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Förord 

Studien är framförallt skriven av båda författarna. De delarna som uppsatsen innehåller är 

tillsammans formulerade och sammanfattade. Teorikapitlet delades upp där Nasim skrev om 

West & Zimmermans genusteori och Tamara skrev om Raewyn Connells teori om genus. Det 

genomfördes fyra intervjuer och transkriberingar var. Kodningen, resultatet, analysen och 

diskussionen har genomförts gemensamt.  

Vi vill rikta ett stort tack till de åtta förskolepedagogerna som har valt att delta i vår studie 

och som har gett oss givande information. Vi vill även rikta vår tacksamhet till vår 

handledare Mikael Svensson för givande handledningar och alla råd och tips under 

skrivandets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om vad förskolepedagoger anser om 

genusarbetet samt hur de själva arbetar med genus på förskolan. Studien ska bidra till en 

bredare förståelse kring förskolepedagogernas sätt att främja jämställdhet på förskolan. 

Studien bygger på en kvalitativ metod där åtta förskolepedagoger har intervjuats. I studien 

lyfts tidigare forskning upp som berört genus som även varit vårt centrala forskningsområde. 

Teorin utgår från West och Zimmermans teori ” Doing Gender” och Connells teori “Om 

Genus”. Resultatet i studien visar på olika sätt att arbeta med genus samt vikten av 

genusarbete på förskolan. Genusarbetet på förskolan visade sig genom samtal med barnen, 

språkanvändning och förskolans material. Vikten av genusarbete kom i uttryck genom 

förskolepedagogernas normkritiska förhållningssätt och deras förhållningssätt till icke-

genusmedvetna kollegor. Slutdiskussionen visar på en koppling mellan tidigare forskning och 

studiens resultat. Studien visar även på hur ett genusperspektiv i arbetet med barnen gynnar 

samhället i stort. 
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Abstract: 

The purpose of this study is to gain a deeper understanding of what preschool educators think 

about gender work and how they work with gender in preschool. The aim is also to contribute 

to a broader understanding of the educators way of promoting gender equality in preschool. 

The study is based on a qualitative method were eight preschool educators were interviewed. 

Previous research has also highlighted gender, which has also been our central research area. 

The theory is based on West and Zimmerman's “Doing Gender” theory and Connell's theory 

"About Gender". The results of the study show different ways of working with gender and the 

importance of gender work in preschool. Gender work at preschool was evident through 

conversations with the children, language usage and preschool materials. The importance of 

gender work was expressed through the educators' norm-critical approach and their approach 

to non-gender-aware colleagues. The final discussion shows a link between previous research 

and our results, but also how a gender perspective in the work with the children benefits 

society as a whole. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie efterforskar svar på hur förskolepedagoger arbetar med genus och vad de anser 

om genusarbetet på förskolan. Studien bygger på åtta intervjuer med förskolepedagoger i 

Stockholm stad. Det insamlade datamaterialet har analyserats med hjälp av två olika teorier 

som har kompletterat varandra. 

Studien visar på hur förskolepedagogerna arbetar med genus på flera olika sätt samt vikten av 

genusarbetet på förskolan. Genusarbetet visade sig genom samtal med barnen, 

språkanvändning och förskolans material. Vikten av genusarbetet synliggjordes genom 

förskolepedagogernas normkritiska förhållningssätt och deras förhållningssätt till icke-

genusmedvetna kollegor.  
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1.Introduktion 

Internationellt sett är Sverige idag ett av världens mest jämställda länder. Syftet med 

jämställdhetspolitiken är att ge män och kvinnor samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter i livet. Genus ses som ett nyckelord för att vi ska kunna förstå hur jämställdhet 

och ojämställdhet skapas mellan könen. Genus betecknar det kulturella och sociala könet, det 

vill säga att begreppet innefattar handlingar och föreställningar om vad som anses vara 

kvinnligt och manligt i samhället. Begreppet används som en term för att ge uttryck för de 

värderingar, erfarenheter och attityder som finns gentemot män och kvinnor. Genus beskrivs 

även som föränderlig och den skapas och återskapas ständigt samt ser olika ut i alla delar av 

världen. Att göra en uppdelning om vad som är manligt och kvinnligt är en stark 

kategorisering som alla människor gör, men oftast sker kategoriseringen omedvetet 

(Jämställdskola.se, 2019). 

Förskolan är en av flera verksamheter där genus skapas. I och med att genus ständigt skapas 

av barn och förskolepedagoger ökar möjligheterna till att förändra rådande genusstrukturer 

som i sin tur kan leda till ett jämställt förhållande mellan könen (Jämställdskola.se, 2019). I 

läroplanen framgår det att förskolan har i uppdrag att se till att utbildningen ska lägga grund 

för ett livslångt lärande, där utbildningen ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn. 

Utbildningen ska även utgå från en helhetssyn på barnen och dess behov, där lärande, 

utveckling och omsorg bildar en helhet. Förskolan ska även främja barnens utveckling till 

kompetenta, aktiva, ansvarstagande, kreativa människor, men även till aktiva 

samhällsmedlemmar (Lpfö, 2018, s. 7-8). 

Vi anser att genus inte är ett tillräckligt omtalat fenomen i samhället och det är därför av 

relevans att göra fler undersökningar om detta. Denna anledning ligger även till grund för vår 

studie. Eftersom genus är ett stort fenomen att undersöka på samhällsnivå har vi valt att 

avgränsa oss till förskolan och förskolepedagoger. Denna studie har som avsikt att undersöka 

vad förskolepedagogerna anser om genusarbetet samt hur de själva arbetar med genus på 

förskolan. Detta görs med hjälp av bland annat teoretikerna West och Zimmerman där de 

lyfter fram hur kön, könskategorier och genus är den del av den sociala strukturen som vi 

människor befinner oss i. Teoretikern Raewyn Connell belyser genus i form av sociala 

relationer, språk och vardagliga interaktioner. Vi har även använt oss av tidigare forskning 

som berör olika aspekter vad gäller genus på förskolan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats ska åtta förskolepedagoger i Stockholms stad intervjuas. Syftet med 

undersökningen är att genom en kvalitativ metod få en djupare förståelse kring hur 

förskolepedagogerna arbetar med genus samt vad de anser om genusarbetet på förskolan. 

Studien ska bidra till en bredare förståelse kring förskolepedagogernas sätt att främja 

jämställdhet i en förskolemiljö. Detta genom att belysa kön, könskategori, genus, vardagliga 

interaktioner, sociala relationer och språk. För att uppnå syftet i studien har vi valt att 

använda oss av två frågeställningar och de lyder: 

1.2 Frågeställningar 

● Hur arbetar förskolepedagogerna med genus? 

● Vad anser förskolepedagogerna om genusarbetet på förskolan? 

2. Disposition 

För att få en djupgående förståelse kring det centrala begreppet genus används flera teoretiker 

som alla belyser genus från flera olika infallsvinklar. Syftet med studien är att få en djupare 

förståelse angående vad förskolepedagoger anser om genusarbetet, men även hur de själva 

väljer att arbeta med genus i förskolan.  

I tidigare forskningen ska vi redogöra artiklar där alla belyser genus som är vårt centrala 

begrepp men även hur genus kan komma i uttryck i förskolemiljöer. Studien ska även 

redogöra för de teoretiker som belyser begreppet genus. Dessa teoretiker är Raewyn Connell 

samt Candace West och Don H. Zimmerman som alla lyfter fram begrepp som kön, 

könskategori, genus, vardagliga interaktioner, sociala relationer och språk. Teoretikerna 

positionerar sig kritiskt gentemot de rådande könsnormerna i samhället, där de tydliggör att vi 

alla är delaktiga i att skapa, reproducera samt förändra genus. Efter teoriavsnittet ska den 

valda metoden i studien presenteras. Denna studie grundar sig i en kvalitativ metod där 

intervjuer har genomförts. Vidare i uppsatsen ska åtta intervjuer analyseras med hjälp av 

ovannämnda teoretiker.  Avslutningsvis ska vi framföra en diskussion och avslutande 

reflektioner som har sin utgångspunkt i vår analys. 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt ska det redogöras för olika inslag av förskolans läroplan med fokus riktat på 

genus. I Lpfö 19 framgår det att förskolan har ett ansvar för att motarbeta könsmönster som 

sätter gränser för barnens lärande, val och utveckling. Det är av relevans att 

förskolepedagoger i förskolan arbetar med genus och jämställdhet (Skolverket.se, 2019). 

Nedan ska förskolans värdegrund och uppdrag samt förskolans mål och riktlinjer presenteras.  

3.1 Förskolans värdegrund och uppdrag 

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar därmed på demokratins grund. Det innebär att var 

och en som verkar i en förskolemiljö ska respektera individens integritet och frihet, 

människors okränkbarhet, människors lika värde, jämställdhet mellan pojkar och flickor, men 

även solidaritet mellan människor. Barn i en förskolemiljö ska inte diskrimineras på grund av 

kön, könsöverskridande identitet, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder, 

funktionsnedsättning eller något som barnen har någon form av anknytning till. Förskolan ska 

även spegla de värden samt rättigheter som uttrycks i barnkonventionen, av den anledningen 

ska utbildningen utgå från vad som anses vara bäst för barnen. Barnen ska ha rätt till 

inflytande och delaktighet samt kännedom om sina rättigheter (Lpfö, 2019, s.5).  

Barnen har även rätt till en likvärdig utbildning, vilket innebär att utbildningen ska vara 

likvärdig oavsett var i Sverige den anordnas. Utbildningen ska därför ha sin utgångspunkt i 

läroplanen samt det barnen visar intresse för, men även i barnens tidigare erfarenheter. 

Förskolan ska även aktivt främja barnens lika möjligheter samt rättigheter och det ska göras 

oberoende av könstillhörighet. Förskolan ansvarar för att motverka könsmönster som 

begränsar barnens val, lärande och utveckling. Beroende på hur förskolan organiserar 

utbildningen, hur barnen bemöts och vilka förväntningar och krav som ställs på barnen bidrar 

det i sin tur till att forma deras uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Av denna 

anledning ska förskolan organisera utbildningen att barnen oberoende av deras 

könstillhörighet bland annat ska mötas, kunna pröva och utveckla sina intressen och förmågor 

samt lära och leka tillsammans (Lpfö, 2019, s.6–7).  

Förskolepedagogerna har ett ansvar att inspirera och utmana barnen att vidga sina intressen 

och förmågor på ett sätt som inte grundar sig i könsstereotyper. Det görs genom att 
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förskolepedagoger använder sig av ett genusperspektiv i sitt arbete med barnen (Lpfö, 2019, 

s.15–17). 

3.2 Mål och riktlinjer 

Målen fastställer inriktningen på utbildningen i förskolan och riktlinjerna uppger 

förskolepedagogers ansvar för att undervisningen genomförs i enlighet med läroplanen. 

Riktlinjerna tydliggör även uppdragen för personalen i arbetslaget. I riktlinjerna framgår det 

bland annat att förskolepedagoger har ett ansvar att flitigt inkludera ett 

jämställdhetsperspektiv i syfte att ge alla barn lika möjligheter till utvidgade perspektiv samt 

val oavsett deras könstillhörighet.  

I Läroplanen finner man riktlinjer för personalen i arbetslaget som berör jämställdhet. Det 

framgår att arbetslaget aktivt samt medvetet ska arbeta med jämställdhet, inspirera men även 

utmana barnen att utvidga sina intressen samt förmågor som inte grundar sig i könsstereotypa 

val. Arbetslaget ska även se till att alla barn på förskolan oavsett könstillhörighet får lika stort 

inflytande samt utrymme i utbildningen (Lpfö, 2019, s.12-13). 

4.Tidigare forskning 

Artiklarna som ska redovisas är relevanta för vår studie eftersom de ger oss en förkunskap av 

det fält vi har valt att undersöka. Artiklarna belyser genus som är vårt centrala begrepp men 

även hur genus kan komma i uttryck i förskolemiljöer. Det är av relevans att använda sig av 

dessa artiklar eftersom de alla visar på de könsnormerna som råder i samhället och hur de 

främst utspelar sig på förskolan. Forskarna till de valda artiklarna har genomfört sina studier 

på svenska förskolor och har därmed utgått ifrån en svensk kontext. Med anledning av att vi 

också har valt att genomföra vår studie i Sverige har dessa artiklar varit högst relevanta.  

De flesta av de valda artiklarna har använt sig av en kvalitativ metod där forskare har 

genomfört intervjuer och/eller observationer. Studien som är skriven av Fast & Olson har en 

kvantitativ metodansats där de har undersökt transkönade barn. Melissa Burkely, Angela 

Andrade & Edward Burkely har även använt sig av det kvantitativa tillvägagångssättet där de 

undersökte hur könsstereotyper kommer till uttryck.  
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4.1 Icke-jämställt arbete på förskolan 

Ylva Odenbring belyser i sin studie hur barn i tidig ålder lär sig att upprätthålla ordning och 

disciplin, samt hur barnen uppmuntras att anpassa sig till det genom att agera som en assistent 

till pedagogen. Ett konkret exempel som belyses i artikeln är hur flickor används som verktyg 

för att uppnå ordning och disciplin. Det leder i sin tur till att flickor och pojkar inte får lika 

mycket tid med förskolepedagoger eftersom flickorna anses vara mogna nog att klara sig 

själva. Det innebär även att arbetet med barnen inte blir jämställt i längden (Odenbring, 2014, 

s. 348-354). Christian Eidevald beskriver hur pojkar och flickor i förskolan bemöts och 

definieras utifrån stereotyper, men att detta döljer en stor variation av hur pojkar och flickor 

placerar sig vid olika tillfällen. Det visade sig att förskolepedagogerna på förskolan aktivt 

arbetade med att skilja på pojkar och flickor och detta gjordes utifrån det kön de betraktades 

ha (Eidevald, 2009, s. 2). 

Eidevald nämner även att pojkar fick fler tillsägelser än flickor vilket även här visar på ett 

icke-jämställt arbete mellan barnen på förskolan (Eidevald, 2009, s. 94-96). Även Charlotta 

Edström belyser att förskolepedagogerna anses vara en del av jämställdhetsproblemet, men 

att de är även en del av lösningen. Hon kommer även fram till att förskolepedagogernas 

jämställdhetsarbete har handlat om en likhetsdiskurs där flickor och pojkar ska behandlas lika 

(Edström, 2010, s.43-44). Carol Sigelman och Kristen Holtz har undersökt könsskillnader i 

samma och blandade könssammanhang, där de analyserade dyadiska konversationer med 

flertalet barn på förskolor och resultatet visade på att flickor ofta försöker kontrollera deras 

manliga lekkamraters beteende. Flickorna använder sig många gånger av en skonsam 

övertalningstatktik och inte kraftiga konfrontationer med pojkar (Holtz & Sigelman, 2013 s. 

192, 203). I den tidigare nämnda artikeln som är skriven av Odenbring belyser även hon att 

flickor används som ett verktyg för att kontrollera pojkars stökiga beteende (Odenbring, 

2014, s. 348-354). 

4.2 Könsstereotypt agerande 

Att förskolepedagogerna är en del av genusarbetet nämns även i Eva Hagsér och Ingrid 

Samuelssons artikel där de poängterar att genus konstrueras av både förskolepedagoger och 

barn. Det är även barnen själva som är nyskapande och utmanande mot den rådande 

genusstrukturen som finns, medan förskolpedagoger i högre grad agerar könsstereotypt 

(Hagsér och Samuelsson, 2009, s. 97). I en ytterligare relevant studie gjord av Anders Nelson 
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och Erik Berg tydliggörs hur identitet och genus kommer i uttryck i barnens lek, där exempel 

ges på vad som kännetecknar flickors och pojkars lek utifrån könsstereotyper (Nelson och 

Berg, 2006). 

I Anne Fast och Kristina Olsons undersökning studeras könsutvecklingen hos socialt 

transkönade förskolebarn samt hur dessa barn skiljer sig från sina könstypiska kamrater. Det 

framgick att de flesta transkönade barn var mindre benägna att tro att könsidentitet är något 

som är beständigt, utan att det är något som kan förändras. Det framgick även att transkönade 

barn hade svårt att tro att deras kön vid födseln matchar deras nuvarande kön (Fast & Olson, 

2018, s.620-621, 635). Detta visar likt Hagser och Samuelssons artikel att barnen visar sig 

vara utmanande mot de rådande genusstrukturerna och att det är viktigt att förskolepedagoger 

är medvetna om att de i högre grad agerar könsstereotypt (Hagsér och Samuelsson, 2009, s. 

97). Olson och Fast poängterar vikten av att vara medveten om att individer i tidig ålder inte 

alltid identifierar sig med det kön de föds med och genom att vara medveten om detta kan de 

rådande könsnormerna utmanas (Fast & Olson, 2018, s. 635). 

Sigelman och Holtzs studie visar även på att könsskillnaderna inte grundar sig i ett biologiskt 

perspektiv utan i ett social-konstruktivistiskt perspektiv och/eller ett kontextuellt perspektiv. 

Författarna belyser att föräldrar och förskolepedagoger kan lära sig mycket av barnens 

självbegrepp, kognitioner samt antaganden av könsroller. När det gäller förståelse av kön bör 

vuxna inse att flickor och pojkar är mer lika än olika samt att deras sociala kommunikationer 

är kontextuella (Holtz & Sigelman, 2013 s. 203-204). Dessutom belyser även Edström samt 

Hagsér och Samuelsson i sina studier vikten av att vuxna ska vara medvetna om sitt 

könsstereotypiska handlande (Hagsér och Samuelsson, 2009, s. 97), men även hur de är en 

del av lösningen samt en del av jämställdhetsproblemet på förskolan (Edström, 2010, s.43-

44). 

I Nelson och Bergs studie visas det på hur individer i tidig ålder introduceras för 

könsstereotyper och hur deras identitet och genus påverkas utifrån dessa stereotyper (Nelson 

och Berg, 2006). Melissa Burkley, Angela Andrade och Edward Burkley klargör även i sin 

studie hur könsstereotyper kommer i uttryck. Resultatet visade på att kvinnor använder sig av 

negativa könsstereotyper för att rättfärdiga sina stereotypa misslyckanden och detta leder till 

negativa konsekvenser för de själva men även för andra kvinnor. Författarna tydliggör 

därmed att det inte alltid är män som tillskriver kvinnor negativa stereotyper. Ett konkret 

exempel som framgår i studien är hur en kvinna förklarar sin dåliga prestation på sin 
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matematik tentamen genom att förklara att kvinnor brukar vara sämre i matematik än män, 

vilket görs i syfte att ursäkta sin dåliga prestation (Burkley, Andrade & Burkley, 2016, s. 202, 

209). 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Majoriteten av artiklarna belyser olika utgångspunkter vad gäller genus i förskolan och 

artiklarna lyfter även fram de rådande könsnormerna i samhället och hur de avspeglas på 

förskolan. Som tidigare nämnt ska den tidigare forskningen ge oss förkunskap om genus, 

förskolan och om förskolepedagoger. I den tidigare forskningen har vi inte funnit studier om 

förskolepedagogers personliga förhållande till genus och hur deras privata förhållande till 

genus kan visa sig i arbetet med barnen. Därmed blir vår kunskapslucka att rikta fokus till 

förskolepedagogerna i syfte att förhoppningsvis fylla den kunskapslucka som saknas inom 

detta forskningsområdet. 

Motiveringen till val av artiklar grundar sig i att majoriteten av artiklarna har genomförts på 

svenska förskolor och därmed utgått ifrån svensk kontext. Vår studie ska också genomföras i 

Sverige och av den anledningen är det relevant att inneha förkunskap om svenska förskolor. 

Det är av betydelse att använda sig av dessa artiklar eftersom syftet med denna studie är att få 

en förståelse om vad förskolepedagoger anser om genusarbete samt hur de själva arbetar med 

genus.  

5. Teoretiska utgångspunkter 

Under detta kapitel ska vi redogöra för våra teoretiska utgångspunkter. Våra teoretiska 

utgångspunkter i uppsatsen är West & Zimmermans artikel “Doing gender”som belyser 

begreppen kön, könskategori samt genus som en del av våra vardagliga interaktioner. De 

klargör även den genusordning som vi befinner oss i. Den andra teoretiska utgångspunkten i 

studien är Raewyn Connells teori om genus. Där hon belyser begreppen sociala relationer, 

språk och vardagliga interaktioner som en del av genusstrukturen. Det teoretikerna har 

gemensamt är att de ställer sig kritiskt mot de existerande könsnormerna. Deras normkritiska 

förhållningssätt ska även underlätta analysen av det empiriska materialet i studien. Det är av 

relevans att komplettera West & Zimmermans artikel med Connells studie om genus där hon 

lyfter fram begreppen sociala relationer, språk och vardagliga interaktioner och hur dessa ses 

som en del av den sociala genusstrukturen. Dessa teoretiker ska bidra till att uppnå vårt syfte 
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med studien som är att få en djupare förståelse om vad förskolepedagoger anser om 

genusarbete samt hur de arbetar med genus på förskolan. 

5.1 Doing Gender 

Candace West och Don H. Zimmermans syfte med artikeln är att introducera läsaren för en 

ny förståelse av kön som en del av våra vardagliga interaktioner. Detta görs utifrån ett kritiskt 

perspektiv på den befintliga synen på kön, könskategorier och genus (West & Zimmerman, 

1987, s.125). 

Kön beskrivs som något en person föds med, det vill säga att individer benämner personen 

som man eller kvinna baserat på de biologiska kriterierna. Könskategorier beskriver West och 

Zimmerman som det kön individen uppfattas ha, det vill säga om individen placeras i en 

kvinnlig eller manlig kategori. Det sammanfaller oftast men inte nödvändigtvis med det 

biologiska könet individen har (West & Zimmerman, 1987, s.127). För att individen ska få 

tillträde till någon av de två existerande könskategorierna räcker det endast med att visa upp 

rätt symboler i syfte att kunna bli placerad i en av kategorierna. Om individen väcker 

misstankar om att denne inte tillhör den kategori som den placerats i ökar risken att denne 

placeras i en annan kategori (West & Zimmerman, 1987, s. 132-134). 

West & Zimmerman beskriver genus som situationsbundet och något som ständigt “görs” i 

vardagen. Det vill säga att föreställningarna om vad som anses vara kvinnligt och manligt 

skapas samt återskapas (West & Zimmerman, 1987, s.127). West och Zimmerman menar att 

vi skapar genus och att den genuspraktik vi har i hög grad styrs av den genusordningen som 

vi befinner oss i. Det vill säga att individers sätt att tillämpa genus i verkligheten styrs av en 

social struktur som de är en del av. West och Zimmerman menar därför att vi, det vill säga 

individer i samhället hålls ansvariga för ett genusstrukturerat uppförande (West & 

Zimmerman, 1987, s.135-136). 

West och Zimmerman positionerar sig kritiskt till de rådande könsnormerna i samhället. De 

belyser även hur vi människor ständigt skapar, reproducerar samt förändrar genusstrukturer 

genom vardagliga interaktioner med andra individer och grupper. 
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5.2 Om Genus 

Raewyn Connell förtydligar sociala relationer, språk och vardagliga interaktioner som en del 

av genusstrukturen i boken “Om genus” och detta gör utifrån ett kritiskt perspektiv. Connell 

menar att genus framförallt handlar om de sociala relationerna mellan individer samt grupper. 

Permanenta mönster i dessa sociala relationer bildar i sin tur “strukturer”. Detta innebär att 

genus ska ses som en social struktur. Genus är inte bestående och inte heller ett uttryck för 

biologin i individers personlighet eller liv. Det är ett återkommande mönster i våra dagliga 

aktiviteter, praktiker och/ eller andra sociala arrangemang. 

Genus beskrivs som en social struktur som har ett förhållande till människokroppen. Den 

allmänna uppfattningen om genus ses som en avspegling av skillnaderna mellan kvinnliga 

och manliga kroppar. Sociala praktiker kan ibland överdriva skillnaderna mellan dessa 

kroppar. Det kan göras genom att bland annat förneka, mytologisera samt komplicera 

skillnaderna, och av dessa anledningar kan det inte konstateras att dessa sociala arrangemang 

alltid avspeglar de existerande biologiska skillnaderna (Connell, 2015, s. 25-27). 

De existerande sociala strukturerna gör att individer framställer sig på ett specifikt sätt, det 

innebär därmed att det är det sociala som styr samt påverkar det biologiska. Connell menar att 

vi människor inte kan se på manlighet och kvinnlighet som något givet av naturen. Hon 

belyser även att individen har en tendens att konstruera sig själv som maskulin eller feminin. 

Detta innebär att individen kan inta en plats i genusordningen och förhåller sig till den plats 

denne blivit tilldelad och det görs genom individens sätt att uppträda i det vardagliga livet 

(Connell, 2015, s. 20). Trots att individen har möjlighet att konstruera sitt genus är denne 

aldrig fri från att skapa det hur hen vill, detta med anledning av att genuspraktiken styrs av 

genusordningen individen befinner sig i. Connell klargör att genusrelationer ständigt skapas 

och återskapas och om vi slutar skapa genusrelationer kommer de inte längre existera 

(Connell, 2015, s. 111).  

Hon beskriver även genusstrukturer som mångdimensionellt, det vill säga att det inte endast 

handlar om makt, sexualitet, arbete eller identitet utan om alla dessa aspekter samtidigt. 

Ytterligare en viktig aspekt som Connell anser är en del av genus är språket. Mycket beror 

enligt Connell på hur ett språk används, inte bara på språkets grammatik utan även ord och 

tonfall. Connell belyser att vissa ord och tonfall anses höra specifikt till kvinnor eller till män 

(Connell, 2015, s. 24). 
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5.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

West och Zimmerman klargör begreppen kön, könskategori och genus, medan Connell 

uppmärksammar begreppen sociala relationer, språk och vardagliga interaktioner. Alla 

teoretiker beskriver gemensamt att deras begrepp är en del av den rådande genusstrukturen 

och de ställer sig kritiskt mot könsnormerna i samhället. De ovannämnda begreppen ska bidra 

till att tolka och analysera intervjupersonernas uttalande. Detta ska i sin tur bidra till att uppnå 

syftet med vår studie som är att få en förståelse om vad förskolepedagoger anser om 

genusarbete samt hur de arbetar med genus på förskolan. 

6. Metod/tillvägagångssätt 

I detta kapitel har vi redogjort vårt metodval, genomförande, urval, analysmetod, 

tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

6.1 Metodval 

I denna studien har vi använt oss av en kvalitativ metod där det kvalitativa tillvägagångssättet 

fungerat som ett verktyg för att ge oss en djupgående beskrivning om förskolepedagogers 

genusarbete samt vad de anser om genusarbetet (Berg & Lune, 2017, s. 12-13). Den 

kvalitativa ansatsen har som syfte att vara mer förstående än det som framgår i en kvantitativ 

studie. Det som också utmärker den kvalitativa metoden är den närhet vi har fått till 

förskolepedagogerna som vi har valt att studera (Holme & Solvang 1997, s.14). Det fick vi 

genom att vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer som även gav oss utrymme till 

att ställa följdfrågor samt anpassa våra frågor efter den situation vi befann oss i (Bryman, 

2018, s. 563). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de efterliknar ett vanligt 

samtal, detta bidrog till att det öppnade upp fler möjligheter för oss att komplettera med fler 

frågor till förskolepedagogerna (Berg & Lune, 2017, s. 71-72). Detta bidrog därmed till en 

djupare förståelse kring vad förskolepedagogerna ansåg om genusarbete men även hur de 

själva arbetar med genus på förskolan. 

6.2 Urval 

Intervjupersonerna som deltog i studien var alla kvinnor och var mellan 23-55 år. De 

deltagande i studien var alla utbildade förskolepedagoger inom Stockholms stad. Alla 
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förskolepedagogerna har tagit sin examen inom de senaste tio åren förutom en 

förskolepedagog som tog examen år 1999.  I denna studien har vi valt att använda oss av ett 

snöbollsurval som innebär att en intervjuperson hänvisar till nästa intervjuperson. Detta 

innebär att vi började med att tillfråga den första förskolepedagogen om denne vet ytterligare 

en förskolepedagog som är relevant för studiens syfte. Därefter kontaktade vi nästa 

förskolepedagog och ställde frågan om ett deltagande i studien och denna process fortsatte 

tills vi funnit åtta förskolepedagoger (Bryman, 2018, s. 504). Det finns fördelar och nackdelar 

med ett snöbollsurval. Fördelen är att det är ett effektivt och ett snabbt sätt att utöka 

informanter när det främst råder tidsbrist. I denna undersökning har ett snöbollsurval varit 

aktuellt på grund av tidsbegränsning (Holme & Solvang, 1997, s.183). Nackdelen med ett 

snöbollsurval är att ingen hänsyn tas till variation och risken för att fastna i ett nätverk med 

liknande värderingar ökar (Bryman, 2018, s. 504-505). 

6.3 Genomförande 

Som tidigare nämnt har den aktuella datainsamlingsmetoden för vår studie varit 

semistrukturerade intervjuer, där vi har skapat en lista med specifika teman som har berörts 

genom intervjuernas gång. Förskolepedagogerna har haft möjligheten att utforma sina svar 

som de velat och frågorna har inte behövt komma i samma ordning som i den befintliga 

intervjuguiden. Det fanns även utrymme för oss att ställa följdfrågor till förskolepedagogerna 

om något var oklart och/eller om vi ville få mer information (Bryman, 2018, s. 563). 

Vi började med att formulera intervjufrågor som ger svar på våra frågeställningar och detta 

gjordes utan att formulera allt för specifika frågor. Vi hade även i åtanke att använda oss av 

ett begripligt språk i intervjufrågorna. Vi undvek även att ställa alltför ledande frågor för att 

undvika förvrängda svar. Sedan skapade vi en struktur där frågorna som rör samtliga teman 

följde varandra på ett bra sätt. Av denna anledning delade vi in intervjufrågorna i fyra teman 

och dessa var bakgrund, jämställdhet, ordning och genus. 

Intervjuguiden innehöll frågor som vi gick igenom under intervjun. Vi var medvetna om att 

vi skulle formulera frågorna på ett sätt där de intervjuade kunde förklara vad de ansåg om 

genusarbete samt hur de arbetade med genus på förskolan. Bryman ger grundläggande råd vid 

förberedelser samt utformningen av intervjuguide som vi har valt att ta del av (Bryman, 2018, 

s. 565-566). 
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Innan intervjuerna påbörjades bekantade vi oss med förskolans läroplan för att få en 

förkunskap om hur förskolepedagoger ska använda sig av genusperspektiv i arbete med 

barnen. Vi kontrollerade även att inspelningsprogrammet på våra mobiltelefoner fungerade i 

syfte att kunna spela in våra intervjuer och därmed fånga förskolepedagogernas svar. Vi 

gjorde oss förtrogna med frågorna i intervjuguiden genom att fundera över ämnet och sedan i 

större utsträckning lära oss frågorna utantill. Vi genomförde intervjuerna i personalrum och 

grupprum i syfte att undvika högljudda miljöer (Bryman, 2018, s. 266-267, 566-68).  

Intervjupersonerna informerades om att intervjuerna behövde spelas in och vi fick deras 

godkännande till att spela in intervjuerna. Vi upprepade även muntligt det som stod i 

informationsbrevet (se bilaga 2), det vill säga syftet med studien samt kort information om 

oss själva. I slutet av intervjun togs informanternas kontaktuppgifter i syfte att vi ska kunna 

återkomma med frågor om det skulle behövas (Aspers, 2011, 155). 

6.4 Analysmetod 

I syfte att möjliggöra kodningen krävdes det ett insamlat material och det insamlade 

materialet har i detta fall framställts genom intervjuer. När intervjuerna hade slutförts 

transkriberades inspelningsmaterialet så tidigt som möjligt. När vi transkriberade materialet 

valde vi att efterlikna intervjupersonernas talspråk men uteslutit betoningar och pauser som 

har tagits. När transkriberingarna var klara påbörjades kodningsprocessen, som är den 

vanligaste formen av dataanalys. Under kodningsprocessen försöker vi få en överblick av det 

insamlade materialet (se bilaga 3). När man ska ta fram koder och dela in materialet finns det 

tre olika sätt att göra det på. I denna studie har vi valt att använda oss av det deduktiva 

tillvägagångssättet. Det vill säga att vi har utgått ifrån teori när vi har samlat in vår empiri 

(Trost, 2010, s.36–37).  

Kodningen gick ut på att vi skulle ta reda på vad som var centralt i studien och detta gjordes 

genom att finna nyckelord som i sin tur framställde teman och därmed underlättade analysen 

av resultatet. Koderna används för att beskriva våra teoretiska begrepp, upplevelser och 

erfarenheter. Koderna har även varit ett resultat av det empiriska materialet (Aspers, 2011, 

s.167-169). Vi valde att koda materialet radvis och detta kallas även för öppen kodning som 

inneburit att vi har varit öppna för tolkningar av det insamlade materialet (Aspers, 2011, 

s.170-172). När vi hade kodat klart materialet radvis fann vi intressanta och gemensamma 

aspekter samt nyckelord som i sin tur skapade centrala teman i analysen. Två huvudteman 
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som ska redogöras är genusarbete med barnen och vikten av genusarbetet. Dessa två 

huvudteman kommer även att tydliggöras med underrubriker. 

6.5 Tillförlitlighet 

Inom den kvalitativa forskningen nämns sällan tillförlitligheten i en studie. Detta kan bland 

annat bero på att olika forskare som inte är beroende av varandra men har samma 

intervjumaterial kan komma fram till olika slutsatser. Detta med anledning av att materialet 

tolkas olika. En del forskare kan tolka intervjupersonernas uttryck på olika sätt, exempelvis 

intervjupersonernas tonläge eller ansiktsuttryck. Av denna anledning kan det inom den 

kvalitativa ansatsen bli svårt att få fram en felfri övergång från tal till skriftform (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.200-203).  

Som tidigare nämnt spelades intervjuerna in och samtidigt noterades det ner information som 

inspelningsmaterialet inte kunde fånga upp, som exempelvis känslor och ansiktsuttryck. Detta 

bidrar i sin tur till att studien blir mer tillförlitlig. Det finns alltid en risk att vi har fått en 

annan uppfattning av informanternas svar än vad som är menat från deras håll. Denna risk har 

vi haft i åtanke för att kunna utföra intervjuerna och transkriberingarna på ett sätt som ska 

bidra till en högre tillförlitlighet. Detta har gjorts genom att vi enskilt transkriberat de 

intervjuerna vi har utfört men sedan kodat intervjuerna tillsammans, där har vi haft möjlighet 

att diskutera hur vi har tolkat det insamlade materialet.  

6.6 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra olika etiska krav som forskare måste förhålla sig till när 

det genomförs en undersökning (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). För vår undersökning är alla 

fyra etiska krav relevanta eftersom vi har valt att genomföra intervjuer med 

förskolepedagoger. Nedan diskuteras etiska principer som vi har tagit hänsyn till i syfte att 

göra intervjupersonernas deltagande så etiskt försvarbart som möjligt. De etiska dilemman 

som kan uppstå kommer också att diskuteras. 

De fyra etiska kraven är viktiga att tänka på när man väljer att genomföra en vetenskaplig 

studie. Den vetenskapliga studien som vi har valt att bedriva ska inte gå emot de riktlinjerna 

som ställts upp av forskarsamhället. De fyra etiska kraven ska vara uppenbara i vår för- och 

huvudstudie (Aspers, 2011, s.83). 
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Informationskravet går ut på att informera våra informanter om vad studien ska handla om 

samt vad som krävs för att delta i studien. Vi har en skyldighet att även informera 

respondenterna att deltagandet är frivilligt och att medverkan i studien kan avbrytas. Innan vi 

startar igång intervjuerna ska all relevant information ges ut till våra respondenter. Vi ska 

även maila ut ett informationsbrev (se bilaga 2) till samtliga respondenter. Samtyckeskravet 

går ut på att ett samtycke ska ske innan intervjun påbörjas och detta sker genom en 

samtyckesblankett, där en underskrift krävs av respondenten (Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14). 

Konfidentialitetskravet berör områdena sekretess och offentlighet, vilket betyder att 

utomstående inte ska kunna komma åt respondenternas uppgifter och deras uppgifter ska 

endast vi att ha tillgång till. Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet endast är 

till för forskningens ändamål. Vi ska endast använda det insamlade materialet till vår studie 

och informanternas privata uppgifter ska enbart vi ha tillgång till. Detta i syfte att förhindra 

utomstående att komma åt de privata uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14). För att 

bevara informanternas sekretess ska vi fingera intervjupersonernas namn. 

I varje studie kan man finna etiska dilemman. De etiska dilemman som kan uppkomma i vår 

studie är att vi kommer för nära respondenterna och att känslor blir inblandade. Därför bör vi 

hålla låg profil och försöka undvika situationer som dessa. Vi bör även tänka på att inte 

hamna utanför vår forskarroll (Aspers, 2017, s.117). 

 7. Resultat/analys 

Våra teoretiska utgångspunkter i uppsatsen är West & Zimmermans artikel “Doing gender” 

som belyser kön, könskategori samt genus som en del av våra vardagliga interaktioner. De 

klargör även den genusordning som vi befinner oss i. Den andra teoretiska utgångspunkten i 

studien är Raewyn Connells teori om genus. Där hon belyser begreppen sociala relationer, 

språk och vardagliga interaktioner som en del av genusstrukturen. Det är av relevans att 

komplettera West & Zimmermans artikel med Connells studie om genus för att bredda ut vår 

kunskap om genus och dess olika aspekter. 

Det empiriska materialet i vår studie har delats in i olika teman som har identifierats utifrån 

kodningsarbetet. De två huvudteman som kommer redogöras nedan är genusarbete med 

barnen och vikten av genusarbetet. Dessa två huvudteman kommer även tydliggöras med 

underrubriker. Detta ska hjälpa oss att besvara våra frågeställningar samt uppnå syftet med 
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studien. Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse om vad förskolepedagoger anser 

om genusarbete samt hur de arbetar med genus på förskolan. 

7.1 Genusarbete med barnen 

De flesta intervjuerna visade på en stor medvetenhet vad gäller genusarbete med barnen, där 

genusarbetet med barnen visade sig på flera olika sätt. Det fanns dock en intervjuperson som 

avvek i sitt genusarbete med barnen i jämförelse med resterande intervjupersoner. 

Förskolepedagogernas genusarbete visade sig främst genom samtal med barnen, deras 

språkanvändning samt genom förskolans material. Dessa teman framställdes i 

kodningsprocessen och nedan kommer vi att tydliggöra dessa teman genom olika citat och 

kopplingar till ovannämnda teoretiker. 

7.1.1 Samtal 

Samtliga förskolepedagoger berättade att genusarbetet på förskolan visar sig i samtal med 

barnen. Under intervjuerna upprepade förskolepedagogerna att genusarbetet kom i uttryck i 

samtal med barnen. Förskolepedagogerna belyste även att dessa samtal sker i samband med 

att en specifik situation har uppstått. Detta innebär att samtalen med barnen i dessa situationer 

inte är planerade utan samtalen uppstår främst via lek. I dessa situationer tog 

förskolepedagogerna initiativet till att påbörja ett samtal med barnen.  

 

I intervjun med förskolepedagogen Elin belyste hon vikten av att föra ett samtal direkt när en 

viss situation har uppstått eftersom hon anser att barnen har lättast att samtala om och relatera 

till en situation som nyligen uppstått. I citatet nedan berättar förskolepedagogen Rita om en 

situation där hon ansåg att hon tagit initiativ och fört ett samtal om genus på en nivå där 

barnen kunde relatera.  

“Jag pratar om det när det dyker upp [...] om en situation uppstår så försöker vi förklara det för barnen. Ett 

exempel kan vara att när en flicka lekte med dockor så sa hon att en docka ska ha blå kläder för att blå är en 

killfärg [...] men då förklarade vi för henne att alla färger är för alla och att ingen bestämmer vilken färg som 

tillhör vem”- Rita  

Som tidigare nämnt anser förskolepedagogerna att genusarbetet visar sig i samtal med 

barnen, det vill säga i relation med barnen. Detta kan kopplas till Connell som menar att 

genus främst handlar om sociala relationer mellan individer och att permanenta mönster i 
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dessa relationer i sin tur bildar “strukturer”. Genus beskrivs därmed som ett återkommande 

mönster i vardagliga aktiviteter, praktiker och/eller andra sociala tillställningar (Connell, 

2015, s. 25-27). 

7.1.2 Språk  

Enligt förskolepedagogerna som har intervjuats har språkanvändningen med barnen varit en 

av de avgörande aspekterna i genusarbetet på förskolan. I intervjuerna framgick det att 

språket beror på hur det används, det vill säga genom könskategoriseringar, tonfall och 

ordval. Förskolepedagogen Isabella berättade i sin intervju att förskolepedagogers sätt att 

använda sitt språk bidrar till barnens verklighet, men även hur de förstår sig själva och andra. 

Isabella förklarade även att språkanvändningen kan ge uttryck för olika könsnormer som 

finns i samhället. Förskolepedagogen Nadine ansåg att problematiken ligger i hur barnen 

kategoriseras efter det kön de uppfattas ha. Hon menade att könskategorier kan bli extremt 

problematiska om barnen inte identifierar sig med det kön de uppfattas ha. I citatet nedan 

förklarar Nadine att individer måste kategorisera för att förstå varandra, men föreslår istället 

andra kategoriseringar som man kan använda sig av istället. 

 “[...] Man måste kategorisera för att förstå varandra, men jag tänker att man kanske kommer på andra 

kategoriseringar, varför antar vi varje gång att det är tjej eller kille, det kan vara brunögd och blåögd[...]varför 

utgår vi just utifrån dem, det finns andra kategoriseringar som vi kan använda oss av” - Nadine 

Nadine ansåg som tidigare nämnt att könsöverskridande barn är de som drabbas av 

förskolepedagogernas sätt att könskategorisera de. Detta går att dra en koppling till hur West 

och Zimmerman beskriver könskategorier som det kön individen uppfattas ha av andra, det 

vill säga om individen placeras i en kvinnlig eller manlig kategori. Det sammanfaller oftast 

men inte nödvändigtvis med det biologiska könet individen har (West & Zimmerman, 1987, 

s.127). För att individen ska få tillträde till någon av de två könskategorierna räcker det 

endast med att visa upp rätt symboler för att kunna bli placerad i en av kategorierna (West & 

Zimmerman, 1987, s. 132-134). 

Förskolepedagogen Elin förklarade likt Nadine att man ska undvika att kategorisera barnen 

utifrån kön. Där även hon förklarade att könsöverskridande barn drabbas av att 

förskolepedagoger kategoriserar barnen utifrån det kön de tror att barnen har. Elin beskrev 

även att språkanvändningen visade sig genom tonfall och ordval. I citatet nedan ger hon ett 
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konkret exempel på hur ordval och tonfall är en del av förskolepedagogernas 

språkanvändning. 

“[...] Till pojkar brukar man säga åh va grym du är, highfive, medan till flickor ååh du är så duktig. Det är 

både val av ord och tonläge, man använder olika ord till pojkar och flickor där pojkar anses vara starka och 

tuffa medan till flickor säger man att det är fint och gulligt. Man måste individanpassa och inte efter kön [...]”-

Elin  

Att språkanvändningen är en stor del av genusarbetet med barnen kan förstås genom Connell 

som belyser att språket beror på hur det används och inte bara på språkets grammatik. Det 

beror även mycket på tonfall och ordval. Connell nämner även är att vissa tonfall och ordval 

påstås tillhöra specifikt till män eller kvinnor (Connell, 2015, s. 24) 

Intervjun med förskolepedagogen Ann-Marie avvek från resterande intervjuer då hon istället 

nämnde att hon ibland kan kategorisera barnen på ett sätt som hon vet ska undvikas. Detta 

valde hon att kritisera hos sig själv. I citatet nedan resonerar hon att hennes sätt att 

kategorisera barnen kan bero på att hon är äldre.  

“[...] vi är människor och jag som är äldst har växt upp under en tid där pojkar och flickor har bemötts olika, 

ibland har mina kollegor sagt att jag kan slänga ur mig benämningar som man idag helst ska undvika. Vilket 

jag förstår och försöker ta till mig av.”-Ann-Marie 

Ann-Maries resonemang om varför hon ibland kategoriserar barnen utifrån kön kan förstås 

genom West och Zimmerman som menar att vi skapar genus och att den genuspraktik vi har i 

hög grad styrs av en genusordning som vi befinner oss i. Teoretikerna menar därför att 

individer i samhället hålls ansvariga för ett genusstrukturerat uppförande (West & 

Zimmerman, 1987, s.135-136).  

7.1.3 Material 

Förskolepedagogerna beskrev även att material är en viktig del av genusarbetet med barnen 

och de berättar att det ligger en tanke bakom materialen de införskaffar. Förskolepedagogen 

Elsa förtydligade i sin intervju att böcker kan fungera som material för att underlätta 

genusarbetet med barnen. Hon förklarade att hon alltid försöker låna böcker med stor 

variation. Det menar hon görs genom att inte endast låna böcker som är typiska för könen, 

utan istället böcker som visar på att det finns flera sätt att vara pojke eller flicka på. I citatet 
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nedan ger Elsa ett konkret exempel på vad för böcker som kan användas i genusarbetet med 

barnen. 

“[...]men även när vi lånar böcker försöker vi titta, här har vi några modiga tjejer i böckerna och här har vi 

några rädda pojkar, man försöker se till att det finns variation[...]” - Elsa 

Elsa berättade att genusperspektivet är en del av förskolans läroplan och hon ansåg därför att 

det är viktigt att använda sig av material som inte är könsstereotypiska. Detta går att dra en 

koppling till West och Zimmerman som menar att genus är något som ständigt görs. De 

menar att föreställningarna om vad som anses vara kvinnligt och manligt skapas samt 

återskapas av individer i samhället (West & Zimmerman, 1987, s.127).  

Förskolepedagogerna Elin och Paulina belyste likt Elsa vikten av att reflektera över 

materialet på förskolan. Elin menade att det inte endast handlar om materialet på förskolan 

utan även om hur förskolepedagogerna använder sig av materialet. Hon valde att beskriva 

material som ett pedagogiskt verktyg, där hon ansåg att materialet ska bidra till ett bättre 

genusarbete med barnen. Elin ansåg att material som filmer och böcker kan hjälpa henne som 

förskolepedagog att förklara och illustrera hur könsnormer tidigare kommit i uttryck och hur 

de kommer i uttryck idag. Förskolepedagogen Paulina beskrev material i form av leksaker på 

förskolan och hon klargjorde även vikten av att fundera över hur material används på 

förskolan. Hon menade att man inte ska separera material som anses vara för pojkar och 

flickor i olika rum. Materialen ska istället finnas i samma rum där barnen ska få möjligheten 

att leka tillsammans. Paulina beskrev att detta kan leda till att gränsen för vad som anses vara 

för pojkar och flickor kan suddas ut. I citatet nedan ger hon ett konkret exempel på hur 

materialet är en del av genusarbetet på förskolan. 

“[...] det här hur man jobbar med miljö och material, och barn kan utveckla ett kritiskt tänkande och man har 

strikta kategorier i miljöerna, och att man sätter ihop en dockrum och byggrum, att det inte ska vara ett tjejrum 

och killrum utan det ska vara ett rum där alla barnen vistas [...]”- Paulina 

Paulinas förslag på hur material och miljö kan bidra till att sudda ut gränsen för vad som 

anses vara för pojkar och flickor kan förstås genom Connell som klargör att genusrelationer 

ständigt skapas och återskapas. Connell menar om individer i samhället tar avstånd från att 

skapa genusrelationer kommer dessa relationer på sikt att upphöra (Connell, 2015, s. 111). 

Förskolepedagogerna visade på en stor medvetenhet vad gäller genusarbete med barnen. 

Genusarbetet med barnen visade sig på flera olika sätt. Förskolepedagogernas genusarbete 
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med barnen visade sig främst genom samtal med barnen, deras språkanvändning samt genom 

förskolans material. 

7.2 Vikten av genusarbete 

I intervjuerna med förskolepedagogerna tydliggjordes det vad de ansåg om genusarbetet på 

förskolan och detta tydliggjordes på olika sätt. Under intervjuerna framgick vikten av att vara 

normkritisk och pedagogers förhållningssätt till icke-genusmedvetna. Dessa teman har likt 

ovannämnda teman framställts under kodningsprocessen och nedan kommer vi att redogöra 

för dessa teman med olika citat samt koppla dessa till våra teoretiska utgångspunkter. 

7.2.1 Normkritik 

Förskolepedagogerna beskrev generellt att de ansåg att normkritik är en viktig del av 

genusarbetet med barnen. De menade att man aktivt skulle arbeta för att motverka normer 

genom att man som förskolepedagog ska vara medveten om vad genus, normer och 

stereotyper är och vad dessa har för konsekvenser på andra men även de själva. De 

intervjuade förskolepedagogerna belyste vikten av att vara självkritiska eftersom de ansåg att 

även normerna i samhället styr de. Av denna anledning menade främst förskolepedagogerna 

Isabella och Paulina att det är viktigt att vara medveten om de normer som existerar. Under 

intervjuerna med förskolepedagogerna Isabella och Paulina belyste båda vikten av 

genusarbetet med barnen, eftersom de båda ansåg att genusarbetet sätter en grund för barnen 

som i framtiden ska bli aktiva samhällsmedlemmar. Isabella menade att förskolepedagoger 

har ett stort inflytande på barnen och av den anledningen menar hon att det är viktigt att vara 

normkritisk i sitt arbete med barnen. I citatet nedan redogör Isabella anledningen till varför 

det är viktigt att använda sig av ett genusperspektiv. 

“[...] på förskolan tycker jag att det är viktigt att man har ett genusperspektiv i det man gör [...] för att jag 

tycker att det formar våra barn, ifall vi ska bryta de här könsmönstret och det här stereotypiska pojkar och 

flickor, så tycker jag att det är högst viktigt..”- Isabella 

Förskolepedagogen Paulina lyfte fram att hon genom att vara normkritisk försöker att inte 

föra vidare de existerande könsnormerna till barnen. Hon berättade dock att vissa barn är 

medvetna om kön och normer samt vad som förväntas av en pojke och flicka. Hon menade 

även att barnen inte förstår att normerna styr de. Paulina ansåg att detta skapade en 

normkritisk blick hos henne som förskolepedagog, där hon i arbetet med barnen ifrågasätter 
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samt utmanar normerna och detta menade hon lär barnen att normer inte är fasta gränser. I 

citatet nedan klargör hon vikten av att vara normkritisk som förskolepedagog. 

“[...] det finns fortfarande de här föreställningarna som präglar vårt samhälle och där tänker jag att det är 

väldigt viktigt att börja från förskolan, att man pratar med barnen om genus och att man försöker öppna upp de 

här könsmönstren, att barnen får plats i de och att man inte för vidare de här normerna bara för att det är så i 

samhället [...]” - Paulina 

Isabella och Paulinas normkritiska förhållningssätt går att dra en parallell till West och 

Zimmerman där de beskriver att genus är föreställningar om vad som anses vara kvinnligt 

och manligt och dessa skapas och återskapas av individer i samhället. Av denna anledning 

anser teoretikerna att individer i samhället hålls ansvariga för ett genusstrukturerat 

uppförande (West & Zimmerman, 1987, s.127, 135-136). Detta kan styrkas av Connell som 

beskriver föreställningarna som permanenta mönster i sociala relationer mellan individer 

samt grupper. Permanenta mönster i dessa sociala relationer bildar i sin tur “strukturer” 

(Connell, 2015, s.25-27). 

7.2.2 Förhållningssätt till icke-genusmedvetna 

Under intervjuerna med förskolepedagogerna lyfte de fram olika sätt på hur de förhåller sig 

till sina icke-genusmedvetna kollegor. Alla intervjupersoner ansåg att det är viktigt att 

framföra kritik till sina kollegor som pratar på ett sätt som ger uttryck för begränsande 

normer. Det kan dock uppfattas som besvärligt att framföra kritik till sina kollegor. I 

intervjun med Paulina berättade hon att hennes dåvarande arbetsposition gjorde det svårare 

för henne att framföra kritik till en icke-genusmedveten kollega. Hon berättade även att hon 

med sin nuvarande arbetsposition framför kritik till icke-genusmedvetna kollegor eftersom 

hon upplever att hon som förskolepedagog har ett ansvar att inte uttala sig eller handla på ett 

sätt som ger uttryck för begränsande normer. I citatet nedan förklarar Paulina hur man ska 

möta sina kollegor som uppför sig på ett icke-genusmedvetet sätt.  

“När jag var vikarie så har det varit väldigt svårt för mig och bara gå in och säga vad jag tycker och tänker, 

jag har inte varit i den positionen där jag kan säga något, men man ska inte möta de med kritik för då går dom 

in i en försvarsposition utan man ska säga Ulla hur tänker du kring det här, varför tycker du så, att man 

försöker ta det på ett sånt sätt istället för att ge någon kritik, för den här personen kommer inte ta det på ett bra 

sätt”-Paulina 
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I intervjun med förskolepedagogen Lisa klargjorde hon att förhållningssättet till icke-

genusmedvetna kollegor varierade beroende på vilken relation man har till kollegan. Om 

personkemin fungerar på ett bra sätt underlättar det att framföra kritiken till kollegan. Lisa 

var tydlig genom hela intervjuns gång att manlighet och kvinnlighet är något som människan 

hittat på och att det av den anledningen inte går att se manlighet och kvinnlighet som 

bestående. Detta är något som hon framför till icke-genusmedvetna kollegor och detta gör 

Lisa i syfte att alla på arbetsplatsen ska utvecklas tillsammans.  

Detta visar sig genom hur Connell beskriver genus som en social struktur som har ett 

förhållande till människokroppen. Den rådande uppfattningen om genus anses vara en 

avspegling av olikheterna mellan manliga och kvinnliga kroppar och de sociala praktikerna 

tenderar att överdriva olikheterna mellan dessa kroppar. Det kan i sin tur göras genom att 

mytologisera, förneka och komplicera dessa skillnader (Connell, 2015, s. 25-27). Connell 

klargör därmed att människor inte kan se på manlighet och kvinnlighet som något givet av 

naturen (Connell, 2015, s. 20). 

Förskolepedagogen Elin berättade i sin intervju att hon brukar framföra kritik till sina icke-

genusmedvetna kollegor på ett sätt som inte får kollegan att känna att denne fått en smäll på 

fingrarna. När en situation har uppstått där en kollega har agerat på ett icke-genusmedvetet 

sätt har hon valt att ta upp detta direkt med kollegan. Om det inte har fungerat lyfter hon fram 

det på personalmöten. Elin berättade att hon tidigare frivilligt drivit en likabehandlingsgrupp 

på förskolan där hon har utbildat sina kollegor i genusfrågor. När likabehandlingsgruppen 

haft möten har hon tagit upp att alla borde använda sig av ett genusperspektiv främst för att 

hon anser att förskolepedagoger hålls ansvariga för ett genusstrukturerat uppförande. I citatet 

nedan talar Elin om hur hon försöker att framföra kritik på ett bra sätt. 

 “Jag brukar typ säga, du, förlåt jag har tänkt på en grej och det är ingen kritik mot dig som person, utan mer 

hur vi jobbar här och vilken värdegrund vi har här gentemot barnen. Jag har tänkt på att du ofta benämner en 

grupp barn som tjejer eller killar och jag tänkte bara säga att vi försöker att inte göra det här för att vi försöker 

ju bygga barnen till de de vill, vi har barn som är överskridande och det blir väldigt knasigt för de barnen, man 

kan ju istället säga kompis eller deras namn eller så. Man ska framföra kritik på ett schysst och respektfullt sätt, 

man kan liksom inte gå fram till någon och säga det här är fel och gör inte det”-Elin 

Elin beskriver likt West och Zimmerman att vi människor i samhället hålls ansvariga för ett 

genusstrukturerat uppförande eftersom vi tenderar att skapa genus (West & Zimmerman, 

1987, s.135-136). West och Zimmerman belyser även hur vi människor ständigt skapar, 
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reproducerar samt förändrar genusstrukturer genom vardagliga interaktioner med andra 

individer och grupper (West & Zimmerman, 1987, s.127). 

I intervjuerna med förskolepedagogerna tydliggjordes vad de ansåg om genusarbete på 

förskolan. Detta gjordes genom att vara normkritiska i sitt genusarbete med barnen där de 

menade att en genusmedveten förskolepedagog aktivt ska arbeta för att motverka 

könsnormer. Förskolepedagogerna belyste även vikten av att förhålla sig till icke-

genusmedvetna kollegor på ett sätt som ska bidra till ett bättre genusarbete med barnen. 

8. Diskussion 

Detta avsnitt syftar till att ge svar på forskningsfrågorna och dessa lyder “Vad anser 

pedagogerna om genusarbetet på förskolan?” samt “Hur arbetar pedagogerna med genus?”. 

Det ska presenteras en sammanfattning av resultatavsnittet som även kommer att diskuteras 

för att konkret besvara frågeställningarna. Avslutningsvis ska resultatet diskuteras parallellt 

till den tidigare forskningen i syfte att ta reda på hur, men även på vilka sätt denna studie 

bidrar med relevant information och kunskap. Det ska även presenteras tankar och 

reflektioner kring syftet med studien samt förslag på vidare forskning inom detta området. 

8.1 Resultatdiskussion 

Intervjuerna med förskolepedagogerna visade på att det fanns flera olika sätt att arbeta med 

genus. Det framgick att genusarbetet visade sig genom samtal, språk och material. Det lyftes 

fram att genusarbetet kunde komma i uttryck i samtal med barnen i samband med att en 

specifik situation uppstått. Förskolepedagogerna belyste vikten av att ta initiativ att föra ett 

samtal med barnen direkt när den specifika situationen uppstått eftersom de anser att barnen 

har lättast att samtala och relatera till situationen då. Majoriteten av förskolepedagogerna 

beskrev genus som ett komplext ämne för barn att kunna förstå och hantera. De menade att 

om barnen ska kunna förstå och relatera till genus krävs det att förskolepedagoger bryter ner 

genusfrågor till något barnen kan relatera till i en förskolemiljö. Det menade 

förskolepedagogerna görs genom att fånga situationer där barn exempelvis bråkar med 

varandra om kill- och tjejfärger. Genusarbetet med barnen visade sig även genom språk, 

vilket innefattade könskategoriserngar, ordval och tonfall. Förskolepedagogerna klargjorde 

att det är av relevans att inte kategorisera barnen som pojkar och flickor och/eller han och hon 

eftersom könsöverskridande barn drabbas av dessa könskategoriseringar.  
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Under intervjuerna berättade förskolepedagogerna att de försöker ta avstånd från att 

könskategorisera barn, dock använder sig förskolepedagogerna av kategoriseringar som han 

och hon under intervjuerna när de berättar om barnen. Förskolepedagogen Lisa avbröt sig 

själv under intervjun när hon lade märke till att hon under intervjuns gång könskategoriserat 

barnen när hon har berättat om dem. Hon berättade att även om hon anser sig vara 

genusmedveten är det svårt att helt ta avstånd från könsbenämningar. Det framgick i intervjun 

med förskolepedagogen Nadine att hon försöker ta avstånd från att könskategorisera barnen. 

Hon berättade att vi människor aldrig kommer att sluta kategorisera varandra och föreslog 

istället andra kategoriseringar som inte utgår ifrån kön. Hon menar att det är viktigt att inte 

kategorisera barn utifrån det kön de uppfattas ha, detta med anledning av att det främst 

drabbar könsöverskridande barn som identifierar sig med båda eller inget av könen. 

Förskolepedagogen Ann-Marie avvek från resterande intervjuer då hon under intervjun 

berättade att hennes kollegor kritiserat henne när hon kategoriserat barnen utifrån kön. Där 

hon till skillnad från resterande informanter beskriver sig själv som mindre genusmedveten. 

Intervjupersonerna lyfte fram att materialet var en viktig del av genusarbetet med barnen och 

att det ligger en tanke bakom varje material som förskolepedagogerna införskaffar. 

Förskolepedagogerna ansåg att material med stor variation bidrar till att föreställningarna för 

pojkar och flickor utmanas. Förskolepedagogen Paulina menade att materialet på förskolan 

kan användas som ett verktyg för att sudda ut gränserna för vad som anses vara för pojkar 

och flickor. Denna förskolepedagog menade att detta kunde leda till att fler barn inkluderas i 

könsmönstrerna istället för att exkluderas. 

Förskolepedagogerna belyste vikten av genusarbete med barnen på förskolan eftersom dessa 

barn i framtiden ska bli aktiva samhällsmedlemmar. Förskolepedagogerna menade att de har 

ett stort inflytande över barnen och av denna anledning är det viktigt att använda sig av ett 

genusperspektiv i sitt arbete med barnen. Intervjupersonerna lyfte fram aspekter som de 

ansåg vara avgörande för ett bra genusarbete med barnen. Aspekterna som 

uppmärksammades var pedagogernas normkritiska förhållningssätt och deras sätt att förhålla 

sig till icke-genusmedvetna kollegor. 

De intervjuade förskolepedagogerna ställde sig kritiskt gentemot rådande könsnormer och 

stereotyper i deras arbete med barnen. Detta gjordes med anledning av att de inte vill föra 

vidare de existerande könsnormerna till barnen. Förskolepedagogerna lyfte fram att de har ett 

stort inflytande på barnen och av denna anledning försöker de vara normkritiska i sitt arbete. 
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Förskolepedagogerna menade även att om de för vidare föreställningarna om hur pojkar och 

flickor ska vara, kan det leda till att fler barn exkluderas än vad det inkluderas.  

Under intervjuerna visade det sig även att förskolepedagogernas förhållningssätt till icke-

genusmedvetna kollegor varierade. I vissa fall har inte förskolepedagogerna kunnat framföra 

kritik till sina kollegor. Förhållningssättet till icke-genusmedvetna kollegor berodde bland 

annat på relationen mellan dem. Förskolepedagogerna menade att bra personkemi har 

underlättat framföringen av kritik till icke-genusmedvetna kollegor. De nämner även att man 

ska framföra kritik på ett sätt som gör att kollegan inte känner sig påhoppad. Detta menar 

förskolepedagogerna är en viktig del av genusarbetet eftersom kritiken som framförs till icke-

genusmedvetna kollegor ska bidra till ett bättre genusarbete med barnen. Det är av stor vikt 

att kunna framföra kritik på ett hederligt sätt, detta med anledning av att öka möjligheterna 

till en gemensam utveckling. 

Svaret på hur förskolepedagogerna arbetar med genus visar sig genom hur 

förskolepedagogerna samtalar med barnen, deras språkanvändning och förskolans material. 

Vad förskolepedagogerna ansåg om genusarbetet på förskolan kom i uttryck i deras 

normkritiska förhållningssätt och deras förhållningssätt till icke-genusmedvetna kollegor. De 

ansåg att genusarbetet med barnen var viktigt eftersom förskolepedagogerna ska forma 

barnen till att bli aktiva samhällsmedlemmar. 

8.2 Avslutande reflektion 

Den befintliga tidigare forskningen har berört aspekten genus som har varit vårt centrala 

forskningsbegrepp, men även hur genus kommer i uttryck på förskolan. Artiklarna riktar stort 

fokus på den rådande genusstrukturen och hur denna sociala struktur utspelar sig i 

förskolemiljöer, där pedagoger och barn är delaktiga i att skapa och återskapa den 

genusstruktur vi befinner oss i (Hagsér och Samuelsson, 2009, s. 97). Denna studie har 

fokuserat på liknande aspekter, dock har vi även valt att rikta vårt fokus till pedagogernas 

personliga förhållande till genus och hur deras privata förhållande till genus visar sig i arbetet 

med barnen. Det visade sig att pedagogernas personliga förhållande har varit avgörande för 

sitt genusarbete med barnen. Vi hoppas kunna fylla den kunskapslucka som den tidigare 

forskningen inte har gjort genom att visa på hur förskolepedagogernas personliga förhållande 

till genus kan visa sig genom genusarbetet med barnen samt hur det påverkar vad de anser om 

genusarbetet. 
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Resultatet i vår studie stämmer överens med den tidigare forskningens slutsatser vad gäller 

genusarbetet med barnen, där förskolepedagogerna har visat sig ha ett stort inflytande i 

barnens genustänk. Förskolepedagogerna visade sig i den tidigare forskningen men även i vår 

studie vara en del av problemet men också en del av lösningen vad gäller genus och 

jämställdhet på förskolan (Edström, 2010, s.43-44). Tidigare forskning belyser att 

förskolepedagoger har en tendens att kategorisera barnen utifrån det kön de betraktas ha 

(Eidevald, 2009, s. 2), vilket intervjupersonerna i vår studie försökte att ta avstånd ifrån. 

Dock beskrev de att icke-genusmedvetna kollegor tenderar att kategorisera barnen efter den 

könstillhörighet de tror att barnen har. 

Tidigare forskningen belyser likt denna studie att barn inte alltid identifierar sig med sitt 

biologiska kön (Fast & Olson, 2018, s. 635). Detta visar sig i vår studie genom att 

förskolepedagoger belyser vikten av att i sitt arbete med barnen inte könskategorisera de med 

anledning av att många barn är könsöverskridande. Majoriteten av våra intervjupersoner var 

genusmedvetna, där de även i sina privatliv använde sig av ett genusperspektiv. Dessa 

genusmedvetna förskolepedagoger arbetade i större utsträckning med genus på förskolan.  

Vi kan problematisera huruvida olika beslut i metoden kan ha påverkat studiens resultat. I 

metodavsnittet lyftes det fram för- och nackdelar med ett snöbollsurval, där fördelen har varit 

att vi kommit i kontakt med flera förskolepedagoger med hjälp av att de rekommenderat 

varandra. Nackdelen i studien har visat sig vara brist på variation i urvalet, där de flesta som 

deltagit i studien har haft lika värderingar och åsikter vad gäller genusarbetet på förskolan. 

Det kan även problematiseras att studien har författats av två personer, vilket kan ha bidragit 

till att vi tolkat resultatet på olika sätt. Dock vill vi även poängtera att det kan vara till en 

fördel att studien författats av två personer eftersom det kan bidra till fler infallsvinklar. 

För att få ännu en bredare kunskap om genusarbetet med barnen på förskolan hade vi kunnat 

genomföra en observation som tillägg till intervjuerna. En observation hade bidragit till att vi 

själva kan se hur förskolepedagogerna arbetar med genus på förskolan och inte endast få 

kännedom om genusarbetet genom deras intervjuer. I framtida studier kan det vara intressant 

att fokusera på att undersöka orsakerna bakom icke-genusmedvetna förskolepedagoger. Det 

kan även vara intressant att intervjua fler förskolepedagoger från andra städer i Sverige för att 

bidra till en djupare förståelse för genusarbetet med barnen på förskolan. 
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Vi anser när man väl har förstått vikten av genusarbete på förskolan skapas större möjligheter 

till att förändra de rådande sociala strukturerna, vilket i sin tur bidrar till att gränserna för vad 

som anses vara för män och kvinnor suddas ut. Ett genusperspektiv i arbetet med barnen 

bidrar till ett jämställt förhållande mellan könen. Detta är i sin tur en vinning för samhället i 

stort. 
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Bilagor 

1. Intervjuguide 

Bakgrund: 

Varför blev du förskolepedagog? 

Har du alltid velat bli förskolepedagog? 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur gammal är du? 

När tog du examen?  

Jämställdhet: 

Vad betyder jämställdhet för dig? 

Är jämställdheten något du pratar om med barnen? 

Arbetar du för att det ska vara jämställt på förskolan? 

Hur arbetar du konkret? 

Pratar ni om normer och jämställdhet med barnen? 

Hur pratar ni om det med barnen? 

Speglar era pedagogiska verktyg en mångfald? 

Har du upplevt att barn ifrågasätter könsroller? 

Hur har de gjort då? 

Jobbar ni för att barn ska våga ifrågasätta könsroller? 

Hur jobbar ni då? 
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Ordning: 

Har ni någon strategi bakom ordning och reda vid samlingtillfällen? 

Hur kommer det sig att ni använder er av just den/de strategin? 

Händer det att dina kollegor behandlar barnen olika? 

Kan du ge ett konkret exempel på det? 

Är det svårt att behandla barnen lika? 

Hur kommer det sig att du tycker så? 

Uppstår det situationer där barnen måste behandlas olika? 

Hur bemöter ni utåtagerande barn? 

Finns det en skillnad i hur ni bemöter barnen beroende på kön? 

Hur uppmuntrar ni ett önskat beteende hos barnen? 

Finns det en skillnad i uppmuntran beroende på kön? 

Kan du ge mig ett konkret exempel?  

Genus: 

Hur hade du valt att beskriva ordet genus? 

Vad anser du om genusarbete? 

Hur hade du beskrivit en genusmedveten förskolepedagog? 

Hur bemöter du kollegor som inte är genusmedvetna? 

Försöker du motverka de existerande stereotypiska könsrollerna i ditt privatliv? 

Hur gör du det? 

Tycker du att det är viktigt att vara genusmedveten som pedagog? 
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Varför tycker du/tycker inte du att det är viktigt? 

Ser du dig själv som en genusmedveten person? 

Får ert arbetslag någon vidare utbildning när det gäller genus? 

Tycker du att förskolepedagoger har fått tillräcklig kunskap om genus under sin utbildning? 

Under den här tiden vi har pratat finns det andra funderingar eller reflektioner som du har 

tänkt på?  

2.Informationsbrev 

Information till dig som ska delta i en undersökning som genomförs av en student under 

utbildning 

[Genus i förskolan: en kvalitativ studie om pedagogers arbete med genus på förskolan]  

Information om studien: Syftet med studien är att få en förståelse om vad pedagoger på anser 

om genusarbete men även pedagoger själva arbetar med genus på förskolan. Det insamlade 

materialet är endast till för forskningens ändamål. Materialet ska endast användas till studien 

och när studien är slutförd raderas all data. 

Kontaktuppgifter till studenterna och handledaren: 

Studien bedrivs på Södertörns Högskola inom kursen Sociologi C. 

Studenter: 

Nasim Vegdanpak, email: nasimvegdanpak97@hotmail.com 

Tamara Glogovac, email: glogovactamara@gmail.com 

Handledare: 

Mikael Svensson, email: mikael.svensson@sh.se  

Personuppgiftsansvarig: Undersökningen/studentarbetet genomförs som en del av studenternas 

utbildning vid Södertörns högskola som är juridiskt ansvarig för studenternas 
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personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå Södertörns högskola via epost registrator@sh.se 

eller telefon 08 608 40 00. 

Dataskyddsombud: Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter 

behandlas kan du alltid vända dig till Södertörns högskolas dataskyddsombud via 

dataskydd@sh.se. Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt 

att granska hur högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter. 

Lagliggrund: Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, 

vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet.  

Mottagare av personuppgifter: Alla uppgifter som kommer oss till del kommer behandlas så 

att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Lagringstid: Personuppgifterna kommer bevaras till dess uppsatsen är godkänd och kommer 

därefter att förstöras. 

Rättigheter: Enligt EUs dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga 

uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att 

begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter.  

Klagomål: Du har har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem via 

epost: datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.  

Med vänliga hälsningar, 

Nasim Vegdanpak & Tamara Glogovac 

Sociologi C, Institutionen för samhällsvetenskaper 

Södertörns högskola 

3.Kodschema 

Genusarbete med barnen 

- Samtala  

- Material 
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- Ifrågasätta  

- Språk 

- Kategorisera 

 

Vikten av genusarbete 

- Samtala 

- Normkritik 

- Barn  

- Förhållningssätt till icke-genusmedvetna  

- Kollegor 

- Ifrågasätta 


