet i uppsatsen är 

insamlat av endast mig vilket innebär att analysstadiet föregås av vetskap om materialet samt 

tankat om analysen. För att kunna bekanta sig med materialet bör man läsa igenom all data 

och tänka på mönster och betydelsen av det men även eventuella kopplingar. Man kan även 

skriva ner idéer om framtida koder och teman under detta första steg. Detta steg innefattar 

även transkribering av intervjuerna som skrevs ner ord för ord. Denna transkriberingsprocess 

ledde till dels en översikt men även en djupare förståelse av materialet (Braun & Clarke, 

2006). 

 

Steg 2. Detta steg handlar om skapandet av de inledande koderna och att organisera materialet 

i meningsfulla grupper. Uppsatsen är induktiv vilket betyder att jag utgått från empirin för att 

sedan ta till teori. I kodningen framkom olika ord och meningar som parades ihop med 

liknande ord och meningar för att skapa grupperingar. Detta följer Braun och Clarkes (2006) 

andra steg för tematisk analys. 

 

Steg 3. Detta steg handlar om att söka teman som genomförs genom att ordna koderna i 

grupper. De handlar även om att benämna dem med lämpliga teman. Detta steg inleds först 

efter att materialet är ihopsamlat och kodat (Braun & Clarke, 2006). Ur de använda koderna 

hittades inledningsvis följande teman; “lek”, “beteende”, “förväntningar”, “hanteringar”, 

“föräldrar”, “exempel på könsnormer”, “förbättringar” och “lekmaterial”. 

 

Steg 4. Detta steg handlar om att granska de skapande temana. Detta innebär att man ser om 

vissa teman har för litet underlag eller om en del av temana går ihop med varandra (Braun & 

Clarke, 2006). I steg fyra har också en grundlig kategorisering av empirimaterialet genomförts 

som ordnats under de valda temana. Dessa teman arbetades fram genom att alla koderna 

plockades ut från materialet för att sedan sammanföras i nya grupper. Under denna process 

med att sortera koder i grupper som sedan blev teman upplevdes problematik med att skilja på 

lek och beteende samt hanteringar och förväntningar. Med denna upptäckt efter kodningen 

sammanfogades dessa fyra kategorier med varandra. De teman som fortfarande var aktuella i 

detta skede var “utmanande av genusnormer”, “jämställdhet” och “förbättringar”. 
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Steg 5. Detta steg handlar om att identifiera varje tema som ska presenteras i analysen samt 

att analysera materialet i relation till temat. Denna process startar inledningsvis med att 

definiera varje tema som presenteras i resultat och analysavsnittet. Det är här viktigt att 

presentera resultatet genom att poängtera vad som är intressant och varför det är intressant, 

enligt Braun och Clarke (2006). Detta har operationaliserats genom att varje citat presenteras i 

sitt sammanhang. Inget empirimaterial har presenterats utan att vara bearbetad eller 

analyserad och därmed även kopplad till den teoretiska referensramen.  

 

Steg 6. Detta sista steg handlar om att skriva ner en text kring materialet som förmedlar 

validiteten i analysen. Det är av största vikt att återgivningen av materialet ger en kortfattad, 

sammanhängande och logisk bild utan några upprepningar. Det är även viktigt att denna text är 

intressant och handlat om både analysen om temat och över temagränserna (Braun & Clarke, 

2006).  

4.6 AVGRÄNSNINGAR 

Jag valde att avgränsa mig till en specifik förskola i en mellanstor stad i Sverige för att se hur 

de jobbar och hanterar genus och ge förbättringsförslag som kan dra nytta för andra förskolor i 

Sverige. Jag avgränsade mig till denna förskola för att få en djupare inblick i deras sätt att jobba 

med genus. 

 

Jag har även valt att avgränsa mig till tidigare forskning och teorier som inte är skrivna tidigare 

än på 1990-talet då jag anser att genusperspektivet på förskolor har utvecklats snabbt och 

drastiskt under de senare decennierna och för gammal forskning kan då eventuellt bli irrelevant 

för samhället idag. Jag valde även att använda mig av teori och tidigare forskning där 

majoriteten är från Sverige med stöd från forskning och teori från andra länder för relevansens 

skull. Ett par klassiker är dock värda att ta med i avsnittet och jag har därför kringgått denna 

regel för några undantag. 

 

4.7 ETISKA ÖVERVÄGNINGAR 

Jag har erfarenhet av förskola sedan tidigare då jag jobbat som pedagog på denna förskola som 

fallstudien baseras på. Jag har varit noga med att inte blanda in egna åsikter i uppsatsen eller 

välja ledande teori och resultat utifrån egna värderingar för att hålla studiens reliabilitet. Jag var 

under studiens gång medveten om att det kan finnas en etisk problematik med att studera ett 

yrke man själv har erfarenhet av. Jag har inte vinklat uppsatsen eller låtit egna åsikter påverka 

studiens resultat.  

 

Samtliga informanter var för mig kända sedan innan då jag själv jobbat på förskolan tidigare. 

Några av informanterna har jag arbetat med tidigare. Detta kan ses som problematiskt på grund 

av att jag som intervjuperson är bekant med informanten och data kan då påverkas av detta. Jag 

upplevde det inte som en negativ faktor, snarare som en positiv. Jag uppfattade intervjuerna 

som avslappnade och trevliga på grund av att jag kände dem sedan innan och upplevde att de 

kände sig trygga att öppna upp sig för mig och berätta sina upplevelser och tankar utan att känna 
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oro för att bli dömda eller utpekade. Jag valde även att inte koppla citat till informanterna för 

att skydda deras konfidentialitet eftersom de känner varandra och lätt då kan koppla ihop citat 

till person. Jag har varit noga med att inte blanda in mina egna erfarenheter från arbetet eller 

eventuella åsikter om informanterna i bearbetningen av data eller resultat. Jag har endast utgått 

från vad informanterna sagt vid intervjutillfällena och hur de ser på sig själva och sina egna 

arbeten.  

 

Jag valde att inte göra observationer på förskolan på grund av att det etiskt kan bli problematiskt 

att engagera föräldrarna till barnen in i studien. På grund av tidsspannet tog jag beslutet om att 

det inte heller behövdes. Jag valde istället att genomföra intervjuer med pedagogerna på 

förskolan. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer det analyserade och bearbetade empirimaterialet att presenteras och 

kopplas till den teoretiska referensramen som innehåller begrepp kring genus och förskolan. 

Detta med syfte att förklara och förstå fenomenet genusskapande på förskola. Resultatet och 

analysen kommer ha följande struktur: inledande information presenteras angående 

informanternas syn på följande tema. Dessa teman är “lek och beteende ur ett genusperspektiv”, 

“förväntning och hantering av könen”, “utmana genus”, ”föräldrar”, ”outbildad och oerfaren 

personal”, “jämställdhet” och “förändring till förbättring”. Sedan kommer en avslutande 

sammanfattning av samtliga avsnitt 

 

5.1 LEK OCH BETEENDE UR ETT GENUSPERSPEKTIV  

Informanterna börjar med att förklara att det inte finns någon skillnad mellan flickor och pojkar 

på deras avdelningar. De menar att de inte ser någon skillnad i hur flickor och pojkar leker. De 

påpekar att flickorna på deras respektive avdelningar kan leka med bilar och pojkarna kan leka 

med dockor. De berättar om hur både pojkarna och flickorna leker tillsammans och att kön inte 

har någon roll. En av informanterna beskriver hur hon inte ser någon skillnad på könen utan 

skillnaderna finns i personligheten. Många av informanterna förklarar liknande och lägger stor 

vikt vid personligheter, att alla barn ska behandlas individuellt utifrån det barnets behov. Vissa 

informanter har dock lagt märke till skillnader mellan pojkar och flickor i lekar och beteenden 

och andra kommer på det under intervjuns gång. 

 

Flickor och pojkar leker med både bilar och dockor. Pojkarna kan klä ut sig i klänningar 

till exempel och det gör även flickorna. Båda springer även runt och jagar varandra och 

bygger. Så jag tycker inte att det är så jättestor skillnad 

 

Liknande meningar var ett följande mönster i början på majoriteten av intervjuerna. De 

berättade om att flickorna kunde leka med vad samhället anser vara könsmärkta ”pojkleksaker” 

och pojkarna kunde leka med det som ansen vara könsmärkt ”flickleksaker”. Senare under 

intervjun eller senare i frågan började informanterna antyda att de hade uppmärksammat vissa 

skillnader. 

 

Vi har grabbar som springer runt just nu på gården och har pinnar som de låtsar är 

lasergevär. De låtsas även ha ett annat slags vapen som kan fånga människor. Man hör 

sällan tjejer låtsas leka med pistoler och andra vapen. 

 

En del informanter beskriver att skillnaden framförallt i lekar är att pojkarna kan leka mer vilda 

lekar där de tar upp större yta och bidrar till högre ljudvolym än flickorna. Detta sker framförallt 

när pojkarna leker i enkönade grupper. De beskriver pojkarnas lekar i grupp som mer ”tuffa”, 

”stökiga” och stimulanskrävande. En av informanterna beskriver hur pojkarna på avdelningen 

leker att de är monster som skrämmer de andra på avdelningen. Pojkarna kan även vara 

oförbehållsamma, mer ”rakt på sak” än flickorna. Flickorna kan istället sitta och pyssla, leka 

med dockor eller leka ”affär”. De beskriver flickornas lekar som lugna och sträcker sig över en 
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längre tid. En av informanterna förklarar även att flickorna ofta leker två och två och detta har 

varit ett upprepat mönster genom olika barngrupper. Flickorna har även mer behov av fysisk 

närkontakt enligt en av informanterna. 

 

Flickor kan vara lite mer, jag vill egentligen inte använda det ordet, men “gnälliga”. De 

vill sitta i knät på fröken och om de får ont någonstans så gör det jätte jätte jätteont och 

de måste ha plåster. De vill att man ska ta hand om dem och tycka synd om dem lite mer 

än pojkarna. Lite mer i behov av tröst. 

 

Flickorna kräver mer uppmärksamhet av pedagogerna och att de ska tycka synd om dem, de är 

i större behov av pedagogernas tröst när de gjort illa sig än vad pojkarna är. Flickorna sitter 

alltså oftare i knät på pedagogerna och får kramar och uppmuntrande ord och kan efter dessa 

uppmuntrande gå och leka igen. Flickorna blir alltså mer beroende av andra personer för att 

klara av svårigheter och kan inte riktigt lita på sin egen förmåga att klara av det själv. Enligt en 

av informanterna spelar det stor roll på antal pojkar och flickor i barngruppen. Hela gruppen bli 

styrd efter vilket genus som dominerar på avdelningen just den barngruppen. 

 

Om det är 15 flickor och 5 pojkar på avdelningen så smittar de lugna lekarna av sig på 

pojkarna men om det är 15 pojkar och 5 flickor smittar de vildare lekarna av sig på 

flickorna 

 

De lugnare lekarna som flickorna ofta leker anammas av pojkarna när flickorna är majoritet 

och de vildare lekarna som ofta styrs upp av pojkarna blir dominerande om majoriteten är 

pojkar. Minoriteten påverkas av majoriteten och styr miljön på avdelningen. Informanten 

förklarar att barnen vill leka samma lekar som sina kompisar, om de flesta av ens kompisar 

leker på ett visst sätt eller med en viss sak tar det barnet efter och leker samma lek. Informanten 

menar inte att det finns olika könsmärkta lekar eller någon skillnad på hur de leker, men citatet 

kan analyseras som att vissa lekar är könsmärkta och leks oftast av ett specifikt kön men kan 

också föras över till det andra könet. Underliggande värderingar i citatet kan tyda på att olika 

lekar är kopplade till olika kön men dessa lekar kan även anammas av det andra könet om han 

eller hon är starkt influerad av det. 

 

Det framkommer en splittring i hur de tror att barnen leker och hur de verkligen leker i 

informanternas svar. De flesta av informanterna börjar svara att de inte är någon skillnad mellan 

pojkar och flickor men i beskrivningen av lekarna och beteendena framkommer tydliga 

skillnader. En helhetsbild som informanterna visar utifrån deras svar är att flickorna leker och 

beter sig på samma sätt som pojkarna gör och vice versa. När vi gick djupare in på frågan och 

fick möjligheten att granska lekarna och beteendena visade svaren urskilja sig från den första 

allmänna uppfattningen av barnen. De upptäckte att flickorna oftare leker lugnare lekar där de 

ofta sitter två och två, de spenderar mer tid med pedagogerna, de har mer fysisk kontakt och är 

i större behov av kramar och uppmuntrande ord från andra. Resultaten visade även på att 

pojkarna ofta leker i större enkönade grupper där de leker mer vilda lekar, de springer runt på 

större ytor där lekarna blir med ljudliga mer tendenser av aggressivitet och våld. Även Olofsson 

(2010) beskrev hur pojkar ofta leker i grupp där lekarna ofta är tävling, konkurrens och 
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aggresivitetsinriktade. Detta är ett tydligt mönster som kan ses på förskolor i Sverige enligt 

Wahlström (2003). Dessa olika roller, lekar och beteenden är vanligt för barn på förskolor. 

Resultatet från informanterna och beskrivningen av vad Wahlström (2003) observerade på sin 

förskola är snarlik. Även hon beskriver att flickorna ofta sitter och pysslar med pedagogerna 

och med andra barn och ofta två och två. Hon beskriver att de många gånger vill sitta i knät på 

personalen och få klappar och kramar. På grund av detta över flickorna näst intill dagligen upp 

färdigheter som finmotorik, koncentrationsförmåga, tålamod, försiktighet och att vara beroende 

av andra människor (ibid.). Detta stämmer även överens med vad informanterna upplevde att 

pojkarna lekte med och även hur de lekte. Informanterna beskriver pojkarna som mer ”rakt på 

sak” och ”tuffa” i sina lekar. När pojkarna lekte monster som sprang runt och skrämde andra 

eller när de jagade andra med påhittade vapen med höga röster och fritt språk övade de då upp, 

enligt Wahlström (2003) färdigheter som grovmotorik, mod, ledarskap, aggressivitet, 

initiativtagande och att tala högt. Detta leder i sin tur till att flickorna och pojkarna övar upp 

olika färdigheter och därmed utvecklar olika sätt att tänka, agera och bete sig.   

 

5.2 FÖRVÄNTNINGAR OCH HANTERING AV KÖNEN 

Alla informanter var här enade om att de inte hade några förväntningar på könen och att de inte 

heller hanterade dem olika. Samtliga informanter lade stor vikt vid relevansen av individen. De 

menade att de behandlade barnen individuellt och att genus inte spelade någon roll. De var alla 

överens om att de inte gjorde någon skillnad på sättet de hanterade flickorna eller pojkarna, så 

när jag frågade dem om ”tror du att du behandlar flickor och pojkar olika?” Blev svaren: 

 

Det hoppas jag inte att jag gör. Jag tänker inte att ”detta är en flicka så jag måste trösta 

henne mer” eller ”detta är en pojke så han klarar det här!” Jag ser mer till individen. Jag 

hoppas jag gör det, jag vill verkligen göra det. 

 

Samtliga av informanterna svarade snarlikt detta citat. De la mycket tyngd till individen och 

inte genus. De sa att de inte ville vara den pedagogen som gör skillnad och att de inte heller 

trodde att de gör någon skillnad. Samma sak svarade de om förväntningar. De var eniga om att 

de inte hade några speciella förväntningar på pojkar eller flickor. En av informanterna 

förklarade att om det funnits några förväntningar på kön var det innan erfarenheten om 

förskolan och barnen fanns. 

 

Det var nog mer i början som jag hade det. Då hade jag lite fördomar om hur de lekte, 

så som bilden är hos många. Men detta var innan jag började jobba. Eftersom jag inte 

upplever så stor skillnad nu så ligger inte förväntningarna på genus, de ligger istället på 

hur de är som person.  

 

Informanten förklarar här att det fanns en viss förväntning om hur flickor och pojkar skulle bete 

sig men att dessa inte längre fanns. Erfarenheten av yrket hade skapat en mer neutral syn på 

förväntningar av genus. Även Hellmans (2010) tidigare forskning visar på att olika genusroller 

omedvetet appliceras i det dagliga arbetet på verksamheten. Wahlström (2003) och hennes 

kollegor uppfattade inte att de hanterade barnen olika. Men genom videoinspelning och 
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observationer visade det sig att skillnader fanns i hur pedagogerna hanterade barnen. Barnens 

beteende blev svar på pedagogernas agerande. På grund av att pedagogerna tidigare uttryckte 

skillnader i barnens lekar och beteende kan man då efter Wahlströms (2003) observationer anta 

att pedagogerna till viss grad hanterar dem olika om hennes teori om att barnens beteende är 

svar på pedagogernas agerande gentemot dem. Enligt Brodin och Hylander (1998) är det viktigt 

för pedagoger att aktivt analysera sitt dagliga arbete för att upptäcka eventuella skillnader som 

kan finnas djupt inrotat (ibid.). Informanterna behöver inte för denna skull ha inrotade 

värderingar som de omedvetet applicerar på barnen men risken finns. För att vara säker kan det 

vara ett alternativ att observera eller spela in arbetet för att se om de eventuellt hanterar barnen 

olika. 

 

5.3 UTMANANDE AV GENUSNORMER 

Bourdieu menade att genus är en social konstruktion och att kroppen med kläder, gester och 

smink är alla en ständig påminnelse om vad som anses som manligt och kvinnligt. Man blir 

tillskriven grundregler för hur man ska agera enligt sitt biologiska kön (Moi, 1994). De 

Beauvoir (2012) menade även att samhället skapar kvinnlighet och manlighet och att den lilla 

flickan lär sig att vara och uppträda kvinnligt enligt samhällets normer (ibid.). Jag frågade 

därför informanterna om de hade ett exempel på när ett barn utmanat genusnormen och hur det 

mottogs av andra barn och vuxna. Detta frågade jag för att få en förståelse för vad pedagogerna 

ansåg som normbrytande och för att få reda på vilka exempel som de skulle minnas och som 

därför satt sig starkare i minnet än andra.  

 

Vi har en grabb som har ett par rosa stövlar. När han fick dem så var han väldigt noga 

med att tala om att det är okej för killar att ha rosa stövlar. Självklart var det okej att 

han kunde ha rosa stövlar. 

 

Exempel som dessa var ett tydligt mönster hos informanterna. Samtliga av informanterna drogs 

till minne av en pojke som utmanat genusnormen med att klä sig i någon som ansågs vara 

”tjejigt”. Det kunde handla om pojkar som hade rosa byxor, klänningar, kjolar eller som i detta 

exempel, rosa stövlar. En av informanterna påpekade att det ofta handlade om färger. Att barnen 

skapar stor skillnad på vilka färger som hör till vilket kön. Pojken i detta exempel var medveten 

om att denna färg kan anses vara könsmärkt av det andra könet och var därför tydlig med att 

poängtera att det även är tillåtet för pojkar att bära färgen rosa. Det framkommer en bild av vad 

informanterna tycker är speciellt normbrytande. Samtliga informanter har lagt märkte till när 

en pojke klädde sig i något som samhället anser tillhöra kvinnligt genus och när informanterna 

skulle berätta ett exempel mindes de dessa som starkast. Detta kan tyda på att informanterna, 

som i denna uppsats ska representera en större del av samhället, anser omedvetet eller medvetet 

att det är mer uppseendeväckande för pojkar att klä sig ”flickigt” än vad det är för flickor att 

bete sig eller klä sig ”pojkigt”. Bourdieu menar att vi människor tillskrivs förutbestämda 

egenskaper av samhället som man strävar efter att uppfylla och utan dessa egenskaper skulle 

människan vara fri att vara individ och inte utklädd till kvinna eller man (Moi, 1994). Kanske 

hade då pojken sluppit vara rädd för att blir utskrattad eller dömd och han hade inte behövt 

berätta för alla att han fick ha på sig vad han ville. 
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5.4 FÖRÄLDRAR 

Denna kategori fanns inte med i min ursprungliga intervjuguide. Under intervjuernas gång 

märkte jag att informanterna återkom till föräldrarnas roll för barnens sätt att hantera och se på 

genus. När jag sedan sökte på ordet ”föräldrar” i transkriberingen fick jag sammanlagt 20 träffar 

och förstod då att detta är ett viktigt ämne för pedagogerna när det kommer till hanteringen av 

genus. Informanterna anmärkte på att hemmet har en avgörande roll för barnens 

genusperspektiv och detta förs sedan vidare till förskolan.  

 

I början har alla barnen samma inställning att vissa saker är ”tjejleksaker” och ”tjejfärger” 

och tvärtom, det kommer hemifrån. Jag vet inte vad man ska göra härifrån för att ändra 

föräldrarnas åsikter. Det kommer alltid finnas föräldrar som tycker att deras döttrar ska 

ha söta rosa klänningar och deras söner ska vara utklädda till Spiderman och springa runt 

med bilar. Sen får vi försöka bromsa detta, det är klart att de lyssnar på sina föräldrar. 

Man ser också skillnad på föräldrar som hämtar sina söner eller sina döttrar. Om de 

hämtar sin son som exempelvis gjort illa sig säger de åt honom att resa sig och komma. 

Är det dottern som gjort illa sig så är det mycket mer ”gulligullande”. 

 

Informanten har uppmärksammat att föräldrarna gör skillnad på sina söner och döttrar. De är 

mer villiga att ge tröst och stöd till sina döttrar än till sina söner. Informanten påpekar även att 

vissa föräldrar har uttryckt oro över att deras son leker för mycket med flickorna på avdelningen 

och deltar för mycket i flickornas lekar och att de därför inte blir tillräckligt utmanade. De har 

antytt en oro över att detta ska leda till att barnet får det jobbigare i skolan när han eller hon inte 

har tillräckligt med vänner som är av samma biologiska kön. Oron har även uttryckts för 

flickorna, dock inte i lika stor skala. Föräldrarna är då istället oroliga att pojkarna på 

avdelningen ska ta all fokus från pedagogerna och att flickorna då inte får den uppmärksamhet 

de behöver. 

Om man är uppvuxen i ett hem där de säger att killarna är starka och inte får gråta så har 

man det i sig. Det kan leda till att killarna växer upp med att de inte får gråta och när de 

händer något i deras vuxna liv bär det fortfarande på tron om att pojkar inte får gråta.  

 

Även här uttrycks bekymmer om för styrda genusnormer och vad det kan leda till när barnet 

växer upp och måste hantera känslor som han inte fått haft tillgång till under uppväxten. En del 

av informanterna uppmärksammar vikten av att föräldrar och pedagoger bör samarbeta med 

varandra för att ge barnen en sund syn på genus. De tyckte även det var viktigt att informera 

föräldrarna om genus då pedagogerna upplever att det finns en okunnighet bland föräldrar 

angående genusarbetet på förskolan. 

 

Det är många som inte läser veckobreven vi ger ut, och om man vill prata med föräldrarna 

när de kommer och hämtar sina barn så hinner man inte alltid gå igenom hela dagen med 

alla.  

 

Detta leder till missförstånd mellan föräldrar och pedagogerna om förskolans arbetssätt. En del 

av informanterna beskriver hur de försöker lösa detta problem. Avdelningen har nu satt upp 
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bilder i hallen på barnen för att få ut information till alla föräldrar om vad barnen gör under 

veckan. 

 

Informanternas svar visar på att föräldrarna gör skillnad på sina döttrar och sina söner. Samt att 

de många inte tillräckligt med kunskap för att veta hur pedagogerna jobbar med exempelvis 

genus om dagarna. Detta leder till missförstånd och en splittring mellan pedagogerna och 

föräldrarna, ett missförstånd de jobbar på att hitta nya lösningar för att fixa. Många av 

informanterna menar att det viktiga är att samarbetet mellan dessa två parter fungerar för att ge 

barnen ett sunt genustänk. Problematiken med att behandla sina söner olika från sina döttrar är 

att det inte gynnar någon av dem, tvärtom så tar det ifrån barnen många egenskaper de har rätt 

till att besitta. Vi vill att våra flickor ska växa upp och vara starka och modiga och ha stor inre 

styrka att kunna säga nej till sådant som gör henne illa och våga säga ja till sådant som stärker 

henne. Vi vill att våra pojkar ska kunna ha tillgång till alla sina känslor och slippa vara rädd för 

att vara beroende av någon annan (Wahlström, 2003). Att pedagogerna känner att barnen får 

med sig vissa värderingar från föräldrarna och att de sedan måste bryta eller dämpa dessa 

värderingar lägger stor belastning på pedagogerna. Pedagoger och föräldrar har större chans att 

lyckas ge bättre framtid till barnen om de samarbetar med varandra. Enligt Henkel och Tomicic 

(2009) står inte föräldrarna utan ansvar för hur verksamheten arbetar med genus. Engagerade 

föräldrar kan göra stor förändring om de är villiga. Enligt Svaleyd (2005) Är föräldrarna och 

andra vuxna i barnets omgivning en viktig del i hur barnet kommer se på genus. Hon menar 

även att föräldrar ofta ser mer positivt till att vidga flickornas register än pojkarnas. Vilket 

stämmer överens med vad en av informanterna säger sig ha upplevt. Informanten beskrev hur 

föräldrarna hade uttryckt oro om deras barn umgåtts för mycket med det andra könet, speciellt 

mycket oro för sönerna. Enligt Svaleryd (2005) kan denna oro bero på de upplever att pojkarnas 

sexualitet hotas. Även hon menar att detta ofta grundar sig i bristen på kunskap. 

 

5.5 OUTBILDAD OCH OERFAREN PERSONAL 

Majoriteten av informanterna ansåg att det var skillnad på personal som inte har någon 

utbildning och/eller erfarenhet av yrket. De var näst intill enade om att ny personals vädringar 

om genus skilde sig från deras. De var inte lika öppna när något barn utmanade genusnormer 

och kunde på ett negativt sätt lägga värdering i normbrytande beteende. 

 

De kan vara mer som de föräldrar som skrattar åt en pojke som kommer med klänning 

och gör det till en stor grej. De kanske inte säger att detta är fel men gör det till en större 

sak så att barnen runt omkring tänker på det. 

 

Personalen utan utbildning och/eller erfarenhet kan påpeka när något barn exempelvis klär sig 

i något som är könsmärkt av det andra könet. Enligt informanten påverkas barnen av den vuxna 

som anmärker på detta och ett negativt tänk kring normbrytande kan börja skapas hos dessa 

barn. Här anmärks mest på bristen av erfarenhet. Informanten ansåg att denna okunnighet mesta 

dels beror på bristen av erfarenhet av yrket och att personalen med tiden förstår att detta inte är 

något farligt, utan något man bör uppmuntra. Informanten förklarar även att när någon oerfaren 

personal anmärker på något könsdiskriminerande upplyser annan personal personen i fråga. 

Den erfarna personalen förklarar då varför detta var fel att göra, på så vis bygger detta på 
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erfarenheten eftersom denna person förmodligen inte kommer göra om samma misstag igen, 

enligt informanten  

 

Utan utbildning i läroplanen, barns utveckling, pedagogik och metodik så är det stora 

skillnader. Man som personal står på olika plattformar och det tar mer energi att komma 

i samförstånd som arbetslag 

 

Denna informant lägger vikt vid utbildning och anser att utan utbildning inom ämnet står man 

som personal på olika plattformar och har svårare att bli enade som arbetsgrupp. Utbildning är 

en väsentlig del i att kunna samarbeta mellan personalen enligt informanten. 

 

Resultatet visar på att majoriteten av informanterna upplevde stor skillnad på outbildad 

och/eller oerfaren personal. De upplevde att denna personal inte är lika medvetna om genus och 

hur man ska hantera barnen för att inte skapa eller bibehålla genusnormerna, de snarare 

förstärkte dessa. Det framkommer en splittring i vad informanterna anser viktigt angående 

erfarenhet eller utbildning. Det visade sig på resultatsvaren att de flesta av personalen som inte 

hade någon utbildning, alternativt lägre utbildning, ansåg att erfarenheten vägde tyngst och att 

utbildningen spelade väldigt liten roll, eller ingen roll alls. Pedagogerna med utbildning på 

universitetsnivå inom relevant område uttryckte större vikt vid utbildningens relevans och 

argumenterade för att utbildning inom området berikar till kunskap och hantering i givna 

situationer.  

 

5.6 JÄMSTÄLLDHET 

 

Jämställdhet är en viktig värdegrund för förskolan och handlar om att det ska finnas en 

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder (Lpfö 98). Jag frågade 

informanterna vad jämställdhet var för dem och om de ansåg att de arbetade med jämställdhet 

i vardagen och om de tyckte att det räckte. Svaren blev följande: 

 

Jämställdhet handlar väl om att pojkar och flickor ska få ta plats och synas och höras och 

få säga sin åsikt och att man inte ger fördelar till det andra könet på bekostad av det andra 

och det tycker jag vi är väldigt bra på. 

 

Svaret visade på att jämställdhet för informanten handlar om att båda könen ska ha samma 

rättigheter och enligt informanten arbetade de med detta i vardagen. Informanten förklarade 

även att de inte diskuterade jämställdhet på avdelningen utan det var något som “bara hände”. 

Anledningen till att det fungerade så bra på avdelningen var för att de alla hade tidigare 

erfarenheter av förskolor och hade samma värderingar och inställningar kring det jämställdhet.  

 

När vi pratar om jämställdhet försöker vi rannsaka oss allihopa och tänka att ”gör vi 

skillnad på tjejer och killar...?” och ”hur är det egentligen?” men alla fyra kom fram till 

att vi behandlar nog alla lika, jag kan inte komma på något som inte skulle vara lika.  
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Detta citat kommer från en informant vars avdelning diskuterade jämställdhet med jämna 

mellanrum. Informanten berättade även att de kom alla fram till att de inte jobbar mycket med 

jämställdhet i det dagliga arbetet men kände inte heller att det fanns behov av att arbeta mer 

med det då de inte upplevde att det varit några problem med det. Deras arbete kring jämställdhet 

handlade mest om att prata och diskutera det i arbetsgruppen. Arbetslaget går en gång i veckan 

igenom barnen och arbetet och tar då upp eventuella problem som de tillsammans försöker lösa 

eller förbättra. 

 

Om jag förstått frågan rätt så menas det med jämställdhet att vi ska vara lika, det ska inte 

vara någon skillnad för att du är en kvinna och han är en man, det ska vara lika för alla. 

Vi har en kille i vår arbetsgrupp och han ska ta hand om samma arbetsuppgifter som oss 

kvinnor. Alla ska vara lika. Jag tycker vi arbetar bra med jämställdhet men vi kan bli 

bättre. Ett sätt att bli bättre är att bli fler manliga pedagoger på avdelningarna. Jag vet 

inte varför det är så få… det kanske beror på lönen, vilket jag tycker ska vara lika för 

alla.  

 

Informanten lyfte även fram jämställdheten bland personalen. Hon påpekade att de hade en 

manlig kollega på avdelningen och att han inte skulle behandlas annorlunda för att han var man. 

Alla ska göra alla arbetsuppgifter som krävs på förskola och ingen ska diskrimineras på grund 

av sitt kön. Aspekten av jämställdhet kan appliceras på många situationer och jämställdheten 

bland personalen är även den en viktig del för tryggheten på förskolan. 

 

Olofsson (2007) beskriver hur även hon och hennes kollegor som jobbade på förskolan 

uppfattade att de jobbade jämställt på avdelningen och att de därför inte behövde jobba aktivt 

med jämställdhet. Informanternas svar tyder på det samma. Majoriteten av informanterna tyckte 

att de inte jobbade medvetet med jämställdhet men att de inte heller såg några problem och 

därför inte heller tyckte att de behövde jobba mer med det. De var medvetna om att de inte 

arbetade aktivt med att avdelningen skulle vara så jämställd som möjligt men hittade ingen 

anledning att jobba mer med det. En del informanter uttryckte även att de skulle vilja arbeta 

mer aktivt med jämställdhet men att de inte hade kunskap nog att veta vad och var det krävs 

mer effektivt arbete. Detta visar på att en del personal på förskolor kan drabbas av könsblindhet 

vid daglig hantering av barn och därmed inte ser dolda könsmönster och normer och kan då 

försvåra den aktiva utvecklingen för jämställdhet.  

 

5.7 FÖRÄNDRING TILL FÖRBÄTTRING 

Pedagoger på förskolor med varierande erfarenhet av yrket har en unik möjlighet att se in i det 

vardagliga praktiska arbetet på förskolan och kan därför ge inblick på vad som behövs förändras 

på förskolor för att göra det mer genusmedvetet. Jag frågade därför varje informant om dem 

fick förändra eller förbättra någon på svenska förskolor vad det hade varit. De gav många och 

unika förbättringsförslag på hur man kan göra förskolan bättre för barnen. Dessa ska vi titta på 

i denna rubrik. 

 

Barbiehörnan ligger risigt till då. Den ryker i så fall, det gör den. Om jag tänker från vår 

avdelning, för det är alltid lättast att tänka utifrån sig själv, så har vi” Barbie-hörnan” 
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eller ”hemmattan” som kan uppfattas som könsmärkt på grund av färgerna. Vi har även 

det vi kallar för mellanrummet som vi håller på att utveckla till något mer könsneutralt 

område. Magnet-kulbanan vi har på väggen är en del i det hela, sen har vi 

förstoringsglas där man kan se olika djur med mera. Tanken med det är att man ska få 

upptäcka. Mer sådana utrymmen där man kan göra mer könsneutrala saker skulle vara 

mitt förbättringsförslag. 

 

Ett förbättringsförslag är att skapa en mer könsneutral miljö för barnen att vistas igenom att 

avlägsna sådant som kan ses som könsmärkt och även fokusera på könsneutrala lekmaterial. 

Svenska förskolor bör satsa mer på utrymmet där barnen få upptäcka andra aktiviteter som de 

vanligtvis inte ägnar sig åt. För att skapa en mer könsneutral miljö kan man, enligt Olofsson 

(2010) som pedagog ha en kritisk blick till hur pojkkulturen och flickkulturen representeras i 

de böcker, visor och ramsor som man berättar och sjunger för barnen. Många av de böcker, 

lekar och ramsor är dominerade av manliga huvudrollsinnehavare där kvinnliga karaktärerna 

ofta är passiva birollsinnehavare. För att motverka denna endimensionella bild av könen kan 

pedagogerna se till att böckerna och sångerna även har starka kvinnliga karaktärer i dem. Detta 

kan man göra genom att tillsammans i personalgruppen fråga sig vilket kön som har 

huvudrollen och vilket dom har birollen, man kan ha en mer kritisk blick till vilka roller och 

egenskaper som tillskrivs manliga respektive kvinnliga roller och vilka som är aktiva och vilka 

som är passiva samt om man kan se en hierarki eller värdering av könen. Att skapa en 

könsneutral miljö med könsneutrala leksaker visade sig vara en positiv inverkan för barnen 

enligt studien av Shutts et al., (2017). Deras studie visade att barnen som vistades i en 

könsneutral miljö på förskolan lekte till större del med barn från det motsatta biologiska könet, 

barnen var även mindre benägna att visa könsstereotypiska åsikter gentemot andra barn och 

vuxna. På denna förskola satsade de även på att inte använda sig av ett könsbaserat språk samt 

att de aktivt arbetar för att motverka genusstereotyper (ibid.). Det kan därför vara ett bra 

förbättringsförslag att skapa en mer könsneutral miljö för barnen på förskolor. 
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6. DISKUSSION 
I nedanstående avsnitt förs en djupgående diskussion om genus på förskola med utgångspunkt 

från resultatet och analysen. Avsnittet illustrerar avslutningsvis eventuella framtida 

forskningsansatser. 

 

Det framgår av resultatet att det existerar en viss skillnad på flickor och pojkar. I analysen av 

resultatet visas det att pedagogerna bedömer att pojkarna ofta leker vildare, tuffare lekar där de 

många gånger utnyttjar större delar av ytan med högre ljudvolym och aggressiva och 

våldsamma tendenser i dem, ofta i större grupp. Flickorna leker oftare lugnare lekar där de 

exempelvis pysslar eller leker med dockor, ofta två och två. Flickorna har mer kontakt med de 

vuxna och kräver mer fysisk närkontakt med klappar och kramar. De vill oftare sitta i knät på 

personalen och är i behov av mer tröst när de gjort sig illa. Detta är ett tydligt mönster som kan 

ses på förskolor i Sverige enligt. Flickorna är mer beroende av andra personer för att klara av 

svårigheter och kan inte riktigt lita på sin egen förmåga att klara av det själva. Wahlström (2003) 

menar att dessa olika roller, lekar och beteenden är ett vanligt mönster man kan se hos barn på 

förskolor runtom i Sverige. Detta svarar därmed på den första frågeställningen i inledningen. 

Att denna skillnad finns är enligt mig bekymrande för båda könen. Att flickorna växer upp med 

att vara beroende av andra och lär sig att egna behov ska komma i andra hand gynnar inte 

flickorna enligt mig. Pojkarna blir bestulna på chansen att förlita sig på andra och ha tillgång 

till sina känslor och ha kontroll över dem. Att det skapas en så pass stor uppdelning mellan 

könen tidigt i utvecklingen leder till en splittring även senare i livet enligt mig. Om en person 

lär sig att öva upp vissa egenskaper och färdigheter och får inpräntat vissa mönster och normer 

kommer denne förmodligen ta till dessa senare i livet och använda sig av dessa verktyg i vuxen 

ålder. Detta skapar splittringar och oförståelse mellan könen men även en enorm osäkerhet för 

personerna som inte tillhör dessa ramar och passar in i sin roll som ”man” eller ”kvinna”.  

 

Analysen visade även på att genusnormer inte endast tar fäste i förskolan utan snarare skapas i 

hemmet och sedan förs vidare till förskolan. Analysen gav oss insikt i att föräldrarna ofta 

behandlar sina döttrar och söner olika och reagerar starkare än erfarens personal när någon av 

barnen utmanar genusroller. Pedagogerna upplevde att många föräldrar uppfostrar sina barn in 

i roller som samhället anser passande och att pedagogerna sedan får jobba med att lösa upp 

dessa roller och utmana deras tankesätt inom området. Outbildad och/eller oerfaren personal 

har inte samma tänk kring genus och hjälper inte till att lösa upp dessa normer för barnen utan 

förstärker snarare dessa. Likt för föräldrarna uppfattar pedagogerna och Svaleyd (2005) att detta 

handlar om okunskap (ibid.). Personal utan utbildning eller brist på erfarenhet delar ofta inte de 

erfarna pedagogernas tankesätt när det kommer till genusperspektivet och det kan då bli svårare 

för personalen att jobba för en mer jämställd förskola. Enligt Lpfö 98 ska förskolan motverka 

traditionella könsmönster och könsroller (Lpfö 98). Om man som pedagog inte har utbildning 

inom detta eller lärt sig detta på arbetsplatsen kanske man inte heller vet om att man som 

pedagog ska arbeta efter dessa regler.  
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6.1 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG OCH FRAMTIDA FORSKNING  

Trots att samtliga av informanterna förklarade att de inte gjorde någon skillnad på könen samt 

att majoriteten av intervjupersonerna svarade att de inte behövde jobba mer med jämställdhet 

så anser jag att det alltid finns rum för förbättring. Samtliga informanter menade att de inte 

hanterade barnen olika beroende på kön, och majoriteten ansåg därför att inga aktiva lösningar 

kan tillsättas, vilket svarar på frågeställning två. Enligt Olofsson (2010) blir man ofta könsblind 

och ser inte hur man själv hanterar genusmönster, Det kan därför vara relevant att ta reda på 

hur man behandlar genus i sitt dagliga arbete. Wahlström (2003) och hennes kollegor valde att 

dokumentera deras arbetssätt gentemot barnet ur ett genusperspektiv för att tydligare kunna se 

hur barnen och personalen förhöll sig till genusroller.  Det var inte förrän när de senare kollade 

på videofilmerna som de märkte hur präglade barnen och pedagogerna var i genusnormerna 

och också då kunde börja jobba mot en förbättring. Situationer som tidigare hade varit självklara 

eller inte anmärkningsvärda blev fullt synliga för tydliga genusmönster. Detta är därför ett bra 

tillvägagångssätt för att synliggöra sådant som man inte längre lägger märke till. Om denna 

förskola skulle spela in sig själva under en vecka skulle de säkerligen finna situationer där de 

gör skillnad på kön eller där barnen faller in i mönster som är typiska för könen och utefter 

detta finna nya sätt att arbeta aktivt och medvetet med jämställdhet och genusarbetet. Om inte 

annat så hitta sådana situationer på andra avdelningar, med andra barn, hos andra pedagoger. 

Om det är svårare att se på sig själv så kanske man ser tydligare hos andra och de kan därmed 

diskutera och hjälpa varandra i processen.  

 

Jämställdhetsmålen är enkla och självklara på papper. Men vi människor är komplexa 

sociala varelser som agerar utifrån mönster som genomsyrar den kultur vi ingår i. Först 

när mönstren blir synliga och analyserade, blir en förändring möjlig. Men det kräver 

stor koncentration, målmedvetenhet och gott ledarskap (Wahlström, 2003. S. 211). 

 

Wahlström (2003) beskriver även hur de sedan använt sig av kompensatorisk pedagogik för att 

ge barnen det som de får för lite av. Man kan därför följa hennes exempel och dela upp flickor 

och pojkar i enkönade grupper under vissa tillfällen. Att dela upp i kön har ofta en dålig klang 

i samhället och är säkerligen inte bra i många lägen. Men denna kompensatoriska pedagogiken 

för barnen anser jag kan hjälpa och stärka båda könen. Genom att ge barnen tillgång till det som 

vanligtvis berövas från dem av det andra könet kan de här i sina enkönade grupper berika sitt 

register och få tillgång till alla delar av sig själva. Att flickorna får öva upp färdigheter de inte 

har så stor tillgång till annars som grovmotorik, bollövningar, balans, klättra och att våga, de 

fick öva på att ta plats och stå i centrum samt att överösas med beröm för den person hon är 

istället för vad hon presterat. Just detta anser jag som något positivt för flickor att lära sig. Att 

pojkarna istället får öva på rörelse, rytm och balans samt träna på finmotorik och öva på 

konfliktlösning med känsla, tanke, handling och språk samt få tillgång till närhet, positiv 

beröring och massage är enligt mig ett väldigt bra sätt att vidga barnens perspektiv. 

Jämställdhetspedagogiken för Wahlström (2003) och hennes kollegor hade gett resultat och gav 

barnen en rikare och bredare grund att stå på. Barnen var inte längre bundna till vissa 

förväntningar och normer utan kunde vara fria att vara individer. Pojkarna visade sig bli lugnare 

och tryggare, de hade lättare att lösa konflikter och tog sällan till våld. Flickorna var rakryggade 

och stod för det de trodde på. De talade högt och tydligt och framförde självsäkert sina åsikter. 
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Detta och mer färdigheter att öva upp och upptäcka för pojkar och flickor finns att läsa mer om 

i boken Flickor, pojkar och pedagoger av Wahlström från 2003.  

 

Samtliga av informanterna svarade tydligt att det var viktigt för dem att behandla varje barn 

som en individ och utefter barnets egna behov. Detta håller Henkel och Tomicic (2009) med 

om. De skriver även att istället för att tilltala barn men könsanknutna begrepp kan man istället 

tilltala barnen vid deras namn, för att skapa en ännu mer genusvänlig förskola. Enligt Brodin 

och Hylander (1998) bör pedagogerna på förskolan reflektera aktivt över sina handlingar 

gentemot barnen för att få fram bakomliggande värderingar gentemot genus (ibid.). Det är små 

steg som dessa som man kan ta till i vardagen för att skapa en mer genusmedveten miljö för 

barnen att vistas i. Även att som pedagog vara mer kritisk till litteratur som läses för barnen. 

För att skapa en mer genusmedveten förskola kan man enligt informanterna skapa en 

könsneutral lekmiljö för barnen genom att avlägsna leksaker eller färger som anses vara 

könsmärkt. Stora eller små steg mot förbättring är ändå steg mot en bättre framtid, om vi vill 

det tillräckligt mycket. Vi bör alla samarbeta för att skapa en bättre och tryggare framtid för 

barnen så att de kan komma från sin förskola starkare och mer rakryggade än någonsin med en 

stark självkänsla och ett positivt jag.  

Till framtida forskning skulle det vara relevant att under en längre period undersöka förskolan 

där möjligheten för videoobservationer fanns. Detta för att kunna se hur den pedagogiska 

verksamheten tillämpar genus i det vardagliga arbetet. I denna studie får jag resultat utifrån hur 

informanterna själva anser att de arbetar. Med hjälp av observationer och/eller 

videoinspelningar får man även möjlighet att se omedvetna handlingar och hanteringar. 

Eftersom det inte funnits tillräckligt med tid var videoobservationer inte prioritet för denna 

undersökning men högst relevant att forska vidare kring. För att komplettera undersökningen 

kan även förskolechefer och annan personal intervjuas för möjlighet till en bredare synvinkel. 

Relevant framtida forskning är även att intervjua föräldrar då det framgått i resultatet att 

föräldrarna har en stor och viktig roll för barnens sätt att se på genus. Det hade även varit av 

högsta relevans och intresse att forska kring om föräldrarna tillsammans med pedagogerna kan 

skapa ett könsneutralt tankesätt hos barnen. 
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utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Larsen, A-K. (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Gleerup. 
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8. BILAGA 
 
8.1 INTERVJUGUIDE 

1. Är du legitimerad förskollärare, eventuellt annan relevant utbildning på 

universitetsnivå? Hur länge har du arbetat på förskola? 

 

2. Märker du någon skillnad i hur pojkar och flickor leker? 

3. Märker du någon skillnad i hur pojkar och flickor beter sig? Exempelvis i interaktion 

med varandra, under samlingar etc. 

4. Märker du större eventuellt mindre skillnad på andra avdelningar med större/mindre 

barn? 

 

5. Har du olika förväntningar på flickor och pojkar? 

6. Tror du att du hanterar pojkar och flickor olika? 

7. Har du något exempel på när något barn utmanat könsnormer och hur det mottogs av 

andra barn och vuxna? 

8. Om barnen får leka fritt i en könsneutral miljö (ex. skogen) tycker du att lekarna skiljer 

sig åt beroende på kön? 

 

9. Har du under något utbildningstillfälle undervisats om genus?  

10. Arbetar ni med jämställdhet?  

11. Skulle du vilja arbeta mer med det? mindre med det? 

12. Märker du av någon skillnad på outbildad/oerfaren personal gällande genus? 

13. Finns det, enligt dig, något speciellt tillfälle där ni gör skillnad på könen? 

Skulle du vilja förändra något som enligt dig är könsmärkta på förskolor över lag? 

exempelvis lekmiljön, lekar, samlingar, tilltalande etc.  

14. Hur stor del i genusmönster och normer anser du att hemmet/vårdnadshavare har för 

hur barnen ser på genus?  
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