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Sammanfattning  
 
Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs genus och jämställdhet utifrån ett historiskt perspektiv samt genom 
aktuell forskning. Även internationell forskning tas upp. Begrepp som är aktuella för studiens 
område lyfts fram och beskrivs. De normer som finns i samhället kring kvinnligt och manligt 
presenteras. Miljö, material och barnlitteratur diskuteras utifrån ett genusperspektiv. 
Kompensatorisk pedagogik, könsschablonsdiket och könsblindhetsdiket lyfts fram. 
Förskolans samarbete med vårdnadshavare belyses ur ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Syfte 
Vårt syfte är att ta reda på hur pedagoger i förskolan talar om och resonerar kring genus och 
jämställdhet. 
 
Frågeställning: 
Hur blir pedagogernas resonemang synliga när de talar om genus och jämställdhet?   
Hur synliggörs olika språkdiskurser i pedagogernas tal?  
 
Metod 
Studien grundar sig i en kvalitativ metod med intervju som redskap. Urvalet är tio stycken 
verksamma pedagoger inom förskolan.  
 
Resultat 
Resultatet presenteras utifrån en genusanalys samt en diskursanalys. Resultatet visar på olika 
sätt att tala och resonera kring genus och jämställdhet. Pedagogers språkbruk synliggörs med 
fokus på pronomenanvändning.
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Inledning 
Blev det en flicka eller pojke? Denna fråga är ofta den första som ställs när ett barn föds. 
Många tar idag också reda på barnets kön under graviditeten för att kunna köpa kläder som 
“passar” antingen en flicka eller pojke. Redan från det att barnen är små placeras de i fack 
efter samhällets traditionella syn på kön. Flickor och pojkar antas ha olika egenskaper just 
utifrån vilket biologiskt kön de har.  
 
Många kommer säkert ihåg ICA-reklamen (ICA reklamfilm 2012 v.22 - Stigs inlägg i Hen-
debatten) som gick under våren 2012 där ICA-Stig tydligt visar hur de traditionella 
förväntningarna på kvinnligt och manligt styr bemötandet av flickor och pojkar. I reklamen 
ser vi ICA-Stig möta en flicka och en pojke. Stig kallar dem båda för hen och nämner att det 
inte ska göras skillnad på kön då barnen lätt hamnar i stereotypa könsroller. Hans bemötande 
visar dock tydligt vilka förväntningar han har på flickor och pojkar då han ber hen (pojken) att 
följa med och köra truck medan han ber sin kollega Cindy ta med hen (flickan) ut i köket och 
baka en kaka. Både inom TV, radio, tidningar och sociala medier är genus och jämställdhet ett 
omdebatterat ämne som det finns många olika synsätt och åsikter kring. I Katerina Janouchs 
(2012) blogg i tidningen Tara ifrågasätter hon genusvetenskapen och menar att förskolans 
arbete idag fokuserar på att ändra om flickor och pojkar. ”Redan idag talas det oerhört om 
jämställdhet och genus inom barnomsorgen. Även detta måste brukas med måtta – för det ska 
väl inte vara så att man ska skämmas för att en flicka har en rosa klänning?”.  
 
Troligtvis är det ett vanligt missförstånd från allmänheten att pedagoger inom förskolan 
försöker göra om flickor och pojkar. Givetvis handlar det inte om att förvägra en flicka att ha 
en rosa klänning på sig eller en pojke att ha en tröja med en bil på. Det handlar snarare om 
allas rättighet att få välja att vara den de själva vill. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 
2010) finns det tydligt uppsatta mål som beskriver att pedagogerna ska arbeta med att 
motverka de traditionella könsmönster och könsroller som finns i dagens samhälle.  
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller (s.5). 

 
Utifrån egna erfarenheter samt pågående debatt i sociala medier har vi sett att ämnet väcker 
mycket starka känslor och att det finns många olika åsikter kring detta. Vår ambition med 
studien är att försöka skapa en större kunskap kring ämnet genus och jämställdhet. Studien 
vänder sig främst till pedagoger verksamma inom förskolan.  
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Syfte 
Utifrån ett övergripande syfte att skapa bredare kunskap om genus och jämställdhet vill vi 
undersöka hur pedagoger i förskolan talar om och resonerar kring ämnet. 
 
Frågeställningar 
Hur blir pedagogernas resonemang synliga när de talar om genus och jämställdhet?   
Hur synliggörs olika språkdiskurser i pedagogernas tal?  
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Bakgrund 
I denna del presenteras tidigare forskning kring genus och jämställdhet, här tas även 
internationell forskning upp. Områden som lyfts fram är kön och genus, kvinnliga och 
manliga normer, jämställdhet, kompensatorisk pedagogik samt intersektionalitet, 
heteronormativitet och transbegreppet, könsneutrala begrepp, könsblindhetsdiket och 
könsschablonsdiket, miljö, material, barnlitteratur samt förskolans samarbete med 
vårdnadshavare. Samlingsnamnet pedagoger kommer användas i studien och riktas då mot all 
personal som arbetar med barnen på förskolan.  

Kön och genus – vart går gränsen?  
Begreppet kön har enligt Hirdman (2001) olika betydelser. Kön kan till exempel syfta till en 
persons könsorgan, det kan även användas för att kategorisera kvinnor och män. Ur ett 
historiskt perspektiv förknippas ofta begreppet kön med någonting orent och blir därmed ett 
laddat ord. Därav försvåras användandet av ordet kön då det måste preciseras vilket slags kön 
det talas om för att undvika missförstånd (Hirdman 2001, ss.14-15). 

Begreppet genus började användas under 80-talet i Sverige. Genus tydliggör hur kvinnor och 
män formas. Samhälle, kultur och politik är påverkansfaktorer som bidrar till att forma 
kvinnligt och manligt (Hirdman 2001, ss.11-12). Genus syftar på det som är föränderligt och 
hit hör inte det biologiska könet. Uppfattningar av vad som är kvinnligt och manligt spelar 
stor roll inom området genus. Dock kan uppfattningarna skilja sig beroende på vilken kultur 
och klasstillhörighet du har. Det som ses som kvinnligt och manligt i Sverige behöver inte 
överensstämma med hur andra länder ser på kvinnligt och manligt (Hedlin 2006, s.45). 
Evenshaug och Hallen (2001, s.285) lyfter fram en frågeställning gällande om könsrollerna är 
universella. För att ge ett möjligt svar på denna frågeställning beskriver Evenshaug och 
Hallen (2001) socialantropologen Meads studie om könsroller i olika stamsamhällen på Nya 
Guinea. I en stam fann Mead könsmönster som var helt motsatt de som råder i västeuropeiska 
länder. Kvinnorna hade egenskaper som i västvärlden ses som typiskt manliga, till exempel 
dominerande och oberoende. Männen i sin tur besatt egenskaper som ses som typiskt 
kvinnliga så som passivitet och känslomässigt beroende. 

Kvinnliga och manliga könsnormer i ett historiskt och nutida perspektiv  
Den manliga normen har genom tiderna lyfts fram som det som representerar mänskligheten 
och kvinnan ses ur detta perspektiv som en avvikelse. Att den manliga normen representerar 
mänskligheten kan ses som ett gammalt synsätt, dock finns fortfarande mönster av detta kvar i 
dagens samhälle. Ett exempel är att det preciseras när det talas om kvinnor, till exempel att 
det benämns att det är en kvinnlig läkare medan mannen endast tilltalas som läkare. Det finns 
dock undantag inom området, till exempel då vi talar om förskollärare där vi oftast benämner 
ifall det är en manlig förskollärare. Den manliga normen speglas även i historien då det alltid 
uppgavs om kvinnor var författare i läroböcker. Det uppgavs inte om det var män som var 
författaren. Det som beskrivs i sin helhet är att det allmänna hör till mannen. Inom 
litteraturens värld blir detta synligt då de böcker som är skrivna av en manlig författare nämns 
som litteratur och böcker skrivna av en kvinnlig författare lyfts fram som ”kvinnoböcker”. I 
dessa fall ses det ofta att den manliga litteraturen riktar sig till både kvinnor och män medan 
den kvinnliga litteraturen endast riktas åt kvinnor (Hedlin, 2006, ss.30-31).  
 
Hedlin (2006, ss.30-34) beskriver ett litterärt verk där författaren gör en radikal vändning på 
hur ett samhälle skulle kunna se ut. Temat som lyfts fram är den kvinnliga normen som det 
framträdande och mansnormen som underordnad. Mannen tar hand om hemmet och barnen 
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medan kvinnan har den största makten i samhället. Landet ska ur detta kvinnodominerande 
perspektiv ses som ett jämställt land. Givetvis blir det inte det då den manliga normen 
underordnas. Jämställdhet ska stå för lika värde mellan normerna. Kvinnor och män ska med 
andra ord ha samma rättigheter och skyldigheter i ett samhälle. Hedlin (2006) beskriver hur en 
pojke talar om att han vill bli sjökvinna när han växer upp. Ordet sjökvinna tolkas nästan som 
komiskt men om det vänds på och pojken säger sjöman är det väl ingen som reagerar? För att 
förtydliga denna komik som kan uppstå när normerna bryts följer ett exempel från Dolk 
(2011, s.51). I exemplet visas en bild av ett brudpar bestående av en kvinna och en man. 
Mannen är nerstoppad med huvudet i en tårta och kvinnan står bredvid med armarna i kors. 
Dolk (2011) beskriver att de flesta hon visat denna bild för uppfattar den som rolig och 
skrattar. Här förtydligas ytterligare de strukturella villkor vi lever efter och som formar våra 
uppfattningar. Figurerna i sig förmedlar egentligen ingenting förrän våra olika tolkningar på 
normerna kring kvinnligt och manligt läggs till. Det är viktigt att pedagoger är medvetna om 
strukturerna när de arbetar med genus och jämställdhet i förskolan.  
 
Citatet nedan beskriver kvinnan som skapt ifrån mannen. Citatet förstärker därmed den 
underordnande synen på kvinnan.  
 

”Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans 
revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde kvinnan av revbenet som han tagit 
av mannen och förde henne fram till mannen. Då sade mannen: Ja, denna är nu ben av mina ben 
och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen” (Bibeln Första Mosebok 
2:15) 

Detta historiska exempel som är över 2000 år kan verka extremt men är en bidragande faktor 
till hur samhällets syn på kvinnliga och manliga könsnormer ser ut än idag. De normer som 
syns i samhället syns även i förskolan. Hedlin (2006) lyfter fram att barn tidigt lär sig vad som 
förväntas av flickor och pojkar. I förväntningarna ingår dels vilka färger som anses vara 
normen för de olika könen, i synnerhet färgen rosa. Ambjörnsson (2011) lyfter fram olika 
färgers betydelse ur ett historiskt perspektiv. Färgen röd står för bland annat blod och styrka. 
Den rosa färgen sågs som en del av den röda och hörde fram till 1950-talet till den manliga 
normen. Färgen blå sågs som en känslig och prydlig färg och var därmed mer passande för 
flickor. I Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) beskrivs följande exempel.  

”Under en vilostund på förskolan Näverstugan i Katrineholm brukar barnen sova ute i sina vagnar. 
Inför en vila råkade en pojke på knappt tre år få en rosa kudde. Han protesterade och ville absolut 
inte ha den. När pedagogen försökte förklara att den var precis likadan som de andra menade han 
att den inte alls var det. När pedagogen gått ut och kommit tillbaka upptäckte hon att pojken på 
eget initiativ bytt ut sin rosa kudde mot en blå” (SOU 2006:75, s.68). 

Citatet ovan visar hur barn redan i tidig ålder blir starkt påverkade av de normer som finns 
kring kvinnligt och manligt. Det ligger därför ett stort ansvar på de pedagoger som arbetar 
inom förskolan att lyfta fram de normer som finns i samhället och diskutera kring dessa. 
Normerna behöver reflekteras över för att kunna uppnå en förändring i rådande könsnormer 
(Hedlin 2006, s.35).  

Jämställdhet  
Jämställdhet handlar om relationer mellan kvinnor och män. Detta begrepp får inte blandas 
ihop med jämlikhet som istället syftar till relationer mellan människor med olika etniska 
ursprung, sociala klasser och mellan generationer. Jämställdhet kan innefatta olika 
dimensioner. Den kvantitativa dimensionen inom jämställdhet syftar till en rättvis 
könsfördelning, till exempel att det ska vara lika många kvinnor som män på en arbetsplats. 
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Den kvalitativa dimensionen innefattar istället att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. 
Ditt biologiska kön ska inte påverka dina möjligheter att bli eller vara den du vill. Förr var det 
den kvantitativa dimensionen som stod för ett jämställt samhälle. I dagens jämställdhetsarbete 
fokuseras det mer på den kvalitativa dimensionen (Hedlin, 2006, ss-11-12). I Läroplanen för 
förskolan lyfts vikten av ett jämställt arbete fram.  
 

//…Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och 
andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden 
och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse 
och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 
vuxna viktiga som förebilder (Lpfö98 rev 2010, s.4).  

I jämförelse med andra nordiska länder har Sverige kommit långt i arbetet med jämställdhet 
(Odenbring 2014, s.21). Förskolans uppdrag som tar utgångspunkt i läroplanen har tydliga 
mål om att pedagoger inom förskolan ska arbeta med jämställdhet. Jämställdhetsarbetet är en 
fördjupning av värdegrundsarbetet där fokus ligger på flickor och pojkars lika rätt och 
möjligheter. Under en studie som Tallberg Broman (2009, s.73) gjort gällande hur verksamma 
pedagoger upplever jämställdhetsuppdraget kommer det dock till uttryck att pedagogerna 
känner sig osäkra och att de anser sig ha bristande kompetens inom området. En följd av detta 
kan bli att arbetet med jämställdhet blir lågt prioriterat inom verksamheten. Odenbring (2014, 
s.104) lyfter fram vikten av att jämställdhetsarbetet ska ses som en integrerad del av 
verksamheten och att det inte är någonting som pedagogerna endast kan arbeta med som 
enskilda projekt. Om pedagogerna känner sig osäkra och icke kompetenta inom området 
behöver de ges möjlighet att utveckla arbetet, detta genom kontinuerlig utbildning. Pedagoger 
som får möjlighet till vidare utbildning har i studier också visats fortsätta arbeta systematiskt 
med förändringsfrågor gällande jämställdhet. Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 
2010:99, ss.234-235) beskriver fem steg som pedagoger inom skolan kan arbeta utifrån för ett 
lyckat jämställdhetsarbete. Det första steget är att kartlägga den egna verksamheten för att se 
hur den ser ut idag. Nästa steg är att analysera kartläggningen och se hur arbetet bedrivs och 
hur pedagogerna till exempel bemöter flickor och pojkar. I det tredje steget skriver 
pedagogerna upp de idéer och konkreta mål de har. I det fjärde steget arbetar pedagogerna 
konkret i verksamheten och i det femte och sista steget görs en uppföljning och utvärdering 
där pedagogerna får se vad som fungerat bra och mindre bra i arbetet. Dessa steg kan med 
fördel också användas av verksamma pedagoger inom förskolan. 

Kompensatorisk pedagogik och intersektionalitet 
Det finns förskolor som väljer att dela in barnen i flick- och pojkgrupper. Anledningarna till 
att denna uppdelning görs skiljer sig åt. Vissa väljer att dela in barnen i grupper av den 
anledningen att flickor och pojkar är olika och därmed har olika behov. Under en studie av 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75 ss.96-99) framkom det att den 
främsta anledningen till att förskolor väljer att dela in barnen i flick- och pojkgrupper är för 
att kunna arbeta med kompensatorisk pedagogik. Kompensatorisk pedagogik syftar till att 
uppmuntra förmågor som vanligtvis tillskrivs det andra könet och därmed kan vara svagt 
utvecklat. Exempelvis får flickgrupperna öva på att uttrycka sin åsikt och prata utan att bli 
avbrutna, samtidigt som pojkgrupperna ges tillfällen att vänta på sin tur och hjälpa varandra.  
 
I en studie gjord av Booth och Nolen (2010) undersöks påståendet att flickor som grupp i 
större utsträckning undviker att konkurrera med andra. Booth och Nolen (2010) valde att 
undersöka detta med utgångspunkt i hur ojämställt det fortfarande är på arbetsmarknaden. 
Även om kvinnor i större grad har börjat arbeta inom typiskt manskodade yrken såsom 
advokat och läkare skiljer sig lönerna ändå åt. Att lönerna ser ut som de gör skylls på att 
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kvinnorna inte vill konkurrera med andra. Studien genomfördes på flickor och pojkar i yngre 
tonåren som dels kom ifrån könshomogena skolor, alltså flick- och pojkskolor samt skolor 
med blandade grupper. I studien framkom det att flickorna från de könshomogena skolorna i 
större grad betedde sig så som det annars ses på gruppen pojkar. Det vill säga de konkurrerade 
både med varandra och med pojkarna när de sattes i grupper där flickor och pojkar blandades. 
Forskarna drog slutsatsen att det alltså inte är sant att flickor i allmänhet undviker 
konfrontationer ”för att flickor är sådana” utan att beteendet snarare beror på miljö och 
omgivning.  
 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75, ss.96-99) belyser dock att det finns 
de förskolor som ifrågasätter arbetsmetoden med kompensatorisk pedagogik och undrar om 
metoden snarare befäster traditionella könsroller. Om kön inte är en viktig faktor varför ska 
flickor och pojkar då öva på olika saker? Ett argument för att dela upp barn i flick- och 
pojkgrupper är att den stora variationen som finns inom respektive grupp blir mer synlig. I en 
barngrupp är det lätt hänt att det generaliseras, alltså att några individers beteende i 
lekmönster och intressen blir enahanda företrädare för sitt kön. Därmed döljs den stora 
variation som ofta finns inom en barngrupp med flickor och pojkar. I könshomogena grupper 
får barnen chans att identifiera sig med andra barn av samma kön. Genom att arbeta 
kompensatoriskt kan både barn och vuxna på ett enklare sätt upptäcka vidden av att vara 
flicka respektive pojke. En förskola som arbetat med att dela upp barnen i könshomogena 
grupper vid måltiderna beskriver att de efter ett tag inte kunde märka någon skillnad om det 
var ett flick- eller pojkbord.  Genom detta arbetssätt tydliggjordes hur förväntningarna på hur 
flickor och pojkar ska agera utefter vilket biologisk kön de har skapade en bild av flickor och 
pojkar som enhetliga grupper. Förväntan på kön blir mer representativt än hur varje individ 
faktiskt agerar.  
 
Tidigare har könsrollsteorin framställt könen som två motsatta homogena grupper. 
Könsrollsteorin har enbart utgått ifrån två kön, flickor eller pojkar. Femininitet och 
maskulinitet har setts som en överföring av en uppenbar könsroll. I den nyare 
genusforskningen ses kön utifrån en uppsjö av olika synvinklar. I aktuell genusforskning ses 
kön som situationellt betingat, det finns flera olika sätt att vara maskulin eller feminin på 
(Baagøe Nielsen & Nordberg 2005, s.139). Att se kön som situationellt betingat och som 
föränderligt kan beskrivas som ett intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet beskrivs som 
att det finns flera olika former av maskulinitet och femininitet, med andra ord finns det flera 
olika sätt att vara kvinna eller man på. Hur detta kommer till uttryck kan variera både globalt 
och lokalt. Det finns flera olika element som koopererar i uppbyggnaden av bland annat kön 
och detta brukar benämnas som intersektionalitet i forskningssammanhang. Det är inte enbart 
ditt biologiska kön som enhetligt avgör vilken form av feminitet eller maskulinitet som 
uppstår i ett visst sammanhang. Andra omständigheter som samverkar är exempelvis en 
persons sexualitet, ålder och klasstillhörighet (Connell, 2003 se Odenbring, 2014, s.29).  
 
För att tydliggöra vad ett intersektionellt perspektiv kan innebära följer här ett exempel ifrån 
Ambjörnsson (2011). Exemplet tydliggör de globala variationerna i feminitet och 
maskulinitet, i detta fall angående synen på färgen rosa. Ambjörnsson intervjuar en man vid 
namn Jakob, de samtalar om rosa kläder och Ambjörnsson frågar Jakob vart han köper sina 
rosa kläder. Jakob betonar att det inte är lätt att hitta rosa kläder till män i Sverige utan att han 
snarare får köpa dem ifrån utlandet, exempelvis USA och Italien. Jakob menar att det finns en 
öppnare attityd i exempelvis New York och att det finns en mer inskränkt inställning till det 
som sticker ut i till exempel Stockholm (Ambjörnsson 2011, s.152).  
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Heteronormativitet och transbegreppet 
Med heteronormativitet menas att samhället är skapt utifrån heterosexualiteten som norm. 
Heteronormen visar sig bland annat genom de lagar, strukturer och relationer som finns runt 
omkring oss (Ambjörnsson 2006, s.52). Normen utgår ifrån att en person antingen är kvinna 
eller man och att dessa två är varandras motsatser. En person tillhör antingen det ena eller det 
andra könet och det finns ingenting där emellan (RFSL 2006). För cirka 30 år sen ansågs 
personer som på ett eller annat sätt avvek från heteronormen ha en sjukdom. Än idag är det 
många människor som har svårt att acceptera de som avviker från normen och dessa personer 
får ofta utstå hatbrott (Ambjörnsson 2006, s.52).  
 
Transperson är ett brett begrepp som omfattar många olika kategorier. Begreppet kan 
innefatta till exempel transexuella och transvestiter. En transperson kan uppfatta sig som 
kvinna, man, både kvinna och man eller neutral. Transpersoner kan även välja att inte 
definiera sitt kön. Sexuell läggning har ingenting att göra med att en person kallar sig för 
transperson. Det är istället kopplat till personens könsidentitet och könsuttryck i relation till 
personens biologiska kön (RFSL 2006).  

Könsneutrala benämningar  
Ordet hen är svenska språkets tredje pronomen tillsammans med han och hon. Hen är ett 
användbart ord då det kan innefatta både han, hon och den. Hen används flitigt av 
transpersoner. Det manliga pronomenet är ofta framträdande i samhället när det talas och 
skrivs och står för det som är allmänt. Detta ses som problematiskt då det kvinnliga 
pronomenet osynliggörs. Den är ett annat begrepp som används som ett könsneutralt ord när 
det talas om personer där könet är irrelevant. Den är precis som han, hon och hen ett 
personligt pronomen. Det har igenom tiderna mest syftat till att användas när det talas om till 
exempel djur, alltså till alla ickemänskliga varelser. Dock har den även använts när det talas 
om människor generellt (Milles 2008, ss.48-51). 

Milles (2008 ss.54-55) belyser att begreppet man är ett ord som benämner en eller flera 
personer där identiteten inte spelar någon roll. Det kan användas i talet för att prata om sig 
själv eller om flera personer, till exempel ”undra hur man ska göra”. Ordet man kan då syfta 
till både ”undra hur jag ska göra” eller ”undra hur vi ska göra”. Begreppet ses som 
problematiskt då det kopplas till det manliga och det än en gång stärks att den manliga 
normen står för det allmänna och det naturliga. Man används ofta i skrift men förekommer 
även i talet. Synonymt med benämningen man kan en användas. En är ett begrepp som 
används i talet i många delar av Sverige.  

Henkell (2009) belyser språkbruket som ett knappt märkbart men ändå starkt verktyg för 
påverkan. Hur vi pratar med barn och vilka ord vi använder kan antingen befästa de 
traditionella könsrollerna och förväntningar vi har på barnen utifrån deras biologiska kön eller 
öppna upp och ge barnen en rikare verklighet. Med ett mer jämställt språkbruk skulle vi inte 
av ren vana använda ord som han och man när vi talar om det generella. Edlund (2004) 
beskriver ett exempel där en 11-årig flicka konstaterar att hon inte kan bli vetenskapsman för 
att hon inte är en man. Med ett mer jämställt språkbruk menar Henkell (2009) att vi kan öppna 
upp världen för barnen och ge dem frihet att själva påverka sina liv.   

Könsblindhetsdiket och könsschablonsdiket 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) lyfter fram att det finns en uppfattning bland 
många pedagoger att de redan arbetar jämställt. Pedagogerna uttrycker att de utgår ifrån 
barnen som individer, inte utefter vilket biologiskt kön de har. Studier har dock visat att trots 
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att pedagogerna är förvissade om att de inte gör skillnad på kön blir påföljderna att de snarare 
förstärker de könsrelaterade normer barnen redan blivit medvetna om. I Delegationen för 
jämställdhet i förskolan (2006) lyfts det fram att ”vara könsneutral” ses som mycket positivt i 
jämställdhetssammanhang. Inställningen från pedagogerna att de utgår ifrån individen och 
inte gör skillnad på kön benämner Hedlin (2006) som ”könsblindhetsdiket”. Tidigare 
forskning visar att trots att vi vill tro att vi bemöter barn efter individen så är det våra starkt 
förankrade traditionella föreställningar om kön som bestämmer hur vi bemöter ett barn 
(Eidevald 2009 s.26). Studier som gjorts där testpersoner fått interagera med ett tre månader 
gammal spädbarn i tron om att studien handlade om hur spädbarn reagerade mot främlingar 
visar tydligt hur stor påverkan barnets kön har på bemötandet. I vissa fall fick testpersonerna 
förklarat för sig om barnet var en flicka eller pojke och i andra fall sades inget om barnets 
kön. Testpersonerna blev ombedda att samspela med barnet på ett naturligt sätt. I de fall där 
testpersonerna fått veta att barnet i fråga var en flicka antog de att flickan ville leka med en 
docka och använde sig därför av just en docka när de interagerade med barnet. Forskarna drog 
slutsatsen att testpersonernas bemötande inte utgår ifrån en unik individ utan att deras 
bemötande främst handlar om ifall de trodde att barnet var en flicka eller pojke. Hedlin (2006) 
belyser att gränsen mellan att vara könsblind och genusmedveten är väldigt tunn.  
Ett annat dike Hedlin (2006) beskriver är ”könsschablonsdiket” som innebär att det talas om 
flickor och pojkar utifrån stereotypa könsnormer. I detta fall görs det skillnad på flickor och 
pojkar, de ses som olika. Till exempel om en pojke beter sig stökigt i en barngrupp ses 
beteendet som att ”det är så pojkar är”. Odenbring (2014 s.100) lyfter fram att det som kan 
vara självklart för utomstående inte alltid är det för de som är inblandade. Verksamma 
pedagoger inom förskolan som hamnar i könsblindhetsdiket eller könsschablonsdiket och 
agerar utifrån dessa diken behöver vara medvetna om den hegemoniska position som de 
innefattar, det vill säga att eftersom de har en ledande roll smittar deras förhållningssätt och 
agerande av sig på barnen som tar efter pedagogernas beteende. Odenbring (2014) menar 
liksom Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2010:99) därför att det är viktig att 
pedagoger hela tiden reflekterar och kritiskt granskar sina egna handlingar och de rådande 
strukturer som finns i verksamheten för att kunna förändra sitt beteende och handlande. 

Miljö och material 
Den fysiska miljön är en bidragande faktor till hur barn formas på förskolan. Litteratur och 
leksaker är exempel på bidragande faktorer. Det material som barn möter kan medverka till att 
skapa möjligheter men även hämma dessa och bidrar även till att visa föreställningar om hur 
flickor och pojkar bör vara. Material kan spegla hur de olika könen ses och uppfattas samt 
påverka hur barn ser på sig själva. Utformning av miljön på förskolan är viktig då den kan 
avgränsa vad som kan göras men även vad som inte kan göras i ett rum. Därför är en 
betydande faktor att tänka på utformning av rummen samt vart materialet placeras. Studier har 
visat att många förskolor har delat upp det könskodade materialet vilket har lett till att flickor 
och pojkar har lekt med det material som är ”typiskt kodat för sitt kön” (SOU 2006:75 s.64). 
Dock hade pedagogerna ofta gjort uppdelningen omedvetet. Ett exempel som lyfts fram i 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) är en förskola som granskade sin miljö och 
upptäckte att de hade delat upp rummen och materialet efter stereotypa uppfattningar på vad 
barnen ville leka med. 

Möbleringen på vår förskola såg ut så att vi hade ett dockrum, ett klossrum, ett matrum och ett 
kuddrum. I dockrummet hade vi spis, diskbänk, en liten matgrupp, husgeråd, dockor med tillbehör, 
utklädningsattiraljer och mjuka djur. I klossrummet fanns byggmaterial av olika slag, 
actiongubbar, plastdjur och bilar. I matrummet fanns spel, pussel, ritpennor och papper samt en 
läshörna med böcker. Kuddrummet var tänkt för grovmotoriska lekar som bestod av lekkuddar, 
hoppdyna och filtar för kojbygge…// (SOU 2006:75 s.105) 
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Personalen på förskolan uppmärksammade att denna utformning bidrog till att barnen började 
leka efter de stereotypa normerna. Uppdelningen och placeringen av materialet förstärkte de 
kvinnliga och manliga normerna. För att undvika denna uppledning väljer många förskolor 
istället att blanda könskodade leksaker för att få flickor och pojkar att leka könsöverskridande. 
Denna blandning av material har visat sig bidra till att flickor och pojkar leker mer varierat 
och även mer tillsammans. En del förskolor väljer att ta bort material som anses vara för 
könskodat då pedagogerna anser att det könskodade materialet hämmar barnens lek och att de 
inte får chans att leka överskridande. Det finns även de förskolor som väljer att ha kvar allt 
material då de anser att det inte är barnen utan pedagogerna som könskodar materialet (SOU 
2006:75 ss.105-107). 

Barnlitteratur 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75, ss.112-113) lyfter fram litteratur 
som ett betydelsefullt redskap att använda sig av i förskolan då det med fördel tydligt kan 
lyfta fram olika ämnen. Många pedagoger använder sig av bilder för att tillsammans med 
barnen kunna diskutera kring normer och värden. De böcker pedagogerna väljer påverkar hur 
barn ser på världen. Den manliga normen är rådande i barnlitteraturen då 
huvudrollsinnehavarna oftast är män. Dock ses nu en förändring inom barnlitteraturen då det 
kommer allt fler böcker med karaktärer som bryter mot könsnormerna. Ett bokförlag som 
arbetar för att bryta rådande normer är OLIKA1. Deras vision är: 
 

Vi ser barnboken som en viktig spridare av värderingar. En barnbok är mycket mer än bara en bra 
berättelse då den påverkar våra barn och visar dem hur människor får vara och vilka som får synas. 
Vi tror på att ge alla barn möjlighet att identifiera sig i litteraturen, på att återspegla den mångfald 
som finns i vår samtid på ett inkluderande och självklart sätt. 
 

Detta citat tydliggör hur förlaget vill motverka de traditionella könsnormerna. 
Bokförlaget OLIKA gav 2012 ut boken Kivi och monsterhund som är Sveriges första 
barnbok där hen används som personligt pronomen. Karaktärerna i boken nämns inte 
vid kön utan fokus ligger på de olika individerna.  
 
Hulth och Schönbäck (2011, s.114) menar att barnlitteratur kan ses som ett material som 
inte tillåts att tala illa om. Ett exempel som kan kopplas till detta är när en pedagog läser 
Elddonet av H.C Andersen. I denna berättelse illustreras det hur en naken kvinna blir 
bortförd av en manlig soldats stora hund. Soldaten kysser kvinnan medan hon ännu 
sover. Pedagogen som läser berättelsen reagerar starkt mot vad hon tycker ses som 
kvinnoförnedrande. Hon väljer att inte läsa vidare istället för att tillsammans med 
barnen reflektera och diskutera kring vad som händer i boken. Vidare menar Hulth och 
Schönbäck (2011) att även om litteratur väljs ur ett jämställdhetsperspektiv i förskolan 
är det nödvändigt att kritiskt granska klassisk litteratur tillsammans med barnen för att 
skapa ett kritiskt tänkande.  

Förskolan och vårdnadshavares samarbete kring jämställdhetsfrågor 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s.4) står det formulerat att det arbete som 
bedrivs på förskolan ska utgå från jämställdhet och att ansvaret för detta ligger hos 
pedagogerna. Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006:75) lyfter dock fram vikten av 
att involvera barnens vårdnadshavare i många frågor, bland annat förskolans 
jämställdhetsarbete. En förutsättning för ett bra samarbete inom detta område är att 
pedagogerna tydliggör för vårdnadshavarna vad förskolans uppdrag innebär och hur 

                                                 
1 http://www.olika.nu/olika-ab/vad-vill-vi/ 
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pedagogerna har valt att arbeta med dess innehåll tillsammans med barnen. Med andra ord 
räcker det inte att pedagogerna förklarar och visar vad de gör utan de måste även förklara 
varför de har valt att göra så och vad deras mål med det är (SOU 2006:75, ss.119-120). Det är 
viktigt att fokus inte enbart hamnar på barnen utan att pedagogerna sätter 
jämställdhetsfrågorna i ett större perspektiv. En risk om pedagogerna bortser från detta större 
perspektiv är att vårdnadshavarna kan uppfatta det som att pedagogerna vill försöka ”göra 
om” deras barn. Vad det egentligen handlar om är att de vuxna ska arbeta med sig själva och 
sina egna förhållningssätt kring genus och jämställdhet. Om de pedagoger som arbetar på en 
förskola är medvetna om varför de arbetar med jämställdhet och därmed också känner sig 
trygga i detta, kommer det att smitta av sig både på barnen som går på förskolan och på deras 
vårdnadshavare. Att pedagogerna känner denna säkerhet och trygghet är också bra när de 
möts av motstånd eller ifrågasättande från någon av barnens vårdnadshavare (SOU 2006:75, 
ss.121-122). Vid situationer som av pedagoger kan upplevas som svåra finns läroplanen som 
stöd där pedagogerna kan tydliggöra att genus och jämställdhetsarbete inte är någonting som 
är frivilligt att arbeta med inom förskolan utan det står med i dess uppdrag.  
 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75, s.123) lyfter fram synen på kvinnor 
och mäns föräldraskap som en påverkansfaktor av samarbetet mellan förskolan och barnens 
vårdnadshavare. En viktig del i arbetet kring jämställdhet är att pedagogerna är medvetna om 
att alla familjekonstellationer ser olika ut. Ett barn kan ha en mamma och pappa som bor 
tillsammans, ett annat barn kan ha två pappor medan ett tredje barn kan ha skilda föräldrar 
som därmed bor på olika håll. Att ta hänsyn till de olika familjekonstellationer som finns när 
en pedagog till exempel lämnar ut information eller bjuder in vårdnadshavarna till olika saker 
som rör förskolan kan skapa mer engagemang hos vårdnadshavarna. De får på så sätt känna 
att de har samma viktiga roll gällande deras barn oavsett vilket biologiskt kön eller sexuell 
läggning de har.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att trots en medvetenhet om hur det ser ut i samhället 
gällande normer kring kvinnligt och manligt är dessa normer svåra att bryta. I bakgrunden 
finns hänvisningar till tre källor som skulle kunna betraktas som mindre vetenskapliga, dessa 
källor fyller dock en funktion för vårt syfte och stärks dessutom av vetenskaplig forskning. 
Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till i arbetet med genus och jämställdhet i förskolan 
både när det gäller utformning av miljö, material och språkanvändning. Syftet med denna 
studie är att ta reda på hur pedagoger i förskolan talar om och resonerar kring genus och 
jämställdhet.  
 
Vårt bidrag 
En stor del av den tidigare forskning vi tagit del av baseras på observationer av pedagoger i 
deras arbete kring kön och genus. Bidraget med vår studie blir att synliggöra hur pedagoger i 
förskolan talar om och resonerar kring genus och jämställdhet utifrån intervjuer. I 
pedagogernas tal om, synliggörs olika sätt att se på genus och jämställdhet utifrån ett 
resonemang om en praktik. En del av vårt bidrag blir även att lyfta fram nya sätt att se på, tala 
om och resonera kring begreppsanvändning kring bland annat pronomenet hen. Vi vill bidra 
med forskning kring begreppsanvändning då vi under studiens gång upptäckt att det finns en 
brist på forskning kring begreppet hen.  
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Teoretisk ram 
Följande del presenterar den teoretiska ram som studien utgår från. Teorin som beskrivs utgår 
från Eidevalds tre sanningar om hur kön och genus kan beskrivas. För att ta reda på hur 
pedagoger i förskolan talar om och resonerar kring genus och jämställdhet analyseras och 
relateras vår insamlade data till dessa sanningar. 

De tre sanningarna 
Eidevald (2011) beskriver att han inom aktuell forskning finner tre olika sätt att beskriva kön 
och genus, dessa benämner han som tre olika sanningar. Eidevald (2011) menar vidare att 
dessa sanningar ger olika självklara sätt om hur vi talar om kön och genus. I den första 
sanningen beskrivs kön som biologiskt. I den andra sanningen beskrivs kön som biologiskt 
betingat dock med tyngdpunkt att detta inte bidrar till olikheter mellan kvinnor och män och i 
den tredje sanningen ses kön som något som konstruerats av samhället. 

Flickor och pojkar är olika 
I sanningen att flickor och pojkar är olika kan kön beskrivas som biologiskt betingat och visa 
på olikheter mellan flickor och pojkar. Genus framställs som en social effekt av de biologiska 
olikheterna. I denna sanning är det självklart att se på flickor och pojkar på olika sätt då de har 
olika biologiska förutsättningar som de utvecklas efter. Pedagoger som är verksamma i 
förskolan måste enligt denna syn acceptera att flickor och pojkar är olika och inte motverka de 
biologiska egenskaper de besitter. Sociobiologisk forskning grundar sig ofta på denna första 
sanning där det söks efter biologiska skillnader hos flickor och pojkar (Eidevald 2011, ss.81-
84). Evenshaug och Hallen (2001, s.284) beskriver att det råder skillnader i skolprestationer 
mellan gruppen flickor och gruppen pojkar. Pojkar visar oftast högre poäng på intelligenstest 
gällande matematisk tänkande medan flickor ofta är före pojkarna i språkutvecklingen. Om 
denna första sanning stämmer är det med andra ord helt naturligt att flickor och pojkar 
presterar olika inom skolans olika områden utifrån att de har olika biologiska förutsättningar. 
Björnsson (2005, s.5) lyfter fram att nyare forskning visar att flickor som grupp oavsett klass, 
etnicitet eller bostadsort får högre resultat inom skolans samtliga områden.  

Olikheter mellan flickor och pojkar beror på olika bemötanden 
I sanningen att olikheter mellan flickor och pojkar beror på olika bemötanden ses det till ett 
biologiskt kön men fokus ligger på de föreställningar som finns kring vad som är kvinnligt 
respektive manligt, det vill säga genus. Dessa föreställningar anses grunda sig i socialt 
konstruerade olikheter mellan kvinnor och män och har ingenting med det biologiska könet att 
göra. Eidevald (2011, s.151) lyfter fram ett exempel på pedagogers bemötande utifrån deras 
förväntningar. I detta exempel får vi se hur pojkarna blir erbjudna hjälp med påklädningen 
medan flickorna får klä på sig själva utan stöd av en pedagog. Här blir det tydligt att 
pedagogen har olika förväntningar på vad flickor och pojkar klarar av. Genom denna sanning 
kan alltså pedagoger genom sina förväntningar om vad som är kvinnligt och manligt bemöta 
barn olika (Eidevald, 2009, s.26). 

Flickor och pojkar ses varken som olika eller lika 
Med sanningen att flickor och pojkar varken ses som olika eller lika menas att det inte går att 
urskilja vad som är biologiskt eller socialt betingat. Både kön och genus ses som socialt 
konstruerat. Vi varken är eller blir på olika sätt utan vi görs olika (Eidevald 2011, s81). I 
denna sanning är det av stor vikt att pedagoger inte talar om flickor och pojkar som motsatta 
grupper då detta sätt att tala leder till föreställningar om hur de båda grupperna förväntas vara. 
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Eidevald (2011) lyfter fram ett exempel på hur talet om flickor och pojkar skapar 
konsekvenser i barnens identitetsskapande. Om en pedagog talar om att pojkar som grupp är 
aktiva ses flickor som grupp automatiskt genom detta uttalande som passiva. Individer besitter 
egenskaper som ses som både kvinnliga och manliga. Genom detta ses personer som både 
och, och kategoriseras inte utifrån kvinnliga och manliga normer (Eidevald 2009, s26).  
 
Ovanstående tre sanningar kommer att användas som analysverktyg då vi undersöker frågan 
om hur pedagogers resonemang blir synliga när de talar om genus och jämställdhet. I denna 
analys fokuseras det på de olika resonemang som kommer till uttryck då pedagogerna talar 
om genus och jämställdhet.  
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Metod 
I metoddelen presenteras val av metod samt urval, provintervjuer, genomförandet av insamlad 
data och hur de båda analyserna genomförts. Forskningsetiska principer kommer även att 
beskrivas och kopplas till studien.  

Intervju 
I studien har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. Då syftet med 
studien är att ta reda på hur pedagoger i förskolan talar om och resonerar kring genus och 
jämställdhet är intervjuer ett passande redskap för att få ett brett material att analysera. För att 
få ytterligare bredd på svaren valde vi att genomföra intervjuer på två förskolor med olika 
inriktningar. Kihlström (2007) liknar en kvalitativ intervju med ett vanligt samtal men med ett 
bestämt och tydligt fokus, i vårt fall tal och resonemang kring genus och jämställdhet i 
förskolan. Syftet med metoden är att genom öppna frågor som inte kräver något “rätt” eller 
“fel” svar få fram respondentens uppfattningar kring det ämne som studeras. Det är av vikt att 
respondenten har erfarenhet kring det ämne intervjun handlar om för att öka tillförlitligheten 
(Kihlström 2007, ss.48-49). 
 
Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till när en kvalitativ intervju planeras och 
genomförs. Kihlström (2007, s.51) menar att det är fördelaktigt att använda sig av en 
bandspelare för att minska risken att missa någonting som respondenten säger i intervjun. Att 
tänka på hur de medverkande och bandspelare placeras i rummet samt föra anteckningar är 
också viktigt att ta hänsyn till för att en intervju ska bli lyckad. För stram tidsåtgång kan 
påverka kvalitén på intervjun då den som intervjuar blir för påverkad av stress för att kunna 
lyssna eller ta till sig det respondenten säger. Om intervjusituationen upplevs som stressande 
kan det bli svårt att ställa passande följdfrågor vilket kan bidra till att den som intervjuar 
skyndar på respondentens svar.  

Urval 
Vi har genomfört vår studie på två förskolor, en förskola med genusinriktning och en Reggio 
Emiliainspirerad förskola. Dessa förskolor är belägna i två städer i Sverige. De medverkande 
är tio verksamma pedagoger inom förskolorna. Pedagogerna har olika erfarenheter och 
utbildning inom området genus och jämställdhet. Vi valde två förskolor med olika 
pedagogiska arbetssätt då vi ansåg att det var passande för att kunna bidra med en bredare 
förståelse om hur pedagoger talar om och resonerar kring genus och jämställdhet vilket är 
syftet med studien.  

Genomförande  
Då vi är tre studenter som har skrivit tillsammans har det känts viktigt att vi alla fått ta lika 
stort ansvar över studiens alla delar. Vi har över lag valt att ses på högskolan för att 
tillsammans kunna diskutera läst forskning och arbeta med studien. De få dagar vi valt att 
arbeta hemifrån har vi i förväg delat ut arbetsuppgifter. När vi sedan har setts igen har vi gått 
igenom vad samtliga skrivit och diskuterat innehållet. Diskussionerna har varit viktiga för att 
bibehålla vår röda tråd samt för att alla ska vara lika insatta i alla områden. Vi har fört en 
loggbok där vi dokumenterat vad som gjorts vid varje tillfälle samt vilka som varit 
närvarande. Efter att vi skrivit våra intervjufrågor (se bilaga 1) lät vi vår handledare ta del av 
frågorna. Vi fick konstruktiv kritik som vi tog hänsyn till och omformulerade därefter 
intervjufrågorna. Vi genomförde sedan tre provintervjuer, det vill säga att vi testade våra 
intervjufrågor på tre pedagoger som är verksamma inom förskolan.  
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Två av oss har tagit huvudsakligt ansvar för tre intervjuer medan en av oss har tagit 
huvudansvar för fyra intervjuer. Vi transkriberade intervjuerna genom att lyssna på dem och 
skriva ner ordagrant vad som sades under intervjun. Tholander och Thunqvist Cekaite (2009, 
s.157) menar att det är av vikt att anteckna hur respondenterna uttalar sig då detaljer kan vara 
betydelsefulla vid en senare analys, till exempel när respondenterna gör mikropauser. Vi 
antecknade därmed hur svaren sades, till exempel när någon tvekade, skrattade eller betonade 
vissa ord. Under arbetet med att transkribera intervjuerna valde vi att dela upp dem för att få 
en rättvis tidsfördelning. Under intervjuerna var vi alla närvarande och aktiva. En av oss hade 
huvudansvaret för intervjun, en flikade in med följdfrågor om det behövdes och en av oss satt 
bredvid och observerade intervjuteknik hos de övriga två. Vi bytte roller efter varje intervju så 
att alla var lika delaktiga. Vi informerade respondenterna om hur vi delat upp ansvaret.  

Studiens tillförlitlighet och giltighet 
När det talas om validitet i samband med en studie avses studiens giltighet (Kihlström 2007, 
s.231). Vi har under studiens gång gjort val för att öka giltigheten. För att stärka 
innehållsvaliditeten är det till fördel om någon vetenskapligt skolad person tar del av 
undersökningens metod (Kihlström 2007). Genom att låta vår handledare ta del av 
intervjufrågorna och sedan omarbeta frågorna utifrån handledarens konstruktiva kritik ökade 
studiens validitet. Ett exempel på detta var att ett flertal av våra frågor var för snäva vilket 
innebar att respondenterna skulle kunna ge oss svar utifrån vad de trodde att vi ville att de 
skulle säga. Vi behövde därmed göra mer öppna frågor för att få ett bredare material att 
analysera. Att inför en provintervju välja deltagare som är liknande de som ska ingå i den 
huvudsakliga intervjun lyfter Kihlström (2007) också fram som en viktig del för att öka 
validiteten. För att undvika eventuella problem som kan uppstå under den huvudsakliga 
intervjun är det till fördel att genomföra en så kallad provintervju. Vi valde därför att 
genomföra tre provintervjuer med pedagoger som är verksamma inom förskolan. 
Provintervjuerna var till stor hjälp då vi genom respondenternas svar och respons upplevde att 
frågorna var lämpliga att använda till pedagoger inom förskolan oavsett hur insatta de är inom 
området genus och jämställdhet.  
 
Reliabilitet innebär att studien är tillförlitlig (Kihlström 2007, s.164). Pedagogerna hade 
önskemål om att i förväg få ta del av våra intervjufrågor, därför skickade vi ut frågorna några 
veckor innan vi besökte förskolorna. På grund av tidsbrist skiljde det sig avsevärt i hur stor 
utsträckning pedagogerna tagit del av intervjufrågorna. De frågor de fick ta del av i förväg var 
våra huvudfrågor, de följdfrågor vi arbetat fram skickade vi inte med. Studiens reliabilitet kan 
ha påverkats av vårt val att skicka ut huvudfrågorna i förväg. De pedagoger som tagit del av 
frågorna kan ha förberett sig och pratat med varandra om sina tankar kring frågorna. Valet att 
inte skicka med några följdfrågor grundade sig i att vi ville få spontana tankar och svar ifrån 
respondenterna även om de innan intervjutillfället diskuterat huvudfrågorna med varandra.  
 
Genom att vara fler som genomför intervjun tillsammans ökar också studiens reliabilitet 
(Kihlström 2007, s.232). Eftersom vi varit tre studenter som genomfört intervjuerna har vi 
delat upp ansvaret och arbetsuppgifterna. Att en av oss satt vid sidan av och observerade de 
som intervjuade bidrog till en interbedömmarreabilitet. Med en interbedömmarreabilitet 
menas att en av de som intervjuar har rollen som observatör och kan då bland annat observera 
kroppspråk hos respondenten (Kihlström 2007). I vårt fall har vi dragit nytta av detta då vi 
observerat varandra och inte respondenten. På så vis har vi förbättrat vår intervjuteknik vilket 
lett till att vi utvecklat lämpligare följfrågor. För att respondenten inte skulle känna sig 
obekväm i intervjusituationen till följd av att vi var tre som genomförde intervjuerna var vi 
noga med att informera dem om våra roller. För att förstärka vår reliabilitet ytterligare valde 
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vi att använda oss av ljudupptagning vid intervjuerna. Ljudupptagning är något som 
Kihlström (2007) menar har ett flertal fördelar. Hade vi valt att enbart anteckna intervjun 
skulle vi lätt kunnat missa någonting som sagts eller till och med tolkat svaren direkt. Genom 
att spela in intervjun gavs vi dessutom möjligheten att i efterhand höra oss själva och hur vi 
ställde våra frågor. Vi valde att använda oss av två ljudupptagningskällor för att säkerställa att 
inget material skulle gå förlorat.  

Forskningsetik 
God forskningssed innebär att den som forskar har ett ansvar gentemot de personer som 
medverkar i de studier som görs. För att styrka studiens kvalitet och tillförlitlighet finns det 
vissa utgångspunkter forskaren behöver ta hänsyn till. Studien ska ha ett tydligt syfte som 
visar de frågeställningar som forskaren vill söka svar på. Att tydligt förklara de metoder som 
används och hur dessa ska kunna bidra till att finna svar på det syfte eller de frågeställningar 
studien har är också av vikt för att studien ska få en god kvalitet och tillförlitlighet. När det 
handlar om studier som innefattar ett empiriskt insamlat material ska en analys göras utifrån 
ett kritiskt förhållningssätt. Hela studien och alla dess delar bör präglas av tydlighet och en 
god uppbyggnad (Hermerén 2011, sid.40). I vissa studier är det inte av vikt att lyfta fram 
enskilda individer. Ett exempel på en sådan studie är när det handlar om olika sätt att se på ett 
visst fenomen. En sådan undersökning fokuserar inte på att lyfta fram enskilda individer och 
på så sätt kan forskaren garantera att de medverkande förblir anonyma (Hermerén 2011, s.68).  
 
Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att följa de forskningsetiska principer som finns. 
Björkdahl Ordell (2007, ss.26-27) lyfter fram de fyra huvudkrav som vi förhållit oss till i vår 
studie.  
 

1. Informationskravet innebär att de som genomför studien måste informera de 
medverkande om studiens syfte.  

2. Samtyckeskravet betyder att deltagarna ska informeras om att de själva har rätt att 
välja om de vill medverka eller inte och att de när som helst kan avbryta intervjun. 

3. Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar i studien måste kunna lita på att 
de förblir anonyma.  

4. Nyttjandekravet beskriver att insamlad data om enskilda personer endast får användas 
till studiens syfte.  
 

För att ta hänsyn till samtliga krav skickade vi i förväg ut ett missivbrev till förskolorna (se 
bilaga 2) där vi presenterade oss själva, syftet med studien samt vad de forskningsetiska 
principerna innebär. För att säkerställa att alla respondenter fick ta del av vårt missivbrev och 
de fyra huvudkraven tog vi även med oss utskrivna missivbrev som vi gick igenom med varje 
respondent innan intervjun.  

Analys 
Studiens resultat kommer att presenteras utifrån två analyser. En genusanalys samt en 
diskursanalys med utgångspunkt i språkbruk kring genus och jämställdhet. 

Genusanalys  
Innehållsligt utgår första analysen från Eidevalds (2011) beskrivning av tre sanningar om hur 
kön och genus kan beskrivas. Den första sanningen utgår ifrån att flickor och pojkar är olika, 
den andra sanningen grundar sig i att olikheter mellan flickor och pojkar beror på olika 
bemötanden och den sista sanningen utgår ifrån att flickor och pojkar varken ses som olika 
eller lika.  
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I den analytiska processen har vi utgått ifrån respondenternas svar på intervjufrågorna. Vi 
placerade den transkriberade texten upp och ned på ett bord. Vi turades om att läsa vad 
respondenterna svarat på frågorna. Anledningen till att texterna låg upp och ned var för att 
ingen annan än den som läste skulle veta vilken respondents intervjusvar som var i fokus. 
Utifrån det teoretiska ramverket om de tre sanningarna ville vi lyssna på respondenternas svar 
utan att vara färgade av vilken pedagog som sa vad. Därför analyserades svaren utan fokus på 
vem av respondenterna som sagt vad. Syftet med vår studie är inte att lyfta fram enskilda 
individer utan att undersöka olika sätt att tala om och resonera kring genus och jämställdhet. 
Vi kopplade varje sanning till var sin färg. De färger som användes var rosa, grön och blå. 
När vi i texten fann uttalanden som till exempel kunde kopplas till den första sanningen om 
att flickor och pojkar är olika markerade vi detta med rosa. Färgmarkeringarna underlättade 
för oss när vi sedan sammanställde vårt resultat.  
 
I studien görs ingen skillnad på pedagoger, deras utbildning eller på vilken förskola de är 
verksamma. Urvalet grundar sig i att intervjua pedagoger med olika erfarenheter inom 
området genus och jämställdhet för att kunna synliggöra olika tal och resonemang kring genus 
och jämställdhet. Resultatet delas in i tre huvudkategorier där de tre sanningarna om hur kön 
och genus kan beskrivas utgör grunden. Under dessa huvudkategorier redovisas 
underkategorier där pedagogers olika tal och resonemang kring genus och jämställdhet blir 
synliga. För att tydliggöra hur vi kategoriserar respondenternas svar följer nedan tre utdrag 
från de genomförda intervjuerna. Utdragen har utgångspunkt i de tre sanningarna och 
synliggör de olika synsätt som kan kopplas till dem.  
 
Flickor och pojkar är olika: ”Vi är (betonar ordet är) två olika kön, det finns pojkar och det 
finns flickor och det är inget fel med det”. 
Olikheter mellan flickor och pojkar beror på olika bemötanden: ”Det är det sociala könet, för 
det är där det sitter det här med olika förväntningar, olika krav, olika rättigheter”. 
Flickor och pojkar varken ses som olika eller lika: ”Barnen ska utvecklas som människor 
eller personer. Dom ska ju inte utvecklas till en pojke eller flicka”. 

Diskursanalys 
Innehållsligt utgår den andra analysen ifrån en diskursanalys. I vår diskursanalys studeras hur 
pedagoger använder sitt språkbruk när de talar om genus och jämställdhet.  
 
En vanlig förklaring av begreppet diskurs är att det finns ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen. En diskursanalys utgår ifrån att studera bland annat tal och text (Börjesson & 
Palmblad 2007). Bolander och Fejes (2009) beskriver diskursanalys som ett kraftfullt redskap 
för att kunna synliggöra språkets formgivande och skapande kraft. Språket skapar bilder av 
verkligheten. Diskursanalys kan användas för att skaka om det vi tar för givet, i vårt fall ett 
självklart språkbruk där bland annat ordet man ses som det generella och normala. En 
diskursanalys kan delas upp i fyra steg. Dessa fyra steg som utgör analysen ses tillsammans 
med det insamlade materialet som en helhet. Det första steget analyserar vad det talas om och 
hur. Det andra steget är en fördjupning av vad som framkommer i det första steget. I det tredje 
steget ses det på vad som framställs som det generella och normala i sättet att tala om. Det 
fjärde och sista steget analyserar vad som framkommer som det onormala genom talet. Stegen 
kan med fördel delas upp i frågor för att hjälpa oss att förstå hur språket skapar bilder om 
verkligheten. Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagoger talar om och resonerar 
kring genus och jämställdhet. Att välja en passande metod för studiens undersökningsområde 
lyfter Bolander och Fejes (2009) fram som väsentligt. Genom en diskuranalys med intervjuer 
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som redskap lyfts pedagogers tal och språkbruk fram på ett tydligt sätt. Genom 
respondenternas svar visas deras syn av verkligheten och deras sanning om världen.  
 
I den analytiska processen har vi utgått ifrån de fyra steg som ingår i en diskursanalys. Vi 
började med att markera benämningar för att se vilka begrepp pedagogerna använde i sitt tal 
om genus och jämställdhet. De begrepp vi fick fram var man, en, den, han, hon, hen, flickor, 
pojkar, de med snippa och de med snopp. När vi hittat de benämningar som återkom i 
pedagogernas tal om analyserade vi i vilka sammanhang benämningarna användes och 
tydliggjorde sammanhangen genom att ta utdrag ifrån intervjuerna. Utdragen utgjorde en 
fördjupning i vår analys. Genom våra markeringar av benämningarna fick vi även en 
uppfattning av vilka begrepp som var mest respektive minst förekommande.  
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Resultat  
I den första resultatdelen redovisas genusanalysen. Utdrag ifrån genomförda intervjuer där 
pedagogers olika tal och resonemang kring genus och jämställdhet kopplas till de tre 
sanningarna. I den andra resultatdelen redovisas resultatet av diskursanalysen om 
pedagogernas språkbruk.  

Resonemang om genus och jämställdhet 
I nedanstående genusanalys lyfts och kopplas pedagogernas resonemang till Eidevalds (2011) 
tre sanningar om hur kön och genus kan beskrivas. Sanningarna är flickor och pojkar är olika, 
olikheter mellan flickor och pojkar beror på olika bemötanden samt flickor och pojkar ses 
varken som olika eller lika.  
 
Flickor och pojkar är olika  
I denna sanning talar och resonerar pedagogerna kring genus och jämställdhet utifrån 
områdena syn på kön, material samt bemötande. Sammanfattningsvis kan vi se en tydlig 
koppling till den första sanning analysen utgår ifrån. Pedagogerna beskriver i sitt tal och 
resonemang kring genus och jämställdhet att flickor och pojkar är olika. Pedagogerna talar 
enbart utifrån att det finns två kön, flickor och pojkar. Genom resultatet kan det även utläsas 
hur pedagogerna talar om en kompensatorisk pedagogik där de försöker bemöta pojkar på ett 
sätt som ska stärka dem i deras verbala kommunikation och i att uttrycka känslor.  I 
pedagogernas resonemang kring material lyfts det fram att vissa typer av material är starkt 
förknippat med ett visst kön.   
 
Syn på kön  

”…//precis som vi pratat om tidigare så tycker jag, det handlar inte om att ta bort könen. 
Vi är (betonar ordet är) två olika kön, det finns pojkar och det finns flickor och det är 
inget fel med det”  

”Ja, kön är ju liksom det som man har mellan benen”  

Material 
”…//jag ser inte något problem med att vissa saker ska vara kopplade till en särskild 
grupp av barn”  

”…men också när vi köpte in bilar så köpte vi in bilar som såg ut som djur som var 
gulliga, att det finns en blandning, att de kan vara gulliga som lejon och pandor som är 
bilar också till exempel”  

Bemötande 
”Jag försöker tänka på att gulla, gosa med dem med snopp. Och att vara verbal och öva, 
kräva kommunikation där”  

Olikheter mellan flickor och pojkar beror på olika bemötanden  
I denna sanning beskrivs hur pedagogerna talar om och resonerar kring genus och 
jämställdhet utifrån områdena förväntningar, material samt bemötande. Pedagogerna visar 
genom sitt tal och resonemang en medvetenhet om de av samhället konstruerade 
förväntningar på flickor och pojkar. Genom tydliga exempel lyfter pedagogerna även fram 
vårdnadshavare och deras förväntningar på sina barn utifrån specifika egenskaper som anses 
vara kopplade till barnens kön. Pedagogerna beskriver hur de med hjälp av material, placering 
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av materialet och utformning av miljö strävar efter att skapa könsöverskridande lek. 
Pedagogernas önskan är att allt material ska vara könsneutralt och kunna användas av alla 
barn oavsett kön. Vad gäller bemötande av barnen uttrycker pedagogerna att trots att det finns 
en medvetenhet om olika bemötande så är det lätt att falla in i fällor som grundar sig i de 
stereotypa förväntningar som finns på kön.  
 
Förväntningar 

”Då tänker jag på kön och hur de här könsrollerna funkar, eller liksom formar sig i vårt 
samhälle. Det socialt konstruerade könet”   

…//det är det sociala könet, för det är där det sitter det här med olika förväntningar, 
olika krav, olika rättigheter”  

”Det lever kvar, det är någonting som hela samhället är uppbyggt på, vad som är flickigt 
och pojkigt”  

”Det är väldigt lätt för vi är formade av vårt samhälle och i samhället finns det att man 
har lätt att kategorisera och liksom se skillnad på pojkar och flickor. Så att det är väldigt 
lätt att falla in i det”  

”Jag har haft väldigt många inskolningar tidigare i mitt arbete och då när vi träffar de 
här nya föräldrarna som skolar in sitt första barn framförallt, eller om de skolar in 
döttrar så säger de alltså alltid nästan, ja alltså hon har ju en väldigt stark vilja, hon är så 
envis. Jag har nästan aldrig hört någon säga så om pojkar. För att det är på något vis 
förväntat att pojkarna ska ha det men alla blir på något vis förvånade att deras döttrar 
har det”  

Material 
”Vi skulle aldrig någonsin få för oss att ha en rosa hörna eller en blågrön 
dinosauriehörna just för att det skapar de här uppdelningarna. Utan i så fall skulle vi ju 
ha dinosaurier bredvid tågen, bredvid dockorna och då kan dockorna vara med 
dinosaurierna som kan åka tåg, så att barnen kan blanda upp leken på ett friare sätt utan 
att de här typiskt killiga leksakerna är där borta och de typiskt tjejiga leksakerna”  

”…//det finns både tjejer och killar som gillar bilar men jag vet att bilar anses inte 
könsneutralt utan det är såhär mer hänvisat till killar. Bollar, fast jag vet att det 
egentligen mest hänvisas (skratt) så, men jag tycker det ska vara för alla så. Att rita, 
kritor och pennor då i så fall, det är väl egentligen det mest könsneutrala så, fast där är 
det mer riktat till flickor egentligen (skratt)”  

”…//traditionellt sätt så brukar man tänka att killar vill hänga i bilhörnan kanske och 
tjejer i dockhörnan och såna saker, så det är väl absolut inte om att ta bort det. Det 
handlar ju om att förändra de föreställningar om vad som barn vill göra överhuvudtaget, 
att det inte är kopplat till kön så”  

”Hur kan vi göra så att, om det här då uppfattas som att det ska vara väldigt mycket 
liksom mot ett visst kön, vad kan vi lägga till i den miljön eller i den zonen som gör att 
det väger upp det så att det blir åt båda hållen”  
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”Ta inte bort bilar, ta inte bort dockor etc, fundera istället på din miljö. Hur kommer det, 
vad kan vi göra med våran miljö, kan vi förändra något sätt som gör att bilarna blir lika 
intressant för flickor och (betonar ordet och) pojkar. Vad kan vi göra med dockorna för 
att det ska bli lika intressant för pojkar och flickor istället för att bara ta bort”  

Bemötande 
”Ja på morgonen när man berömmer flickorna för vad de har på sig, mm, till exempel. 
Och ja, killar ska vara tuffa, mycket stereotypa så”  

”…//eller så märker man att man inte är könsneutral hela tiden. Man kanske pratar lite 
gulligare med flickorna, det vet jag att man gör. Man kanske ger mer uppmärksamhet åt 
pojkarna”  

”Du ska bemöta dem där de är här och nu och utifrån det intresset de har och det ska 
inte spela någon roll om de är pojkar eller flickor”  

Flickor och pojkar ses varken som olika eller lika  
Utifrån den tredje sanningen visar resultatet att pedagogerna talar om och resonerar kring 
genus och jämställdhet utifrån områdena syn på kön, det tredje pronomenet, pedagogers 
uppdrag, makt och status, material samt jämnställdhet. Här uttrycker pedagogerna att det finns 
fler olika kön, inte bara flicka och pojke. Kön ses som en social konstruktion och en person 
får själv välja vilket kön personen vill tillhöra. Ordet hen ses av pedagogerna som ett positivt 
begrepp då det med fördel kan användas som ett komplement till han och hon för att slippa 
köna personer. Pedagogerna lyfter fram vikten av sitt arbete och uppdrag i förskolan. De 
strävar efter att barnen ska få utvecklas som människor och inte utifrån vilket kön de tillhör. 
Pedagogerna talar om heteronormen och den maktobalans som finns mellan könen, till detta 
lyfter de även fram transperspektivet. I talet om genus lägger pedagogerna in ett 
intersektionellt perspektiv och tänk. Att göra medvetna val kring barnlitteratur lyfts fram och 
pedagogerna talar om vikten av att ha genusglasögon på sig för att provocera och diskutera 
kring litteratur. Pedagogerna lyfter fram färgerna rosa och svart och talar kring dessa färger 
kopplat till status. Att alla människor ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett kön 
går som en röd tråd i talet kring denna tredje sanning. 
 
Syn på kön 

”Hur kan du säga hon eller han när du inte har frågat det barnet vad det är för kön? Det 
är min nya syn på kön. Det är självvalt, det bestämmer du själv. Det är var och ens sak 
och det bestämmer du själv. Kön bestämmer du själv. Du får ändra dig och behöver inte 
svara”  

”Kön är en social konstruktion. //…jag tänker att vi är så mycket mer än den här lilla 
formen som vi ska passas in i liksom”  

”Jag tänker på pojke/flicka, man/kvinna och sen kommer ju också tankarna till de som 
också känner att de inte riktigt passar in i de två kategorierna”  

”…alltså att du slipper säga han och hon och för att jag tycker att, äh det blir som ett 
tredje eller fjärde eller femte kön. Eller såhär att du kan få vara lite vad du vill eller både 
och eller, och så sen tycker jag det är viktigt för, ur ett transperspektiv också”  
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Ett tredje pronomen 
”…//barn här har sagt att, jag är faktiskt en hen, eller berättat historier och då är det, nä det är 
inte en han eller en hon utan det är en hen, och det tycker jag är jättehäftigt. Att de får det så 
pass när de är små, att det blir naturligt för dem att inkludera det tredje pronomenet i språket. 
Och att de själva också får erkännande att man faktiskt kan känna sig som en hen”  

”Ja vi är ju människor, det finns inte bara hon och han…//”  

”Del i betydelsen att det kan vara om man inte vet vilket kön den man pratar om har och i den 
betydelsen att det är en person som inte känner sig hemma i varken den kvinnliga 
könskategorin eller den manliga utan känner sig som en hen …//en del vuxna använder det så 
om barnen för att inte köna barnen redan nu för vi vet ju inte hur de känner”  

”…//barnen frågar också ibland, är du en flicka eller pojke? Jag bara, jag känner mig som en 
flicka, och så kanske de, några, inte alla men några, är tvärsäkra på att de känner sig som 
flickor och någon känner sig som en hen för det är både och”  

Pedagogers uppdrag 
”…//jämställd i den bemärkelsen att man inte behöver vara pojke eller flicka för att få 
samma uppmärksamhet. Ja för det är ju också vårt uppdrag att barnen då ska utvecklas 
som människor eller personer. De ska ju inte utvecklas till en pojke eller till en flicka”  

”…//då kan jag säga, ja men här arbetar vi utifrån att barnen är olika personer och inte 
att de är pojkar och flickor och så att, och det tror jag är viktiga diskussioner som man 
kan ha med föräldrarna då”  

”…//barnen som jag jobbar med ska få möjlighet att få en öppen syn liksom på olika 
kategorier och samhället och så, och inte behöva känna såhär att de blir placerade i olika 
fack och så”  

”…//framför allt är det ju att jobba med självkänsla och få utvecklas som människa i ett 
sammanhang där människor inte begränsar eller bedömer negativt och lyfter upp något 
som positivt och nedvärderar någonting annat”  

Makt och status 
”Tänk er människan som helhet. Alla lekmaterial är lika värda, vi kan kombinera dem 
hur vi vill och allt finns tillgängligt, allt har lika mycket plats, vi uppmuntrar folk att 
leka med, vi vill uppmuntra folk att leka med allt material och att blanda det…//”  

”Att jobba med att utjämna maktobalansen mellan könen och statusen mellan könen så 
att det som vi förmodar är flickor och de som vi förmodar är pojkar och de som vi 
förmodar är kanske någonting annat, har samma status och lika mycket värde som 
regnbågens alla färger”  

”En medvetenhet om maktobalansen mellan upplevda kön och trans”  

…//”när jag pratar om genus så lägger jag in mycket andra saker, som ett mer 
intersektionellt perspektiv. Såhär kön och klass och etnicitet och många såna 
variablar…//”  



 

22 
 

”Är det någon färg som saknas så lyssnar vi på barnen. Så att tillföra färger och inte ta 
bort färger, nej för då kan jag också tycka att det här med strategier, tar du bort rosa för 
att du tycker det är en tjejfärg då har du ju också sagt att killarna inte får gilla rosa och 
då är det inte accepterat med färgen rosa…//” 
 
”…//nu har vi pratat mycket om i arbetslaget att förhöja färgen rosa för alla istället för 
att det ska vara någonting som är dåligt liksom. Och likadant är det med färgen svart 
faktiskt. För det är också en färg som jag har hört från många andra som har jobbat på 
andra förskolor och sånt, att svart ofta kan vara en färg som barn inte har tillgång till” 

 
Material 

”Men sen även kan vi ju ha böcker och ifall det är någonting som känns onödigt mycket 
könande i böckerna så kan vi ju ändra i böckerna och säga hen istället eller hon, eller ja 
att man ändrar. Ifall det är en intressant historia så behöver man inte ta bort hela boken 
för det” 
 
”Alltså när vi köper in böcker kollar vi ju alltid igenom dem innan och så, vad vi köper 
för böcker, och har såhär genusglasögon på oss och andra glasögon ibland också” 
”Men sen ibland så kan man ju läsa dem helt rätt utav och så kan man också provocera 
och prata om det sen, diskussioner liksom, hur tänker ni här och varför har de skrivit så 
tror ni? …//att man också tar barnen på allvar” 
 
”Sen har vi köpt in böcker då, de här OLIKA till hela huset för att vi ska bli medvetna 
om att det handlar ju om att vi inte bara ska göra som det alltid är gjort för då kommer 
man inte vidare heller”  

 
Jämställdhet 

”Då tänker jag att man ska ha samma möjligheter och rättigheter varse man är pojke 
eller flicka eller kvinna eller man eller vad man nu definierar sig som”  

”Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla kön och alla människor”  

Hur pedagoger talar och resonerar om genus och jämställdhet utifrån flera 
sanningar samtidigt  
Under analysen upptäckte vi att pedagogerna i flera fall talade och resonerade kring genus och 
jämställdhet utifrån flera sanningar samtidigt. En slutsats kan vara att pedagogernas tal och 
resonemang inte är så förutsägbart, en pedagog måste inte enbart ha ett förhållningssätt 
kopplat till en sanning utan det går att röra sig mellan flera sanningar samtidigt. Pedagogerna 
talar om det biologiska könet men de visar samtidigt en medvetenhet om att det finns fler kön 
än enbart flicka och pojke, kvinna och man. Pedagogerna problematiserar det faktum att en 
personen kan vara född till ett visst kön men känna sig som någonting annat, samtidigt spelar 
samhällets värderingar och förväntningar också en stor roll.  

”Mm, ja då ser jag ju det biologiska könet. Liksom att man tittar ungefär, vad är jag, är 
jag en pojke eller är jag en flicka? Och inte hur man känner sig, att man faktiskt kan 
vara en kvinna här uppe (pekar på huvudet) men uppfattas utåt kanske då som mer 
manlig…// …//det är väl det vad man är född till då könet”  

”Ja, kön är ju liksom det som man har mellan benen. Ja jag vet inte hur man ska se på 
det men alla har ju något slags kön liksom”  
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”Mm, jag tänker ju på pojke, flicka, man och kvinna. Och sen kommer ju också 
tankarna till dem som också känner att de inte riktigt passar in i de två kategorierna”  

”Ja det finns ju ett biologiskt kön så att säga. Men sen tänker jag på att man får väl vara 
ganska öppen liksom, och det är en del av min yrkesidentitet liksom att man inte 
placerar i fack …//ja men att man har ett biologiskt kön, att man kanske då är en pojke 
och en tjej men man kanske inte känner sig som det. Och vem är jag då att säga att du 
inte är det du känner dig som”  

”Jag tänker ju att alla saker ska vara könsneutrala (skratt). Sen så tänker, eller såhär, jag 
tänker att det är vi vuxna som kopplar saker till kön för vi har lärt oss det”  

Tal om genus 
I den andra resultatdelen redovisas resultatet ifrån diskursanalysen av pedagogernas 
språkbruk. Det som är i fokus är pedagogernas användning av orden man, en, den, hon, han 
och hen. Fokus kommer även ligga på pedagogernas ordval för att definiera barnen. Analysen 
utgår ifrån tre frågor. Dessa tre frågor analyseras i fyra steg som utgör diskursanalysen.  
 

• Vad använder pedagogerna för könsneutrala och icke könsneutrala pronomen och 
andra liknande benämningar? 

• Vilka benämningar är mest förekommande?  
• Vilka benämningar är minst förekommande?  

 

Vad talas det om och hur  
I datainsamlingen har vi uppmärksammat vilka benämningar pedagoger använder när de talar 
om sin verksamhet utifrån våra intervjufrågor. De benämningar som uppmärksammades var 
man, en, den, flickor och pojkar, de med snippa och de med snopp, han, hon och hen.  
 

Fördjupning av vad det talas om och hur  
Benämningen man är ett återkommande pronomen i samtliga intervjuer. I resultatet synliggörs 
hur pedagogerna försöker anamma ett mer könsneutralt språkbruk bland annat genom att 
börja använda ord som en och den istället för man. Här beskriver en pedagog hur svårt det kan 
vara att ändra sitt språkbruk. 
 

”Jag har tyckt att det har varit ganska jobbigt att såhär ställa om mig. Det har varit både 
med hen och med man, att vi säger en istället för man och så”.  

 
En del pedagoger väljer att benämna flickor och pojkar genom att i stället säga de med snippa 
och de med snopp. I citatet synliggörs hur pedagogen undviker att benämna barnen som 
flickor och pojkar. 
 

”…// man kanske kan låta de som har snippa vänta längre för att få hjälp eller någonting 
för att man tänker att de som har snopp ofta är mer otåliga” 

 
Som ett tredje pronomen till han och hon används hen. Genom att använda sig av hen menar 
pedagogen att barnen får nya upplevelser.  
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”Det går ju att läsa samma bok och byta ut könet mot antingen bara det ena eller det 
andra eller hen och då blir det ju en annan upplevelse, då skapar ju den här som får se 
bilderna en annan inre bild.”  

 

Mest och minst förekommande 
I nedanstående tabell beskrivs de mest respektive minst förekommande benämningar som 
används.  
 

Mest förekommande  Minst förekommande 
Man  En och den  
Flickor och pojkar  De med snippa, de med snopp  
Han och hon  Hen 

 
I analysen framkom att benämningen man var mest förekommande i intervjuerna. Det 
intressanta är variationsbredden på benämningen. I intervjuerna där man förekom minst och 
mest visade det sig att benämningen man användes två respektive 125 gånger. Man var det 
vanligaste sättet att beskriva människor och sig själv i allmänhet till exempel ”det är viktigt att 
man tänker på att man ska…//”. När det talas om barn utefter deras kön används oftast 
benämningen flickor och pojkar. Flickor och pojkar blev på så vis det mest förekommande 
sättet att tala om barn utefter deras kön. De pronomen som används generellt sätt för att 
beskriva en person är framförallt han och hon.  
 
Då pedagogerna talar om man som det generella fann vi även att de i vissa fall använder sig 
av benämningen en och den synonymt med man. En och den blev därmed det minst 
förekommande sättet att benämna sig själva eller andra personer.  
 

”…//hur en möter barn, eller alla människor egentligen. Att den är medveten om att man 
arbetar för genus rättare sagt så är det att den håller en medvetenhet hur en behandlar 
människor eller talar till människor.”  

 
Pedagogerna talar om de med snippa och de med snopp, i dessa fall syftar de till flickor och 
pojkar. Benämningarna de med snippa och de med snopp förekommer endast i ett fåtal fall. 
Det tredje pronomenet hen används av vissa pedagoger då de beskriver personer. Pronomenet 
hen förekom mindre än han och hon.  
 

”Vi ser en person som går och vi pratar om det, titta hen har en hund. För utan att vi ska 
utgå från att det är en hon för att den ser ut som en hon betyder det kanske inte att hen 
känner sig som en hon” 

 
Sammanfattningsvis visar resultaten att pedagoger i förskolan försöker arbeta för att skapa en 
medvetenhet kring genus och jämställdhet. De lyfter fram att samhällets förväntningar har en 
stor påverkan både på dem själva och på de barn de arbetar med. Samhällets förväntningar 
visar sig också i det material som finns på förskolan och därför lyfter pedagogerna fram 
vikten av att reflektera kring hur de utformar miljön för att motverka de normer och 
förväntningar som finns. Det finns också olika sätt att se på kön. En del pedagoger lyfter fram 
kön som biologiskt betingat medan andra pedagoger inte enbart ser kön som biologiskt utan 
uttrycker att en person kan känna sig som någonting annat än det biologiska kön personen är 
född till. Det finns en önskan hos ett flertal pedagoger att ändra sitt språkbruk för att tala mer 
jämställt. Trots denna önskan lyfter de fram att det är svårt att ändra sitt språk och att de måste 
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arbeta aktivt med detta. En annan synvinkel på språkbruket som framkommer är att 
pedagogerna inte anser att ett förändrat språk bidrar till ett jämställdhetsarbete.         
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Diskussion  
I diskussionsavsnittet diskuteras studiens resultat och kopplas till tidigare forskning kring 
ämnet. Resultatet kopplas även till de analyser som tidigare beskrivits samt den teoretiska ram 
studien har utgångspunkt i. Metoddiskussion och didaktiska konsekvenser kommer att 
presenteras. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion av genusanalys 
Nedan diskuteras resultatet av genusanalysen och kopplas till Eidevalds (2011) tre sanningar 
om hur kön och genus kan beskrivas. Det förs även en diskussion om hur pedagoger talar om 
och resonerar kring genus och jämställdhet utifrån flera sanningar samtidigt.  

Flickor och pojkar är olika 
Eidevald (2011) talar om den första sanningen där flickor och pojkar är olika. Kön är 
någonting biologiskt betingat och det är därmed en självklarhet att se på flickor och pojkar på 
olika sätt. Utifrån studiens resultat kan vi utläsa att vissa pedagoger talar om flickor och 
pojkar utifrån denna sanning. De uttrycker att kön är någonting biologiskt och till följd av sina 
biologiska förutsättningar har flickor och pojkar olika egenskaper. En av pedagogerna 
uttrycker att den försöker tänka på att vara mer känslosam och öva kommunikation med 
pojkarna. Detta tankesätt kan kopplas till Hedlins (2006) beskrivning av könsschablonsdiket. I 
könsschablonsdiket ses flickor och pojkar utifrån stereotypa könsnormer och förväntas vara 
på ett visst sätt beroende på vilket kön de har. I den kompensatoriska pedagogiken strävas det 
efter att uppmuntra förmågor som vanligtvis tillskrivs det andra könet och som därmed kan 
vara svagt utvecklat (SOU 2006:75). I talet om att köpa in bilar som ser ut som djur och som 
därmed är mer gulliga kan vi ana att pedagogen har en uppfattning om att fler flickor kommer 
vilja leka med bilarna just på grund av att de är gulliga. Även detta kan kopplas till det 
kompensatoriska tänket. Eidevald (2011) menar dock på att utifrån denna sanning ska inte de 
egenskaper som flickor och pojkar anses ha motverkas genom kompensatorisk pedagogik. De 
ska snarare få tillåtas att vara ”som de är”, exempelvis blir det på så vis orättvist om en pojke 
inte uppmuntras att leka med en bil.  

Olikheter mellan flickor och pojkar beror på olika bemötanden  
Genus är föränderligt och visar hur kvinnor och män formas utifrån de sociala 
påverkansfaktorerna i ett samhälle (Hirdman 2001). Dessa sociala påverkansfaktorer är de 
som Eidevald (2011) talar om när han beskriver den andra sanningen om hur kön och genus 
kan beskrivas. Sanningen tar utgångspunkt i att olikheter mellan flickor och pojkar beror på 
olika bemötanden. Pedagogerna resonerar utifrån de förväntningar som från samhället finns 
på flickor och pojkar. De talar om de rådande könsroller och normer som finns och att de 
upplever att dessa roller och normer är svåra att bryta. Pedagogerna lyfter fram att det 
material som finns på förskolorna är starkt kopplat till vad flickor och pojkar anses tycka om. 
Trots de stereotypa förväntningar som finns på materialet har pedagogerna valt att inte 
utesluta något material. De talar om att placera materialet på ett sådant sätt att det möjliggör 
för flickor och pojkar att leka könsöverskridande. Delegationen för jämställdhet i förskolan 
(2006) belyser att en blandning av könskodat material bidrar till könsöverskridande lek. 
Genom att inte utesluta material som anses vara könskodat ges flickor och pojkar möjlighet 
till att leka mer tillsammans och mer varierat. En medvetenhet om olika bemötande beroende 
på kön visas tydligt i pedagogernas tal om hur de bemöter barnen på förskolorna. 
Pedagogerna lyfter fram exempel där flickor och pojkar blir bemötta utifrån de traditionella 
förväntningar som finns kring kön. Att pedagoger i förskolan är medvetna om och reflekterar 
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kring hur de bemöter barnen är en viktig del i ett jämställdhetsarbete. För att synliggöra hur 
pedagogerna bemöter flickor och pojkar är kartläggning ett kraftfullt verktyg (SOU 2010:99).  

Flickor och pojkar ses varken som olika eller lika 
Eidevald (2011) beskriver den tredje sanningen utifrån att flickor och pojkar varken ses som 
olika eller lika. Både kön och genus är socialt konstruerat. Pedagogerna talar om kön som 
någonting självvalt och att det inte enbart finns flickor och pojkar. Fokus riktas mot hur en 
människa känner sig. Detta tänk kan kopplas till transperspektivet där en person kan se sig 
både som kvinna, man och neutral (RFSL 2006). Pedagogerna lyfter fram att kön är 
föränderligt och personen i fråga inte behöver svara på vilket kön den tillhör eftersom det inte 
är könet som ska vara i fokus. Ett sätt att ta fokus ifrån könet är att använda sig av ett 
könsneutralt pronomen i samtal med barnen. Hen är svenska språkets tredje pronomen. Detta 
pronomen innefattar både han, hon och den och används flitigt av transpersoner (Milles 
2008). Hedlin (2006) lyfter fram att den manliga normen ses som det generella. De rådande 
normer som finns i samhället utgår från en heteronorm (Ambjörnsson 2006). Pedagogerna 
talar om vikten av att vara medveten om och arbeta med maktobalansen mellan upplevda kön. 
Pedagogerna talar även om hur de måste arbeta med att höja statusen på lekmaterial och 
färger. Alla barn ska kunna leka med allt material oavsett kön och ingen färg ska vara kopplad 
till antingen flickor eller pojkar. Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) beskriver ett 
tydligt exempel där en pojke vägrar sova på en rosa kudde och på eget initiativ byter till en 
blå kudde. Exemplet visar på hur färger påverkar barnen redan i tidig ålder och därav har 
pedagoger i förskolan en viktig roll i arbetet av att höja statusen och framställda material och 
färger som lika mycket värda. Pedagogerna uttrycker också att en viktig del i deras uppdrag är 
att bidra till att barnen på förskolan får en öppen syn på hur samhället kan se ut. Att arbeta 
med barnens självkänsla och att låta dem lära i ett samanhang där människor inte begränsar 
varandra på grund av kön lyfts också fram som en central del i pedagogernas uppdrag. De 
talar om en önskan om samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla kön och alla 
människor. Hedlin (2006) styrker pedagogernas önskan då hon belyser vikten av att en 
persons biologiska kön inte ska påverka möjligheten att vara den du vill.    

Hur pedagogerna talar och resonerar om genus och jämställdhet utifrån 
flera sanningar samtidigt  
Hirdman (2001) beskriver att kön syftar till en persons könsorgan. Eidelvalds (2011) första 
sanning utgår på samma sätt utifrån en persons biologiska kön. I resultatet framkom att 
pedagoger dels ser till det biologiska könet och beskriver att kön är vad en person har mellan 
benen. I samma uttalande lyfter pedagogerna även fram att kön kan innebära hur personen 
känner sig och visar på så vis genom sina uttalanden att en inte måste vara det kön en är född 
med. Vi kopplar därmed även pedagogernas uttalanden gällande kön till Eidevalds (2011) 
tredje sanning där kön ses som en social konstruktion. Pedagogernas tal om kön visar en 
medvetenhet kring transperspektivet där en person kan uppfatta sig själv som kvinna, man, 
både kvinna och man eller neutral (RFSL 2006). En pedagog uttrycker att en person ifrån 
samhällets syn på kvinnliga och manliga könsroller kan uppfattas som en man fast personen i 
fråga upplever sig själv som kvinna. Hirdman (2001) lyfter fram att samhället påverkar synen 
på kvinnligt och manligt. Hirdmans beskrivning av samhällets syn kopplar vi till Eidevalds 
(2011) andra sanning där sociala förväntningar har en stor påverkan på hur flickor och pojkar 
uppfattas.  ”Vem är jag då att säga att du inte är det du känner dig som” uttrycker en pedagog 
efter att ha beskrivit att det finns två biologiska kön, flicka eller pojke. Pedagogen utvecklar 
sedan sin tanke genom att uppmärksamma att en person inte behöver känna sig som det den 
ser ut som och talar därmed om sanning ett och tre i samma mening.  
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Resultatdiskussion diskursanalys  
Nedan diskuteras resultatet av diskursanalysen och kopplas till tidigare forskning. 
 
Milles (2008) lyfter fram att benämningen man syftar till personer där identiteten inte spelar 
någon roll. Man kan användas i talet för att tala om sig själv eller om flera personer till 
exempel ”undra hur man ska göra”. Benämningen kan dock ses som problematiskt då det 
kopplas till den manliga normen. Man kan böjas för att få ett mer könsneutralt begrepp, då 
används begreppen en eller den. Vi har i analysen kunnat utläsa hur pedagoger i största mån 
försökt undvika det manligt kodade begreppet och istället försökt ersätta med en och den. Vi 
kan dock utläsa att språket är svårt att förändra och flera av pedagogerna uttrycker själva att 
det tar lång tid att börja använda ett nytt ord då det kan vara svårt att hitta situationer där det 
passar. I de fall där pedagogerna har valt att byta ut flickor och pojkar mot de med snippa och 
de med snopp utgår vi ifrån att pedagogerna ändrar begreppen för att de strävar efter ett mer 
jämställt språk där gamla värderingar på orden flickor och pojkar inte blir lika framträdande. 
Henkell (2009) menar att genom ett jämställt språkbruk ges barnen en rikare verklighet. 
Barnen ska inte begränsas genom ett normativt språkbruk som till exempel vetenskapsman 
som kan ge dem bilden av att bara pojkar och män kan bli vetenskapsmän.  
 
Milles (2008) lyfter pronomenet hen som ett användbart begrepp. Hen är svenska språkets 
tredje pronomen tillsammans med han och hon. Vissa pedagoger i studien använde sig av 
begreppet hen och ansåg att det var ett användbart pronomen till exempel i sånger och böcker.  
Henkell (2009) menar att språkbruket har en stark påverkan på barnens syn på de traditionella 
könsrollerna. En pedagog förklarar att om barnen alltid får höra att bagaren i sången är en 
han, ekorren som satt i granen är en han och så vidare exkluderas flickor i en stor del av 
barnens egen verklighet. I dessa fall anser pedagogen att begreppet hen kan vara fördelaktigt 
att använda då det öppnar upp och skapar fler möjligheter för barnen att identifiera sig med 
olika karaktärer. En pedagog lyfter fram benämningen hen ur en annan synvinkel. Pedagogen 
förklarar att den inte använder sig av hen då pedagogen uppfattar det som att släta över ett 
bekymmer. Pedagogen betonar vidare att lösningen på jämställdhetsproblemet inte är att byta 
ut ord utan att det finns andra sätta att arbeta med jämställdhet. I en intervju lade vi märke till 
hur respondenten via sitt språk vidgade synen på vem som kan göra vad genom att byta ut 
ordet mannen i diskrimineringsombudsmannen till diskrimineringsombudspersonen.  

Metoddiskussion  
Redskapet intervju passade till vårt syfte då vi ville undersöka hur pedagoger i förskolan talar 
om och resonerar kring genus och jämställdhet. Genom att använda oss av intervjuer gavs vi 
möjlighet att spela in det pedagogerna talade om. Kihlström (2007) lyfter fram att för att den 
som intervjuar ska kunna ta till sig de svar som respondenten ger måste intervjuaren så 
mycket som möjligt bortse från sin egen förförståelse. Att borste från sin förförståelse kan bli 
svårt om den som intervjuar tycker att ämnet är väldigt intressant och därigenom ställer allt 
för ledande frågor som får respondenten att svara det intervjuaren vill att den ska svara. 
Genom den respons vi fick av vår handledare kring våra intervjufrågor synliggjordes vår 
förförståelse då vi insåg att vi skrivit snäva och ledande frågor. För att ta hänsyn till vår 
förförståelse skrev vi ner våra tankar kring genus och jämställdhet och diskutera med 
varandra. Kihlström (2007) menar att användandet av bandspelare vid en intervju minskar 
risken att missa någonting som respondenten talar om. Inspelningarna vid våra intervjuer 
hjälpte oss i vår analys. Med hjälp av det inspelade materialet kunde vi transkribera insamlad 
data. Transkriberingarna var till stor hjälp när vi analyserade pedagogernas sätt att tala om och 
resonera kring genus och jämställdhet. Genom att göra färgmarkeringar kunde vi analysera 
fram vilka sanningar pedagogerna talade utifrån samt vilka benämningar som förekom. 



 

29 
 

Genom våra provintervjuer fick vi feedback som var fördelaktig då vi kunde omarbeta våra 
intervjufrågor för att få ett bredare analysmaterial. Hade vi exempelvis använt oss av 
observationer eller enkäter hade troligtvis materialet inte haft samma bredd och därmed blivit 
svårare att analysera utifrån Eidevalds (2011) tre sanningar om hur kön och genus kan 
beskrivas. Vi upplevde att redskapet intervjuer gav oss möjlighet att i vår diskursanalys gå in 
på djupet kring pedagogernas tal och språkanvändning. Genom diskuranalysen fick vi en 
insyn i hur språket skapar en verklighet för både barn och pedagoger. Att förstå språkets roll i 
hur vi skapar vår verklighet lyfter Bolander och Fejes (2009) fram som en central del i en 
diskursanalys. Vi är medvetna om att vi endast snuddat vid en diskursanalys men anser ändå 
att vi fått fram ett tillförlitligt resultat genom vår analys. Inom diskursanalys talas det om det 
normala och det onormala. I vår studie har vi valt att inte använda begreppen normal och 
onormal då vi anser att detta kan framställa någonting som bättre än det andra. Vi använder 
oss istället av mest och minst förekommande. 
 
I analyserna har vi utifrån pedagogernas tal gjort tolkningar som vi kopplat till teori och 
redskap. Vår ambition med denna studie är inte att lyfta fram någonting som bättre eller sämre 
utan synliggöra olika sätt att tala om och resonera kring genus och jämställdhet. Samma 
pedagog kan ha gjort uttalanden kring samtliga sanningar, vi har valt att lyfta de mest tydliga 
exemplen.  

Didaktiska konsekvenser  
Lpfö 98 (rev.2010, s.5) belyser att pedagoger som arbetar inom förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller och ge alla barn samma möjligheter att utvecklas 
oavsett kön. Utifrån Eidevalds (2011) tre sanningar om hur kön och genus kan beskrivas lyfter 
vi fram pedagogers tal om sin verklighet inom förskolan och deras arbete med genus och 
jämställdhet. Genom vårt resultat visar vi på olika sätt att tala om resonera kring genus och 
jämställdhet. Vår ambition är att pedagoger ska få en djupare förståelse och en öppnare syn 
kring att det finns olika sätt att arbeta med genus och jämställdhet i förskolans värld. En 
djupare förståelse anser vi kan bidra till att pedagoger bättre kan förstå sina kollegor i deras 
arbete inom området och även kritiskt kunna granska sig själva utifrån sitt eget 
förhållningssätt kring genus och jämställdhet. Vi hoppas att pedagoger inom förskolan kan 
använda vår studie som inspiration till att föra pedagogiska samtal där de både tar hänsyn till 
forskning och beprövad erfarenhet.  
 
Verksamma pedagoger i förskolan ska genom sitt arbete möjliggöra att barnen upptäcker nya 
sätt att förstå sin omvärld via språket (Lpfö 98, rev. 2010, s.10). Hur vi vuxna talar påverkar 
barnens skapande av sin egen verklighet (Bolander & Fejes 2009). Därför är det viktigt att 
pedagoger talar med varandra och med barnen på ett medvetet sätt och reflekterar kring det 
språkbruk de använder. Vårt resultat av diskusanalysen blir på så vis viktigt då det kan väcka 
tankar kring språkets exkluderande och inkluderande. Ett tydligt exempel där språkets 
exkluderande del blir synligt är i barnlitteratur där karaktärerna oftast benämns som en han 
(SOU 2006:75). En del i arbetet med genus och jämställdhet blir då att reflektera över den 
litteratur pedagogerna väljer att ta in till förskolan och hur de förmedlar innehållet till barnen.  

Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång uppmärksammade vi att det finns en brist på forskning kring begreppet 
hen. Som ett förslag till fortsatt forskning ser vi gärna en fördjupning kring begreppet hen och 
hur benämningen kan påverka barnen i deras identitetsuppfattning. Vi önskar även mer 
forskning kring språkets kraft i arbetet med genus och jämställdhet.  
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Bilaga 1  
Intervjufrågor  
Vad innebär begreppet genus för dig som pedagog? 
 
Tror du att man som pedagog har olika förväntningar på flickor och pojkar?  
 
Vad innebär begreppet jämställdhet för dig som pedagog? 
 
Använder ni er av ordet hen?  
 
Hur förhåller du dig till ordet hen som pedagog? 
 
Hur utformar ni er miljö? 
 
Vad anser du är ett könsneutralt material/leksak och varför? 
 
Hur ser du som pedagog på begreppet kön? 
 
Hur tror du att ert dagliga arbete påverkar barnens syn på de traditionella könsrollerna?  
 
Hur stor påverkan tror du media har på barnens syn kring traditionella könsroller t.ex. via tv, 
reklam, populärkultur?  
 
Hur inkluderar ni föräldrar/vårdnadshavare i ert arbete?  
 
Väljer ni barnlitteratur utifrån ett genusperspektiv? 
 
Hur mycket utbildning anser du ha fått inom området genus? 
 
Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2  
Missivbrev  
Vi är tre studenter från Högskolan i Borås som läser med inriktning förskollärare. Nu är vi 
inne på vår sista termin och det innebär att vi ska skriva ett examensarbete. Vi har valt att 
fokusera på ämnet genus då vi anser att detta är ett intressant och aktuellt ämne. 
Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring genus och jämställdhet. 
Vi har fördjupat oss i ämnet genom att ta del av aktuell forskning och rapporter och nu är vi 
tacksamma för er hjälp. Genom att intervjua er som är verksamma inom förskolan får vi ta del 
av kunskap och erfarenheter som är värdefulla för vårt examensarbete och kommande 
yrkesliv. Intervjun tar runt 30 min och vi kommer att ställa ca 13 frågor. Vi kommer att 
använda oss av ljudupptagning för att få flyt i intervjun och lättare kunna analysera insamlad 
data. Vi hoppas på intressanta diskussioner och reflektioner. 
 
Vetenskapsrådet för forskningsetiska principer har fyra huvudkrav som vi kommer att följa, 
dessa är: 
 
Informationskravet - forskaren ska informera de medverkande om studiens syfte. 

Samtyckeskravet - deltagarna informeras om att de själva har rätt att välja om de vill 
medverka eller inte och att de när som helst kan avbryta exempelvis en intervju. 

Konfidentialitetskravet - de som medverkar i studien måste kunna lita på att de förblir 
anonyma. 

Nyttjandekravet - insamlad data om enskilda personer får endast användas till studiens syfte. 

Dessa principer kommer vi se till under hela vårt arbete då vi anser att det är viktigt att ni ska 
känna er trygga. Som ni kan läsa i de fyra kraven har ni som deltagare rätt att när som helst 
avbryta intervjun och ni väljer själva om ni vill medverka. Både ni som personer samt 
förskolan kommer att förbli anonyma. När vårt examensarbete är godkänt kommer ni att 
kunna ta del av detta på Högskolan i Borås portal, BADA. 

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss med frågor och funderingar. 
Tack på förhand! 
Hälsningar, 
Michaela Botéus -  070x-xxxxxx – xxxx@gmail.com 
Elin Dalslätt - 070x-xxxxxx xxxx@hotmail.com 
Elin Söderström -070x-xxxxxx- xxxx@live.se 
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