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Syftet med undersökningen var att belysa några förskollärares kunskaper om genus 
samt i vilket utsträckning deras genusmedvetenhet avspeglades i förskolans praktiska 
arbete med jämställdhet. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur 
jämställdhetsinriktat arbete kommunicerades till föräldrarna. Vi använde oss av en 
kvalitativ forskningsstrategi. Metoden vi valde var semistrukturerade intervjuer där 
åtta personer ställde upp för en personlig intervju som sedan transkriberats och 
analyserats. Vårt resultat visade att det fanns ett intresse kring genus och 
jämställdhet men att arbetet gällande detta inte genomsyrades i verksamheten. De 
flesta uttryckte att de ville få större kunskap kring ämnet. Slutsatsen vi har kommit 
fram till är att det finns ett genuint och positivt intresse hos förskollärarna men att 
det tycks krävas ytterligare bearbetning av nuvarande kunskap för att kunna driva ett 
fortgående arbete med genus och jämställdhet.    
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1. Inledning 

 
Redan innan barnet är fött börjar människor i dess omgivning tillskriva det olika 
egenskaper beroende på vilket kön de tror att barnet har. När barnet sedan kommer 
till världen möts de av de förväntningar som finns om pojkar och flickor i samhället. 
Detta har vi själva erfarenheter kring både privat och genom arbete på förskolan. 
Samhället visar tydligt vad som är flickligt respektive pojkigt genom leksaker, kläder 
och intressen. Dessa tankar om manligt och kvinnligt har länge funnits hos oss men 
det var inte förrän under vår utbildning på högskolan som intresset för genus och 
jämställdhetsfrågor väcktes. När vi sedan kom ut på vår verksamhetsförlagda 
utbildning blev vi intresserade av att veta hur förskollärare arbetade för att nå målen i 
läroplanen för förskolan gällande jämställdhet. Flera statliga utredningar (SOU 
2004:115 & SOU 2006:75) har visat att genusmedvetenhet är centralt för att 
förskolan ska lyckas att uppfylla de mål om jämställdhet som fastslås i läroplanen. 
Enligt SOU (2004:75) har jämställdhetsarbetet i förskolan givits mer 
uppmärksamhet sedan läroplanen infördes 1998, men trots detta finns det mycket 
kvar att arbeta med. För att målet om ett jämställt samhälle ska uppnås är det viktigt 
att alla nivåer i samhället samarbetar för att motverka ojämställdhet mellan män och 
kvinnor och de traditionella könsmönster som finns. Utformningen av den 
pedagogiska verksamheten i förskolan är viktig för att i framtiden kunna nå upp till 
de politiska jämställdhetsmålen, därför bör jämställdhetsarbetet genomsyra 
förskolans verksamhet i ett långsiktigt perspektiv.  
 
Vi ser vikten av att undersöka hur förskolor arbetar med genus och jämställdhet och 
hur arbetet eventuellt kommuniceras till föräldrarna. Vi vill vidare belysa relationen 
mellan kunskap och genus och det praktiska arbetet med jämställdhet i förskolan. 
Jämställdhet mellan kön är idag ett uttalat krav ibland annat svenska läroplaner och 
skollagen1. Under studiens gång har vi uppmärksammat att arbete med jämställdhet 
kan vara känsligt och mötas av motstånd. Under ett samtal med en förskollärare blev 
vi delgivna en händelse ur förskolans vardag då en förälder vid upprepade tillfällen 
mött sin son iklädd klänning och klackskor ur förskolans utklädningslåda. Föräldern 
reagerade starkt och uppmanade pedagogerna inför sonen och barngruppen att 
pojken inte fick tillåtelse att klä ut sig till flicka. Pedagogerna hade i denna situation 
svårt att veta hur de skulle agera för att inte kränka vare sig pojken eller föräldern. 
Det kan möjligtvis vara svårt för pedagoger att veta hur det ska förhålla sig till de 
föreställningar som finns hos vuxna och i samhället i stort gällande 
könsöverskridande handlingar. Det kan även vara problematiskt att arbeta mot de 
mål som finns i läroplanen när andra föreställningar om kön är påtagliga i samhället. 
Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2006, reviderad 2010) har förskolan som 
uppgift att arbeta emot traditionella könsmönster och se till att flickor och pojkar får 
samma förutsättningar. Utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning, privat och från 
händelser som denna ser vi ett behov av att arbeta med genus och jämställdhet i 
förskolan där barn vid tidig ålder skapar sin identitet.  
 

 

                                                 
1
 Skollagen: Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 

(Utbildningsdepartementet, 2006:67) 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

 
Syftet med studien är att undersöka några förskollärares kunskaper om genus samt i 
vilket utsträckning deras genusmedvetenhet avspeglas i förskolans praktiska arbete 
med jämställdhet. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur jämställdhetsinriktat 
arbete kommuniceras till föräldrarna. Vi har valt att utgå från tre övergripande frågor 
gällande genus och jämställdhet vilka är 1.) Vad har förskolepedagogerna för kunskap 
om genus? 2.) Hur använder de sig av genusmedvetenhet i verksamheten? 3.) I vilken 
utsträckning och på vilket sätt kommuniceras jämställdhetsarbetet till föräldrarna? 

 

1.2. Definition av centrala begrepp  

 

Begreppen genus och jämställdhet kommer nedan att definieras för att tydliggöra vad 
de egentligen innebär. Vi vill belysa en definition av genus som begrepp samt genom 
en historisk tillbakablick för att synliggöra hur genusbegreppet uppkom, varför- och 
hur det har kommit att påverka oss genom tiderna.    
 

1.2.1 Genus 

 
Svaleryd (2008) menar att genusbegreppet innefattar vårt kulturella, biologiska samt 
sociala kön. Genus förklarar hur kulturen och samhället formar oss och tydliggör hur 
det går till. Genus är föränderligt och överskridande av gränser kan ske. Begreppet 
belyser förhållandet mellan könen alltså män och kvinnors sätt att bete sig när det 
gäller exempelvis aktiviteter och för vad som anses vara kvinnligt respektive manligt 
 
Enligt Henkel (2009) syftar kön till det biologiska könet medan genus är det socialt 
konstruerade könet. Genus kan kopplas samman med de olika egenskaper som 
människor och samhället i stort tillskriver individer beroende på vilket biologiskt kön 
de har. Genus är alltså det människor anser vara maskulint respektive feminint. 
Hirdman (2001) uttrycker att ordet genus kommer från latin och har betydelser som 
släkte, sort, slag och kön. Fram tills 1980-talet hade genus endast används i 
språkläran med orsak att beteckna substantivets olika former såsom, det är hon/han, 
den eller det. Kvinnoforskare lånade på 1980-talet begreppet genus från lingvistiken, 
översättning från engelska ”gender” som betyder sort/slag. Ordet kom att användas i 
syfte att belysa egenskaper som tvång, underordning fostran och prägling som döljer 
sig bakom orden man och kvinna. Det var nödvändigt med ett begrepp för att kunna 
reflektera över varför kvinnor var underordnande och begripa hur män och kvinnor 
var delaktiga i skapandet av den pågående formeringen. Tidigare användes ordet 
könsroll men på 1980- talet hade det tappat sin slagkraft och då infördes 
genusbegreppet som nytt begrepp. Betydelsen av genus och könsroll stod i nära 
relation till varandra, de inbegriper båda enligt Hirdman män och kvinnor samt 
sociala processer. Vad det gäller begreppet könsroll uppstår det en typ av uppdelning 
mellan kön och roll. Det blir en delning som resulterar i kön som kropp och biologi 
samt roll som i konstruktion, social och kulturell. Genus har kommit att användas för 
att frångå denna uppdelning av kön och roll och är en viktig grundsten i 
genustänkandet. Genus handlar inte endast om kroppar utan även om de 
uppfattningar vi har om män och kvinnor och hur de genomsyras i allt runt omkring 
såsom politik, arbete, situationer, kläder med mera. I SOU (2004:115) framhålls det 
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att genus är ett begrepp som liksom könsroll också handlar om den kulturella och 
sociala dimensionen på det biologiska könet. Vidare framhålls det i SOU att 
genusbegreppet innefattar de möjliga olikheterna som bygger på de tolkningar, 
föreställningar, handlingar och förväntningar vi har på män och kvinnor utifrån deras 
kön. För att förstå genus måste vi ha en insikt i de maktsystem som finns i samhället 
runt omkring oss. För att vi ska kunna förändra det rådande genusmönstret måste vi 
ha en förståelse för hur vi omedvetet upprätthåller dessa mönster för både män och 
kvinnor. 
 

Könsmaktssystemet, eller genusordningen, är den strukturella ordning som blir tydlig 
när vi ser hur olika funktioner och sociala mönster i samhället särskiljer män och 
kvinnor. Genusordningen handlar inte bara om män och kvinnor som kroppar, utan 
vi ”genusifierar” också hela vår vardag och vårt samhälle utifrån funktioner som 
förknippas med manligt och kvinnligt (SOU 2004:115, S.35).  

 
När vi ”genusifierar” värderar vi vad som är mer eller mindre viktigt i en form av 
maktsystem. Vi människor delar in oss själva i fack utifrån de skillnader som 
tillskrivits könen. Genusordning (även kallat könsmaktssystem i ovanstående citat) 
bygger enligt Henkel (2009) på förståelsen av hur ojämställdhet kommer till och 
därigenom få en insikt om betydelsen av att pedagoger kan förändra genom att ha ett 
genusperspektiv. Med det menas att synliggöra de föreställningar och idéer som finns 
om pojkar och flickor och analysera dessa ur ett maktperspektiv. 
 

Mansforskaren Robert W Connell har enligt SOU (2004:115) uttryckt att genus är de 
förväntningar som finns på de olika könen i det dominerande könsmaktssystemet 
som råder. Från och med barnets första stund i livet kommer det att efterlikna de 
vuxna och ta efter deras egenskaper och utvecklas efter dem, precis som vuxna 
förväntar sig att barnet ska göra. Om barnet gör sådant eller utvecklas på ett sätt som 
inte förväntas kommer de att ifrågasättas men beter sig barnet utifrån de normer som 
finns för det biologiska könet kommer det att uppmuntras. Enligt Havung (2005) kan 
det handla om de förväntningar vi har på hur människor klär sig, särskilda arbeten, 
språket och hur de i olika sammanhang beter sig. Maktordningen är djupt rotade i oss 
genom kulturellt överförda synsätt som ofta uttrycker de biologiska skillnader och 
baseras på ett motsatstänkande. Det resulterar i att vi skiljer män och kvinnor åt och 
ger dem olika möjligheter och begränsningar i livet.  
 

1.2.2 Historiskt perspektiv på Genus 

 
Hirdman (2001) menar utifrån sin teori att kvinnorna är underordnade mannen 
ligger långt bak i tiden. Hon beskriver mannen och kvinnan utifrån ett historiskt 
perspektiv och påvisar varför våra uppfattningar är så djupt betingade inom oss. 
Vetenskapsmän, filosofer, författare, reformatorer och bibeln har alla talat om könen, 
eller rättare sagt könet, om vad en kvinna kan och inte kan göra, vad en kvinna är och 
vad en kvinna bör vara. Under antiken var relationen till gudarna stark. Kvinnan 
förknippas med djuren, hon var alltså inget värd medan mannen förknippades med 
gudarna. Redan på 500–talet f.Kr. delades mannen och kvinnan upp, i mannen som 
form och kvinnan som formlös och icke existerande. Gud skapade kvinnan av 
mannens revben och kvinnan sågs då inte som en egen individ utan som en ofärdig 
icke fullständig människa. En flicka var defekt redan i avlingsögonblicket. En kvinna 
sågs som en steril man då hon var oförmögen att producera säd. Dessa idéer om 
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kvinnan utifrån filosofiska, medicinska och folkhistoriska idéer var fullt påtagliga 
redan under antiken från 600-talet f.Kr och flera århundraden framöver i de 
hippokratiska tankebanorna. Under 1800-talet i samband med renässansen och det 
naturvetenskapliga positivistiska tänkandet förstärktes tankarna om kvinnan som 
ofullständig. Mannen och kvinnan jämfördes utifrån alla kroppsliga skillnader där 
mannen var längst, hade flest tänder, störst hjärna med mera och sågs därför som en 
stereotyp fullvärdig människa. Strindberg, Freud och Darwin utgick alla från dessa 
slutsatser om kvinnan som underlägsen. Tallberg Broman (2002) skriver också om 
1800-talatets syn på kvinnan. Hon skulle fostras för att behaga mannen, mannen var 
hjärnan medan kvinnan skulle skyddas mot intellektuell överansträngning. Hon 
belyser att om man ser tillbaka i historien hade människor utifrån kön olika 
möjligheter till utbildning och utbildningens innehåll. Vidare menar Tallberg Broman 
att det från och med 1980 fram till 2000- talet talas om att pojkarna är dominerande 
medan flickorna tar det passiva rollerna. Under 1990-talet diskuterades det om 
skolan och förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats där pojkar har färre 
möjligheter på grund av att det var just kvinnodominerat utifrån språk, värderingar 
och normer.  
 

1.2.3 Jämställdhet 

 

Svaleryd (2008) menar att jämställdhet innebär att alla individer har rätt att utveckla 
sin egen personlighet och fatta egna beslut utan att behöva känna sig begränsade av 
de stereotypa genusrollerna som råder. Kvinnor och män ska ha samma skyldigheter, 
rättigheter och möjligheter. Jämlikhet däremot menar Roth (2002) innefattar 
religion, social tillhörighet, etnicitet och kön. Vidare menar Svaleryd (2008) att 
begreppet jämställdhet inte är ett begrepp som innefattar religion, social tillhörighet 
eller etnicitet utan endast innefattar kön.  
 
Henkel (2009) menar att Sverige är ett relativt jämställt land om man ser till 
bestämmelser och lagar men det finns ett hålrum mellan den offentliga 
jämställdheten och den verklighet vi vistas i. Jämställdhet har olika innebörder, den 
kvalitativa och kvantitativa. Ur ett kvalitativt perspektiv på jämställdhet menas att 
alla individer har rätt att påverka sitt eget liv samt ha inflytande över det utan att 
hämmas av olika förväntningar och begränsningar som påverkas av könstillhörighet. 
Vad det gäller det biologiska arvet eller den sociala miljön i det pedagogiska arbetet 
med jämställdhet är det inte av vikt att endast se till påverkan av det ena eller det 
andra. Vidare menar hon att det centrala är att upptäcka att det är föränderligt och se 
möjligheten att kunna vidga könsrollerna. Jämställdhetsarbete bör handla om att 
tänja gränserna för det sociala könet och våra medvetna men till största del 
omedvetna förväntningar på flickor och pojkar. 
 

1.2.4 Könsmaktsordningen 

 

Könsmaktsordningen får oss att förstå hur den rådande ojämställdheten skapas 
utifrån maktförhållanden. För att utveckla förståelsen är det av betydelse att inneha 
ett genusperspektiv. Med det menas att belysa de föreställningar och tankar vi har om 
pojkar, flickor, män och kvinnor och analysera dessa ur ett maktperspektiv. (SOU 
2004:115)  
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1.2.5 Könsroll 

 

Könsroll är ett begrepp som till vardags används för att tydliggöra skillnaderna som 
finns hos män och kvinnor samt bland pojkar och flickor. På 1950-talet utvecklades 
begreppet könsroll som tydliggör att pojkar och flickor utifrån sina biologiska 
skillnader fostras och socialiseras till olika rollbeteenden. 
Begreppet har ifrågasatts från och med 1970-talet då utvecklingen av genusvetenskap 
uppkom. (SOU 2004:115) 
 

1.2.6 Norm 
  

Wedin (2009) menar att begreppet norm är de osynliga och informella regler som 
finns för hur vi människor ska bete oss gentemot varandra. En norm är det som 
betraktas som godtagbart och normalt beteende. Människor sorteras in kategorier 
där de förväntas ha ”rätt” beteende. Normer kan tyckas vara osynliga regler, men 
bara tills någon går i mot och bryter mot dem. Så länge vi människor följer normerna 
händer ingenting och vårt beteende uppfattas som normalt och vanligt.  

 

2. Litteraturgenomgång   

2.1 Styrdokument 
    
I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2006, reviderad, 2010) uttrycks det att det är 
förskolans uppgift att belysa och befästa värden som alla människors lika värde samt 
jämställdhet mellan pojkar och flickor. Vidare belyser Lpfö98 att i ett demokratiskt 
samhälle har samhällsmedborgarna både rättigheter och skyldigheter som de måste 
ta hänsyn till och visa respekt inför. Vuxna har här ett speciellt ansvar i verksamheten 
då deras förhållningssätt påverkar samt förmedlas till barnen.  
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. 
Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö98, 
Utbildningsdepartementet, 2006, reviderad, 2010, S.4).  

 
I förskolan ska alla ha rätt till samma möjligheter samt att flickor och pojkar får ta 
lika stor plats. Inget barn i verksamheten ska behöva utsättas för kränkande 
behandling och diskriminering utifrån bland annat kön. Det är arbetslagets ansvar att 
det skapas en tillitsfull relation mellan hem och förskolan för att samarbetet ska 
fungera. ”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med 
föräldrar verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar”( Lpfö98, Utbildningsdepartementet, 2006, reviderad, 2010, S.4-5). 
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2.2 Kommunikation med hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv 

 
I SOU (2006:75) lyfts det att föräldrar, andra vuxna i samhället och förskolan, 
påverkar barns syn på sig själva och på andra barn. Genom ett gott samarbete med 
föräldrarna är det lättare att skapa ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i förskolan. 
Det är viktigt att flickor och pojkars livsvillkor och utveckling inte avgränsas på grund 
av normer och värderingar utifrån specifika regler om kön. Det är av stor betydelse 
att ha kunskap och förståelse för hur kulturellt och socialt kön skapas. Sandberg och 
Vourinen (2007) tycks ha liknande tankar då de skriver att samarbete mellan 
förskolan och hemmet inte bara är viktigt för den enskilda individen utan även ur ett 
samhällsperspektiv då den tycks främja tillämpningen av olika samhällsmål. I SOU 
(2006:75) står det att det är viktigt att familjen engageras i jämställdhetsarbetet då de 
har en speciell betydelse för barnets identitetsutveckling. Det är alltså viktigt att få 
acceptans av föräldrarna och att de får en förståelse för varför förskolan arbetar med 
jämställdhet om arbetet ska bli framgångsrikt. Sandberg och Vourinen (2007) lyfter 
också vikten av samarbete och kommunikation mellan förskolan och hemmet som en 
viktig del i barns identitetsutveckling.  
 
Sandberg, A & Vourinen, T (2007) menar att det i vissa fall har visat sig att just 
samarbetet kan vara komplicerat. Ibland är relationen mellan föräldrar och personal 
ansträngd och det kan vara svårt att få den att fungera men i andra fall förstår de 
varandra utan problem. Den avgörande faktorn för om och hur kontakten fungerar är 
hur personalen och föräldrarna vill och kan förstå varandra. I SOU (2006:75) 
uttrycks det att det kan vara komplicerat för föräldrarna att förstå och inse varför 
jämställdhetsarbetet är av stor vikt och vad det har för betydelse för deras barn. Det 
är betydelsefullt att bjuda in föräldrarna till en diskussion där de får samtala om idéer 
och tankar som de har kring jämställdhetsarbetet. Det är också av stor vikt att 
personalen på föräldramötet berättar varför de arbetar med jämställdhet och även 
där tar till sig av föräldrarnas tankar. Vidare uttrycks det i SOU (2004:115) att 
pedagoger har fått frågor från föräldrarna om jämställdhetsarbetet i förskolan 
kommer att bidra till att pojkar och flickor blir lika. Det har också uppkommit frågor 
om arbetet då kommer leda till homosexualitet hos pojkarna. Den här typen av frågor 
visar att föräldrar känner en oro inför vad som kan tänkas ske om det nuvarande 
genusmönstret förändras. Dock uttrycks det i SOU (2006:75) att föräldrarna inte kan 
besluta huruvida förskolan ska jobba jämställt eller inte. Personalen har alltid det 
pedagogiska ansvaret på förskolan och uppdraget finns i läroplanen och är något som 
förskolan ska arbeta för.  Det är betydelsefullt att diskutera med föräldrarna och visa 
på att det är vi vuxna som skapar barnens uppfattningar om vad som är manligt och 
kvinnligt och vad som förväntas av pojkar och flickor. Det gäller dock att inte ta upp 
barnens beteende och uppträdande som ett problem då föräldrarna kan uppleva att 
de gjort fel i sin uppfostran vilket inte skapar något bra grund för framtida samarbete 
mellan föräldrar och personal. Niss och Söderström (2006) anser att det är viktigt att 
barn och elever ser att vuxna kan lösa problem och samarbeta. De behöver alltså inte 
vara helt överrens och tycka samma sak utan det som är av betydelse är att 
pedagogerna visar respekt för föräldrarna. Pedagogerna måste utgå från att 
föräldrarna vill det bästa för sina barn även om det inte alltid ser så ut. Vidare 
uttrycker Niss och Söderström att det är av stor betydelse att kontakten mellan 
föräldern och pedagogen är god då det medför att barnet har lättare att känna 
trygghet i verksamheten.  
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2.3 Arbetet i verksamheten utifrån genus och jämställdhet 

 

Pramling Samuelsson & Johansson (2003)  menar att barnet redan från födseln 
försöker förstå världen och ger sig in i en kunskapsbildning. Utveckling av 
identitetskapande, medborgarskap samt förståelse av samhället är något som sedan 
pågår livet ut. Ett stort ansvar ligger hos förskolan och den har även enastående 
möjligheter då verksamheten utgör en social mötesplats för flickor och pojkar. 
Henkel (2009) menar att vuxna redan så tidigt som när barnet utvecklas i livmodern 
börjar tillskriva barnet varierande egenskaper beroende på vad de vuxna tror det blir 
för kön. Vidare menar hon att om vi människor bara tillskriver flickor vissa 
egenskaper och pojkar andra, tillexempel som söta eller starka uppstår problem i 
längden för deras utveckling och självbild. Med dessa specifika egenskaper utifrån 
barnets kön skapar vi konsekvenser för hur barnen sedan uppfattar pojkar och flickor 
och det i sin tur medför ojämställdhet mellan könen. Liknande uttrycker Svaleryd 
(2008) när hon skriver att vi människor har föreställningar om hur pojkar och flickor 
leker och vilka lekar de väljer att leka. Enligt normen ska flickor vara hjälpsamma, 
snälla och söta medan pojkarna ska vara uppmärksamma, aktiva och krävande. Dessa 
förväntningar på könen blir mest tydliga i större grupper, exempelvis i skolan eller 
förskolan. Vidare menar Svaleryd att alla individer i skolan, pojkar som flickor 
behandlas lika och med samma regler och rutiner samt bemöts av samma pedagogik. 
När eleverna leker fritt får de själva välja aktiviteter och kamrater. I dessa situationer 
är det vanligt att barnen väljer könsstereotypt genom att flickor tillexempel leker med 
flickor och väljer ut specifika leksaker och speciella rum för sina lekar, gärna i 
närheten av vuxna. Pojkarna däremot väljer vanligen inte att leka i närheten av de 
vuxna. Vidare menar hon att det är problematiskt att barn väljer stereotypt då det 
hindrar pojkar och flickor från utvecklande lärande och vidgade erfarenheter. Dessa 
val som barnen omedvetet gör som små har troligen betydelse för hur pojkar och 
flickor senare kommer att forma sina liv. När barn skapar en könsidentitet är det 
viktigt att omgivningen innehar stor medvetenhet och kunskap då det är en viktig och 
känslig process i flickor och pojkars liv.  
 
Enligt SOU (2004:115) har många pedagogiska modeller i förskolan utgångspunkt i 
det enskilda barnet och dess utveckling och inte från att barnens kön skulle påverka 
aktiviteterna. Enligt SOU är detta bara en drömsyn i det pedagogiska arbetet. När det 
inte längre görs skillnad på kön och vi klarar av att behandla och möta pojkar och 
flickor lika, först då kan alla barn behandlas lika. För att pedagogerna ska kunna nå 
dit behöver de kunna se igenom de omedvetna och för givet tagna förväntningar och 
föreställningar som finns. Ett genusmedvetet förhållningssätt innebär att begripa att 
vi människor i samhället bemöts och uppfattas olika beroende av vårt kön men också 
att vi i arbetet med barn tänker på och uppmärksammar detta i vårt eget handlande 
och tänkande. Enligt Tallberg Broman (2002) har det framkommit genom 
undersökningar att de flesta pedagoger menar att de inte gör skillnad på pojkar och 
flickor utan att de är individen som är av betydelse inte könet. De flesta säger sig inte 
vilja göra skillnad på kön men det görs omedvetet skillnad då vi styrs mycket av våra 
tidigare föreställningar. Henkel (2009) menar att alla i ett arbetslag måste ha en 
gemensam baskunskap om genus och jämställd för att ett förändringsarbete ska 
kunna äga rum. Då är det angeläget att pedagogerna talar ut om sina tankar och får 
chans att uttrycka sina åsikter utan att de beläggs med mer eller mindre positiva eller 
negativa värderingar. Varje enskild pedagog är tvungen att utvidga sin individuella 
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könsroll för att sedan kunna påvisa vikten av intimitet och autonomi både språkligt 
och genom handling. 

 
Att arbeta genuspedagogiskt innebär enligt Nordberg (2005) ett nära arbete och 
samspel med barnen där man synliggör och undersöker de olika möjligheterna de har 
att vara flicka eller pojke på, i förskolan och i samhället. Som pedagog måste man 
tänka kritiskt och förstå hur vår omgivning och vi själva tillskriver oss kön 
tillsammans som begränsar vilka vi är och vilka vi har möjlighet att bli. Enligt SOU, 
(2006:75) finns det biologiska skillnader mellan flickor och pojkar men hur 
betydelsefulla och stora dessa skillnader är finns det olika uppfattningar kring. 
Arbetet med jämställdhet handlar alltså inte om att ändra de biologiska skillnaderna 
men dessa skillnader ska inte heller behöva avgöra hur flickor och pojkar ska fostras 
och hur de blir bemötta. Havung (2005) menar att det kan vara problematiskt att 
bryta traditionella könsmönster då det kan leda till att personen möjligtvis kan känna 
sig osäker inför sin egen identitet. Att utveckla sin könsidentitet är en komplicerad 
process då flera faktorer har en inverkan. För att begripa dessa faktorer är det viktigt 
att tänka på hur arbetsdelning, makt och hierarkier kommer till uttryck mellan könen 
samt hur barn och pedagoger talar och uttrycker sig på förskolan. 
 
Tallberg Broman (2002) menar att lärare och pedagoger är viktiga i arbetet med 
genus i skolan. De är alla medverkande i utformandet av pojkar och flickor, män och 
kvinnor i sina barngrupper respektive arbetslag. Hon menar dock att kön och 
genusperspektiv egentligen är en självklarhet men tyvärr kan brista i 
lärarutbildningen. Det finns en tvetydighet mellan styrdokumentens krav och 
ambitioner gällande arbetet med jämställdhet i skolan samt i pedagogernas arbete 
och utbildning rådande jämställdhet och genus. Bristen i lärarutbildningen bidrar till 
att pedagogerna själva får söka kunskap om genus för att kunna integrera kunskapen 
i verksamheten. Pramling Samuelsson & Johansson (2003) menar att pedagoger i 
verksamheten alltid bemöter barn utifrån sina individuella erfarenheter, kunskaper 
och föreställningar om barn. Detta oavsett om det är i specifik eller generell 
bemärkelse. 
 
Hellman (2005) uttrycker att jämställdhet är ett av målen i läroplanen och för att 
uppnå detta är det av stor vikt att förskolemiljön är sådan att alla barn får känna sig 
delaktiga och inkluderade i verksamheten. När barnen känner trygghet genom sina 
vänner på förskolan har de lättare att överskrida könsgränser. Svaleryd (2008) tycks 
ha liknande åsikter kring jämställdhet då hon uttrycker att grundstenen i ett 
jämställdhetsarbete är att få barnen att känna sig trygga genom att stärka deras 
självkänsla för det är först då de vågar gå över gränserna. Vidare menar Niss och 
Söderström (2006) att om klimatet på förskolan är tillåtande och öppet skapas goda 
möjligheter för att barnen ska känna sig trygga och trivas i verksamheten. Små barn 
måste få känna trygghet, att de är omtyckta och betydelsefulla för att självkänslan ska 
utvecklas och bli stark. Enligt SOU (2006:75) finns det biologiska skillnader mellan 
flickor och pojkar men hur betydelsefulla och stora dessa skillnader är finns det olika 
uppfattningar kring. Arbetet med jämställdhet handlar alltså inte om att ändra de 
biologiska skillnaderna men dessa skillnader ska inte heller behöva avgöra hur flickor 
och pojkar ska fostras och hur de blir bemötta. 
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3. Metod  

3.1 Forskningsstrategi 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vårt syfte var att undersöka förskollärarnas 
kunskaper kring genus och jämställdhet. Vi ville ta reda på i vilken utsträckning 
genusmedvetenheten avspeglades i det praktiska arbetet med jämställdhet samt 
undersöka om jämställdhetsinriktat arbete kommuniceras till föräldrarna. Vi har valt 
en kvalitativ studie då vi anser att den lämpar sig bäst för det vill undersöka. Magne 
Holme och Krohn Solvang (1997) menar att i en kvalitativ studie har forskaren en 
närmare relation till respondenterna än i exempelvis en enkät. De menar vidare att i 
en kvalitativ studie är det en förutsättning att det finns en tillit och förståelse mellan 
respondent och forskare. I denna relation mellan forskare och respondent uppstår 
förväntningar från respondenterna då de fort bildar sig en specifik uppfattning om 
forskaren. Detta kan bidra till att respondenterna svarar det som de tror att forskaren 
vill höra istället för deras egentliga uppfattningar om ämnet. Det är av stor vikt att 
visa intresse för respondenterna för att deras svar ska bli så personliga och äkta som 
möjligt. Stukàt (2005) menar att en nackdel med en kvalitativ studie kan vara att 
resultatet styrs beroende på vem som tolkar, alltså forskaren. Ytterligare en nackdel 
med studien kan vara att resultatet inte går att generalisera då respondenterna är få 
och alltså inte utgör en majoritet. Detta har dock inte bidragit till någon nackdel i vår 
studie då syftet var att undersöka ett begränsat antal förskollärares kunskaper kring 
genus och jämställdhet och inte förskollärare över lag.  
 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 
Vi utgick som benämnts ovan utifrån en kvalitativ forskningsstrategi och valde 
därefter en semistrukturerad intervju med intervjuguide innefattande öppna frågor 
(se bilaga 2) som datainsamlingsmetod. Denscombe (2009) menar att en 
semistrukturerad intervju innefattar en intervjuguide med öppna frågor som kan vara 
uppdelade utifrån teman, vilket vi valde att göra. Vår intervjuguide bestod av ett antal 
frågor som var framtagna för att ta reda på förskollärarnas kunskaper och praktiska 
arbete med genus och jämställdhet.  
 
Vi har samlat in data från åtta stycken personliga intervjuer som vi tillsammans 
bandat och transkriberat för att minska risken för missförstånd, feltolkningar och 
bortfall. Att göra intervjuerna tillsammans anser vi har varit givande för oss och för 
respondenterna. Vi tror att diskussionen blir mer aktiv och djupgående då en av oss 
hela tiden koncentrera sig på samtalet med respondenten medan den andra kunde 
föra anteckningar. Stukát (2005) menar att det är en fördel att vara fler vid en 
intervju. Vi såg det även som givande att vara två då vi både kunde ställa följdfrågor 
som enligt Denscombe (2009) är en fördel i en semistrukturerad intervju. Våra 
intervjuer varade mellan 20-40 minuter och genomfördes på respondenternas 
arbetsplatser eller på platser som respondenterna själva fått välja. Genom att 
respondenterna själva fick välja plats för intervjun hoppades vi kunna bidra till en 
trygg och tillitsfull miljö som Magne Holme och Krohn Solvang (1997) lyfter som en 
självklarhet för en god intervjusituation.  
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3.3 Urval 

 
För att få svar på vårt formulerade syfte, att ta reda på förskollärares kunskaper och 
arbete i verksamheten gällande genus och jämställdhet har vi enbart tillfrågat 
förskollärare genom att tillhandahålla vårt missivbrev (se bilaga 1) med information 
om kommande undersökning och intervju. Därefter kontaktade vi förskolechefer och 
enskilda förskollärare genom telefon för att bestämma tid och plats för kommande 
intervju. Intresset för ämnet fanns där men flera tillfrågade avböjde på grund av 
tidsbrist vilket gjorde att vi fick kontakta fler förskolor i efterhand. Efter åtta 
intervjuer kände vi oss ändå nöjda då vi fått bra respons och utförliga svar utifrån 
vårt syfte. Vi har valt att namnge våra respondenter med påhittade namn för att 
skydda deras identitet men även för att underlätta vid läsning då det känns mer 
personligt än att kalla dem vid nummer.  

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

 
När vi hade samlat in data från de personliga intervjuerna påbörjade vi en 
transkribering av materialet tillsammans. Vi valde att göra den tillsammans för att 
det är krävande och betydelsefullt att all information kommer fram och att den inte 
feltolkas. Vi tycker att transkribering är bra då reliabiliteten stärks. En nackdel med 
transkribering och bearbetning av resultatet kan vara att det är tidskrävande som 
Denscombe (2009) ger uttryck för. Ljudinspelning tyckte vi var lämpligt för att inte 
missa relevant fakta. Cato och Bjørndal (2005) menar att det finns två betydelsefulla 
fördelar med ljud och videoinspelningar, den första är att man bibehåller information 
som man annars skulle ha kunnat gå miste om. Den andra fördelen är att 
inspelningen går att spola fram och tillbaka hur många gånger som helst. Detta tycker 
vi är en fördel då vi kan gå tillbaka till inspelningen om vi missat något eller om något 
känns oklart. Vi valde att presentera vårt resultat utifrån två teman med tillhörande 
frågor rörande kunskap och praktiskt arbete i verksamheten gällande genus och 
jämställdhet. Inför varje fråga i resultatet gjorde vi en kort sammanfattning av 
respondenternas olika svar och förstärkte det sedan genom citat för att ha belägg för 
det vi sammanfattat. För att göra resultatanalysen valde vi att skriva ut resultatet och 
litteraturen för att lättare kunna undersöka likheter och skillnader som vi fått fram 
och vad tidigare forskning visat. Därefter skrev vi in våra resultat i analysen där vi 
jämförde litteraturen mot vårt resultat. I analysen uppkom en del tankar utifrån 
litteratur och resultat som kom att ligga till grund för resultatdiskussionen.  
 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet   

 

Beroende på hur trovärdig den valda mätmetoden är påverkas undersökningens 
exakthet. Stukát (2005) förklarar reliabilitet med hur trovärdigt och tillförlitligt 
någonting är. Efter att ha gått igenom alla tänkbara metoder för vår undersökning 
kom vi fram till att personliga intervjuer var de som vi trodde skulle ge oss de mest 
berikade och tillförlitliga svar till vår studie. För att reliabiliteten skulle bli så hög som 
möjligt valde vi att göra våra intervjuer på olika orter för att få en större spridning i 
våra svar. Respondenterna fick också möjlighet att själva välja, plats, tid och datum 
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för intervjuerna för att de skulle få känna sig trygga i miljön för ökad reliabilitet. 
Utifrån det Stukát skriver om dagsformen hos respondenterna är det viktigt att de får 
möjlighet att välja tid utifrån olika omständigheter. Stukát skriver att det kan finnas 
brister i reliabiliteten som exempelvis, att respondenterna tolkar frågorna fel, 
störningar, och att vi som intervjuare missförstår svaren. Vi har under alla intervjuer 
varit två för att exempelvis missförstånd ska minimeras. Vi har ställt följdfrågor samt 
formulerat om frågor då respondenten känt dig osäker eller missförstått frågan för att 
få en ökad reliabilitet. Vi arbetade även tillsammans vid transkriberingen för att 
minska risken för misstolkningar och missbedömningar av svaren. Validitet innebär 
enligt Stukát att se hur god mätkvaliteten är på mätinstrumentet som man mäter 
med. Vi har studerat och omarbetat vår intervjuguide för att vara säkra på att vi får 
svar på det vi vill veta. Vi har valt att använda oss av öppna frågor utifrån teman för 
att få så utvecklade och djupa svar som möjligt. Vi ville få respondenterna att 
reflektera fritt i ett öppet klimat utan att känna press. Stukát menar att förutom att 
begrunda reliabilitet och validitet i undersökningen är det av stor vikt att fundera 
kring vem det resultatet man får fram berör. Det vi kommit fram till i vårt reslutat är 
inte generaliserbart, svaren som framkom gäller alltså inte alla förskollärare i 
Mellansverige utan endast den intervjuade gruppen.  
 

 3.6 Etiska ställningstaganden 

 

Vi har tagit hänsyn till de grundläggande etiska principerna utifrån Vetenskapsrådet 
(2002) som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. I missivbrevet informerades respondenterna om syftet med 
undersökningen samt vilka rättigheter de hade. 
 

3.6.1 Informationskravet  

Detta krav innebär att deltagandet är frivilligt och att respondenterna när som helst 
får avbryta pågående intervju. Genom missivbrevet fick respondenterna övergripande 
information om undersökningens syfte som ingår i kravet.  

3.6.2 Samtyckeskravet  

Respondenterna har rätt att själva besluta över sin medverkan och på vilka villkor de 
vill delta. Respondenterna fick innan intervjuerna ta del av detta muntligt och genom 
missivbrevet.  

3.6.3 Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter som framkommer i intervjuerna ska hanteras konfidentiellt i så hög 
grad som möjligt. Personuppgifter ska behandlas med försiktighet så att ingen 
obehörig kommer i kontakt med dessa. Innan intervjun påbörjades tillfrågades 
respondenterna om de godkände röstinspelning vilket alla gjorde. De informerades 
också om att intervjuerna skulle transkriberas för att sedan efter avslutad studie 
raderas.  

3.6.4 Nyttjandekravet 

Respondenterna fick innan påbörjad intervju information om att deras uppgifter 
endast skulle användas i forskningsändamål. 
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4. Resultat 

 
Vi har intervjuat åtta stycken förskollärare från fem olika förskolor. Alla intervjuade 
var kvinnor mellan 39-59 år med varierande utbildning inom genus och jämställdhet. 
Två av de intervjuade hade 7,5 -respektive 15 högskolepoäng inom området. Fyra av 
förskolorna är belägna på landsbygden eller på mindre orter i Mellansverige. På 
avdelningarna där vi gjorde våra undersökningar jobbade det enbart kvinnliga 
förskolepedagoger.  
 
Barngrupperna varierade i antalet pojkar och flickor, på ett par avdelningar var det 
flest pojkar medan de på andra avdelningar var flest flickor. Det framkom genom 
intervjuerna att en förskola arbetade aktivt med genus och jämställdhet i 
verksamheten samt att ämnet togs upp vid varje APT-möte. På en annan förskola 
väntade en förskollärare på svar från kommunen för att få börja driva ett 
entreprenörskap gällande genus och jämställdhet. De resterande förskolorna 
arbetade inte aktivt inom området.  
   

4.1 Resultatpresentation  
 

4.1.1 Förskolepedagogernas kunskaper om begreppen genus och 
jämställdhet 

 

Den övergripande synen på jämställdhet som begrepp hos respondenterna tycks vara 
allas lika värde och rätt till samma behandling oberoende av kön. Några av 
respondenterna talar om de normer som finns i samhället och hur dessa påverkar oss 
som samhällsmedborgare. För Alice handlade jämställdhet om att det ska vara lika 
mellan mamman och pappan och att alla är lika värda.  
 

För mig är det tillexempel att man delar på en föräldraledighet och att pappan är 
delaktig i hushållsarbetet framför allt och att man hjälps åt och jobbar båda två. Att 
man har en övergripande syn på mannen och kvinnan för ett lika värde, det är väl det 
allra viktigaste (Alice, 2011). 

 
Camilla belyser att manliga pedagoger ska få en möjlighet att göra alla sysslor i 
förskolan och inte bara dem som är typiskt manliga för att skapa jämställdhet bland 
personalen i verksamheten.  
 

Ja, jämställdhet är så mycket, för mig är det att alla är lika värda oavsett kön och att 
man ska kunna göra alla uppgifter. Alla ska erbjudas lika mycket. Om man har en 
manlig pedagog får den ofta leka med bollar och sånt men det kan lika gärna vara att 
han sitter och väver. Alla är lika värda (Camilla, 2011). 

 

Eva belyser de normer som finns i samhället idag som bidrar till ojämställdhet och att 
vi måste se bortom dem för att kunna arbeta för en jämställd verksamhet.  

 

Jag ser det som en förutsättning för att varje människa ska kunna utveckla sin fulla 
kapacitet. Så länge vi har dom begränsningar i de normer vi har idag så har inte alla 
individer tillgång att kunna utvecklas och får vi jämställdhet får vi större möjlighet att 
utveckla alla våra kvaliteter som vi har oavsett om vi är män eller kvinnor, så tänker 
jag (Eva, 2011). 
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Det framkom under intervjuerna att respondenterna hade olika stor kunskap om 
genus som begrepp. Ett par av respondenterna hade läst om genus och jämställdhet 
på högskolan medan andra hade svårt att skilja på genus och jämställdhetsbegreppet 
och antydde att de hade samma betydelse. En av respondenterna tycker att det är 
lättare att använda jämställdhet som begrepp än genus. Flera av respondenterna går 
även in på hur de arbetar med eller har arbetat med genus. De tar även upp vikten av 
att bemöta flickor och pojkar lika i arbetet. De respondenter som visade sig ha 
kunskap om genus uttryckte att de sociala faktorernas påverkan på oss är stark redan 
från att barnen är små.  
 
Anki uttrycker att det kan vara lätt att omedvetet ta med de gamla normerna som hon 
själv vuxit upp med till arbetet på förskolan. Med dessa normer i ryggsäcken kan det 
vara svårt att motverka de traditionella könsmönster som läroplanen ger uttryck för. 
 

Det är egentligen ingen skillnad mellan genus och jämställdhet. I en barngrupp har vi 
individer som är tjejer och individer som är killar, det är likadant där att de ska ha 
rätt att göra det som intresserad dem, det är mer en individsak än en könsak. Man ska 
inte känna sig begränsad. Jag har en ryggsäck med den gamla tänket även när jag går 
till jobbet och i och med det måste man tänka på hur man uttrycker sig, t.ex. att 
mamma ska tvätta. Jag kan omedvetet ta med mig de gamla värderingarna in i min 
yrkesroll (Anki, 2011). 

 
 

Eva nämner de sociala förhållanden som finns och som påverkar hur vi förväntas 
vara. Dessa förhållanden menar Eva kan begränsa oss i vår identitetsutveckling. 
 

Genus är just den där normen om vad en är kvinna och vad en man är oberoende av 
det biologiska könet. Det handlar mer om sociala faktorer, hur vi förväntas vara som 
kvinnor och hur vi förväntas att vara som män. De genusnormerna styr mycket vårt 
bemötande mot varandra och vad vi tror att vi kan åstadkomma (Eva, 2011). 

 
 
4.1.2 Förskollärarnas utbildning samt syn på behov av utbildning inom 
genus och jämställdhet  
 
Det var två av respondenterna som hade högskoleutbildning i genus medan andra 
inte hade någon utbildning alls. Greta berättade att hon har läst 15hp genus på 
högskolan och fördjupat sig inom barn och idrott där undersökningen visade att 
idrotten har en stor och viktig roll i barn och ungdomars utveckling. Hon berättar 
vidare att hon tagit med sig kunskapen från undersökningen till sin egen verksamhet 
där många aktiviteter utgår från idrotten. Några av respondenterna uttryckte att de 
hade gått på några föreläsningar om jämställdhet och genus och själva läst på om 
ämnet. I en av kommunerna vi besökte väntar de på svar från kommunen för att få 
driva ett projekt inom genus och jämställdhet. Nästan alla respondenter uttryckte 
dock att genus och jämställdhet var viktigt och att det var något de ville arbeta med 
och få större kunskap kring. Det framkom att genus var något som inte genomsyrade 
arbetet utan att det var något de tänkte på ibland i specifika situationer t.ex. vid 
bemötandet i tamburen.  
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Alice berättar att hon inte har någon utbildning i genus men menar att hon tänker på 
hur hon bemöter flickor och pojkar. Hon talar om att hon alltid försöker tänka över 
sitt bemötande för en lika behandling mellan könen.  
 

Jag har inga fördjupade, jag har inte gått någon sån där 10 poängskurs i genustänk 
och inte har jag jobbat i något distrikt där man har haft den här fokuseringen på 
genus. Jag har ingen reflektion över hur det blir om man tänker på det, mer än att jag 
tänker själv på, ibland, men inte varje dag och varje stund, men ibland kommer det 
över mig att jag ska tänka speciellt på hur jag bemöter flickor och pojkar. Eller hur 
andra bemöter dem, i kommentarer och ”hur mår du” och sådana saker, kanske mera 
hur mår du då ”lite tufft” till en pojke och hur mår du idag då ” lite mjukt” till en 
flicka. Kanske att man klappar om flickor lite mera och att man ska göra samma sak 
med pojkar. Det försöker jag att tänka på ganska mycket, det är intressant (Alice, 
2011). 

 

Annie berättar att hon inte har någon utbildning i genus men visar ett stort intresse 
för ämnet. ”Jag har inga fördjupade kunskaper om genus men jag känner att efter det 
här är det något jag vill skaffa mer information och kunskap om. Spännande” (Annie, 
2011). 
 
Eva berättar att hon tagit eget initiativ att utbilda sig inom genus och jämställdhet, då 
hon länge haft ett personligt intresse.  
 

Jag har ju gått en 7,5 högskolepoäng på Mälardalens högskola då, jämställdhet i 
skolan i vetenskaplig teori och praktik tror jag den hette. Sen har jag sökt kunskap 
själv genom kontakter och litteratur, jag har alltid varit intresserad av jämställdhet 
men har inte tagit tag i det och gjort någonting förrän nu. När man pratar hittar man 
bra litteratur och så prenumererar jag på tidningen genus och skaffar mig info om ny 
forskning och avhandlingar för att jag är intresserad (Eva, 2011). 

 

Vi fick fram att utbildning gällande genus och jämställdhet inte var någonting som 
kom uppifrån utan att förskollärarna fick själva söka kunskap om ämnet. I de 
verksamheter där arbetet förekom eller där de skulle börja drivas var det endast 
enskilda, intresserade pedagoger som drev arbetet framåt. Dessa pedagoger hade 
själva sökt till högskolan för att öka kunskapen kring ämnet.  

 
4.1.3 Jämställdhetsuppdraget 

 

Flera respondenter lyfter läroplanen som viktig och att de jobbar utifrån den men att 
just jämställdhetsuppdraget tyvärr kommer i skymundan. Det finns respondenter 
som uttrycker att de mötts av osäkerhet hos kollegor och föräldrar gällande arbetet 
med just jämställdhet. De anser att den yttre påverkan är stark men att förskolan kan 
göra mycket för att förändra de stereotypa normerna om flickor och pojkar.  
 

Det låter lite starkt att vi ska motverka dessa mönster men det är det vi måste göra för 
att kunna bryta dem, det är vårt uppdrag sen sker mycket utanför förskolan. Sen kan 
vissa pedagoger tycka att det inte spelar någon roll för hemma gör de precis tvärt om 
men jag tror att det vi gör har stor betydelse och att vi förstår att det är vårt uppdrag. 
Även om barns föräldrar kan vara väldigt styrda på det här med flickor och pojkar, då 
har vi i alla fall här på förskolan gett dem ett alternativ vilket gör att de senare kan 
välja på ett annat sätt skulle vi inte ge dem detta alternativ skulle de bli hänvisade till 
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de gamla normerna. Jag tror inte att de blir förvirrade, det finns mycket skillnader 
mellan hem och förskolan (Eva). 

 
Två av respondenterna uttrycker att det är bra när det kommer ut studenter. Alice 
menade att hon då måste tänkta igenom sitt förhållningssätt och att det då blev 
tydligt för henne att kunskaperna var bristande inom området jämställdhet och 
genus.  
 

Läroplanen har man ju med sig hela tiden, det måste vi ju ha! Men jag vette sjutton 
om jag tycker att vi arbetar aktivt utifrån uppdraget, vi har det ju inte som en levande 
diskussion kan jag tycka. Men när man får studenter så pratar vi om det, då blir ju vi 
uppdaterade i alla fall (Alice, 2011). 

 

4.1.4 Användning av genusmedvetenhet i verksamheten 

 
Eftersom att jämställdhet är ett av målen i läroplanen frågade vi om pedagogerna 
arbetade med detta. Flera av respondenterna lyfter att läroplanen är deras uppdrag 
och att man måste ha den med sig hela tiden. En av respondenterna uttrycker att det 
är viktigt att sätta ord på vad jämställdhet är för att arbetet ska kunna genomsyras av 
jämställdhet. Flera av respondenterna menar att de inte jobbar aktivt med målet för 
jämställdhet, någon uttrycker att de inte har något tema för just detta. De flesta 
respondenter anser i alla fall att det är viktigt att jobba med detta och kom med 
förslag på hur det skulle kunna gå till, exempelvis genom observationer. Stina menar 
att det är ett projekt som måste pågå hela tiden och som en given del i verksamheten. 
Eva lyfter att det kommer upp till diskussion vid specifika tillfällen, exempelvis om 
miljön inne ska ändras. Greta är den enda respondenten som beskriver att de faktiskt 
jobbar aktivt och har planerade aktiviteter med genus och jämställdhet som 
utgångspunkt. Det är alltså en återkommande del i verksamheten.  
 

Ja, vi har i vår handlingsplan för vår verksamhet och likabehandlingsplan beskrivet 
hur vi arbetar med jämställdhet. Vid APT har vi på agendan en stående punkt som 
berör genus och jämställdhet. I barngrupperna använder vi oss av kamratsol, drama 
och värderingsövningar (Greta, 2011). 
 

Vi ville ta reda på hur pedagogerna såg på genus som ett perspektiv att arbeta med 
jämställdhet. Respondenterna var ganska eniga om att den yttre påverkan satte 
tydliga spår hos barnen redan från det att de var små. Flera av respondenterna gav 
oss exempel utifrån hur vi människor och samhället runt omkring oss påverkar 
barnen genom hur vi talar till dem, utifrån könskodade kläder och leksaker. Eva lyfter 
vikten av att veta vad genus är och vad det innebär innan man kan arbeta med det 
som ett perspektiv för jämställdhet. ”Det är helt enkelt omöjligt att jobba för 
jämställdhet om man inte har förstått vad genus gör med oss, det är liksom en 
baskunskap som man måste ha…” (Eva, 2011). Eva uttrycker vidare att genus är ett 
verktyg i jämställdhetsarbetet. Flera av respondenterna ansåg att frågan var svår, 
vilket resulterade i att svaren inte var så innehållsrika. Detta kan återkopplas till 
tidigare jämförelse då flera såg genus och jämställdhet som synonymer till varandra. 
Greta beskriver i nedan hur hon ser på genus som ett perspektiv att arbeta med 
jämställdhet.  
 

Genusperspektivet innebär att granska och problematisera innehållet i förskolans 
verksamhet. Jag och mina kolleger har skaffat oss kunskap i ämnet, vi ställer frågor 
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om hur vår praktiska pedagogiska vardag ser ut och reflekterar kring detta.  Vi 
undersöker och tittar på våra egna attityder och värderingar om jämställdhet, kön och 
genus. Vi genomför olika undersökningar tillexempel videofilmning för att kunna 
förändra vårt förhållningssätt och arbetssätt i barngruppen (Greta 2011). 

 

Greta tycks se genus som ett granskningsverktyg i verksamheten. Genom att ha 
kunskap om genus kan man få förståelse för hur ojämställdhet kommer till genom 
vårt förhållningssätt och våra attityder.  
 

 

4.1.5 Kommunikation till föräldrarna gällande genus och 
jämställdhetsarbete 

 
En av våra frågor gick ut på att ta reda på om förskolpedagogerna kommunicerade 
sitt arbete gällande jämställdhet med föräldrarna. De svarade att de gjorde detta om 
det uppkom specifika situationer men inte dagligen i mötet med föräldrar. En 
majoritet av respondenterna är dock överrens om att den nuvarande 
kommunikationen med föräldrar gällande genus är svag men att de anser att den är 
viktig och bör förbättras. De flesta svarade att de kommunicerade 
jämställdhetsarbetet under föräldramöten och tyckte att det var ett lämpligt sätt att 
nå dem. Bland annat Britta uttryckte att det kommunicerar via föräldramöten.  
”Ja, vi pratar om vad vi gör utifrån läroplanen på föräldramötet. Just jämställdhet är 
ingenting som står i fokus om det inte har uppkommit något särskilt” (Britta, 2011). 
När denna fråga ställdes till respondenterna uppkom det flera specifika situationer 
som förskolepedagogerna upplevt i sin verksamhet. Flera exempel berörde pappors 
oro över deras söner. 
 

Nej inte dagligen, men jag kan ta upp en situation. Det var ett barn som var utklädd 
till flicka och pappan sa högt och tydligt inför barngruppen att han inte skulle ha 
klänning och där visste inte pedagogen hur hon skulle agera för att inte kränka barnet 
eller föräldern. Det är bra att på ett föräldramöte ta upp hur man arbetar med genus 
och jämställdhet och hur man arbetar med det och vad vi har för material. Ibland är 
föräldraparen inte överrens och då måste vi vara tydliga på förskolan om hur vi 
jobbar, på ett föräldramöte (Anki, 2011). 

 

Carola tar upp ett exempel som liknar det Anki beskriver om en pojke som klädde sig 
i klackskor, klänning och handväska och det uppmuntrade förskolepersonalen men 
pappan blev förtvivlad när han varje dag mötte pojken med kjol och klackskor. Hon 
berättar att de måste erbjuda barnen att göra det som de vill. Med tiden tyckte 
pappan att det var lättare, när han fick mer förståelse genom diskussion med 
personalen beskriver hon. Föräldrarna kanske inte alltid förstår syftet med 
jämställdhetsarbetet, hon menar därför att det är viktigt att som pedagog vara noga 
med att förklara varför man arbetar som man gör. Det var endast Greta som beskrev 
att de i verksamheten utöver den muntliga kommunikationen använde sig av en 
enkät för att få fram föräldrars åsikter.  

 
Ja, det gör vi genom att bland annat berätta om hur vi arbetar med jämställdhet på 
föräldramöten och vid enskilda samtal där vi också berättar om vår handlingsplan 
och likabehandlingsplan. Föräldrar har även tillfälle att ge respons genom 
föräldraenkät en gång per år (Greta, 2011). 
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På frågan om förskolepedagogerna hade någon uppfattning om hur föräldrarna såg 
på arbetet med jämställdhet på förskolan svarade de flesta att kommunikationen var 
bristfällig på just det området. De svar vi fick fram var att föräldrarna uttryckte rädsla 
för vad arbetet egentligen innebar och att det var ett känsligt ämne. En av 
respondenterna, Stina uttryckte att responsen från föräldrarna var bristande då de 
försökte kommunicera sitt jämställdhetsarbete på ett föräldramöte. Trots detta tycker 
hon att det är viktigt att upprätthålla kommunikationen.” Vad som är viktigt är dock 
att vi fortsätter hålla arbetet aktivt och att finnas till för föräldrarna då frågor 
kommer” (Stina, 2011). 
 

Eva pratar om hur man kan använda sig av läroplanen i arbetet med jämställdhet för 
att ha belägg för varför de jobbar med detta. 
 

 Vi har pratat om det på föräldramöten om att vi aktivt jobbar med det och då blev det 
diskussioner mellan föräldrarna och de var lite rädda att flickorna inte skulle få vara 
flickor och dansa medan pojkar inte skulle få vara starka. Då gäller det för oss att tala 
om att vi tycker att det är viktigt att flickorna får dansa och att pojkarna får vara 
starka men att tjejerna också är starka och att pojkarna också får dansa. Alla är 
uppväxta med de här normerna. Det finns alltid rädslor, därför måste vi 
kommunicera på rätt sätt och vilka mål vi har och vilka mål som finns i läroplanen 
(Eva, 2011). 

 

 
4.1.6 Bemötande av barn utifrån kön i verksamheten 
 
Slutligen var det intressant att höra om förskolepedagogerna ansåg att de bemötte 
flickor och pojkar lika. De flesta ville bli bättre på att bemöta flickor och pojkar och 
möta dem som individ utifrån deras behov i stället för att se till könet. Stina uttrycker 
att det kan vara problematiskt att möta barnen jämställt eftersom alla individer har 
olika erfarenheter och syn på genus beroende på miljön de har vuxit upp i. Annie 
berättade om sitt arbete med utomhuspedagogik och vilka fördelar det hade för 
jämställdhetsarbete 
 

Vi är en uteförskola och då kan det kännas att pojkar och flickor blir lite mer 
jämställda för det finns inga leksaker, man leker med det som finns där. De leker 
tillsammans allihop i skogen och det uppstår nästan inga konflikter beroende på 
utrymmet. Det tycker jag är bra för genustänket. På gården finns det mera saker som 
kan styra upp, men till skogen tar vi inte upp saker, bara verktyg för kojbygge. De 
äldsta barnen är pojkar och de blir lite ledare och en av dem är ledare, det gäller att vi 
pedagogen går in i leken och säger ”nu drar vi ris”. Vi jobbar för att få med alla och 
jobba mot samma mål, att nu gör vi en koja! (Annie, 2011). 

 

Annie berättar att man måste vara närvarande som pedagog för att upptäcka 
ojämställdheter i verksamheten. Hon är medveten om att några pojkar tar ledarroller 
och menar att det är viktigt som pedagog att gå in i situationen och ”röra runt” lite 
bland rollerna för att få barnen att sträva mot samma mål och ge dem samma 
möjligheter, i detta fall kojbygget. Följande citat framkom också vid frågan om 
pedagogerna bemöter flickor och pojkar lika.”Omedvetet, men jag försöker möta dem 
lika men det går inte att sticka under stolen med att man bemöter dem olika. Man 
behöver bli mer medveten och det kan jag absolut bli bättre på” (Camilla, 2011). 
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Det framkom från flera pedagoger att de ibland kom på sig själva med att möta 
barnen efter stereotypa könsnormer. De flesta var övertygande om att det fanns 
mycket att göra med sig själva och i verksamheten för att möta barnen mer jämställt.  
Britta ansåg dock att hon behandlar alla barn lika utifrån att de har samma 
möjligheter och tillgång till samma miljöer och material i verksamheten. Hon 
berättar vidare om att det inte är av så stor vikt att prata om flickor och pojkar utan 
att det som är viktigt är att alla har samma tillgångar. ”Ja, jag behandlar alla lika. Jag 
gör ingen skillnad på flickor och pojkar, de har samma tillgång till allt material och 
leker samma lekar. Ibland kastar flickorna boll och ibland kastar pojkarna boll” 
(Britta, 2011). 
 

5. Resultatanalys och resultatdiskussion 

5.1 Metoddiskussion 

 
Målet med vår undersökning var att ta reda på förskollärarnas kunskaper och arbete 
kring genus och jämställdhet. Från de respondenter vi kontaktat via missivbrev var 
intresset angående ämnet relativt stort även om flera uttryckte att de hade bristande 
kunskap speciellt gällande begreppet genus. Ett problem som vi stötte på när vi skulle 
få tag i respondenter till intervjuerna var tidsbrist även om intresset tycktes vara 
stort. Tidsbristen resulterade i att vi fick kontakta fler förskolor än planerat och 
intervjuerna drog ut mer på tiden än väntat. När vi väl kom ut i de olika 
verksamheterna möttes vi av positiva respondenter.  
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med en semistrukturerad intervju där vi 
utgick från öppna frågor. De öppna frågorna tyckte vi var bra då respondenterna fick 
en chans att reflektera över sig själva och verksamheten och det bidrog till utvecklade 
svar. Vi upplevde att respondenterna tyckte att det kändes tryggt när det inte finns 
något facit med givna svar. Ibland hände det att respondenterna svävade iväg på 
någon fråga men det bidrog även till att vi fick många varierande svar och mycket 
material. Ibland var det svårt att ställa rätt följdfrågor för att komma tillbaka till 
ursprungsfrågan och det hände att respondenterna ibland var tvetydiga i sina svar. 
Trots detta fick vi bra och rikliga svar som besvarade våra frågeställningar. I 
undersökningens start hade vi funderingar kring att göra en kvantitativ studie genom 
en typ av enkät men insåg snabbt att vi inte skulle kunna få så utförliga svar som vi 
önskat för att uppnå syftet med undersökningen. I en enkätundersökning hade vi inte 
haft möjlighet till följdfrågor och inte samma chans till de konkreta exemplen som 
framkom under intervjuerna i nära relation till respondenterna.  
 
Vi valde respondenter utifrån ett bekvämlighetsurval som innebär att vi valde 
förskollärare som var lätta att nå. Detta urval kan påverka resultatet genom att det 
bland annat kan vara svårt om inte omöjligt att generalisera, alltså att det inte gäller 
förskollärare över lag. Detta var dock inget problem i vår undersökning då det inte 
var vårt syfte att undersöka majoriteten av Sveriges förskollärare utan endast ett 
begränsat antal. 
 
En till fördel med personliga intervjuer som vi vill lyfta är möjligheten att se olika 
verksamheter och träffa oliktänkande pedagoger. Vi kände att det var utvecklande för 
oss att träffa olika förskollärare och få fler perspektiv på genus och 
jämställdhetsarbetet. Vi tror även att det kan vara givande för respondenterna då det 
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framkom från flera att de genom denna intervju fick en chans att fundera och 
begrunda sitt arbete utifrån ämnet.  

 
5.2 Resultatanalys 

 
I vårt resultat framkom det från förskollärarna att jämställdhet främst handlade om 
allas lika värde och rätt till samma behandling oavsett vilket kön man har. Detta ger 
även Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2006, reviderad 2010) uttryck för då det 
lyfts att förskolan har som uppgift att belysa och befästa dessa värden. Även Henkel 
(2009) styrker detta i sitt resonemang då hon menar att barn inte ska hämmas 
utifrån olika förväntningar beroende på kön. Det som framkom i resultatet angående 
genus var att alla förskollärare hade varierande kunskaper kring begreppet. Ett par av 
respondenterna uttryckte att genus var ett svårt begrepp och att de hellre använde sig 
av jämställdhet. Det menade att genus varit ett främmande begrepp som de inte hade 
djupare kunskaper kring. Hälften av respondenterna anser att genus skapas utifrån 
de normer som finns i samhället om vad som anses vara kvinnligt och manligt. En av 
respondenterna lyfter att det kan vara svårt att gå ifrån sina tidigare värderingar och 
menar att det omedvetet förs in i verksamheten. Det Hirdman (2001) uttrycker om 
genus styrker det resultat som framkommit då hon menar att genus handlar om de 
förhållningssätt vi har kring män och kvinnor och hur dessa förhållningssätt 
genomsyras i allt i samhället. Likaså lyfter Nordberg (2005) och SOU (2004:115) att 
genus innefattar de olika föreställningar och förväntningar som finns på hur män och 
kvinnor ska vara. 
 
Det framkom i undersökningen att endast två av åtta respondenter hade utbildning i 
genus och jämställdhet. Det var utifrån eget intresse som de hade sökt sig till 
utbildningen, det var alltså inget som ingick i deras tidigare förskollärarutbildning. 
Det som framkom av resultatet styrks av det som Tallberg Broman (2002) uttrycker 
att genus som en given del i lärarutbildningen är bristfällig. Vidare menar hon att det 
kan bidra till att det är svårt för pedagogerna att arbeta mot de jämställdhetsmål som 
slås fast i styrdokumenten. Två andra respondenter tog upp att de varit på någon 
föreläsning gällande genus. Sju av åtta respondenter uttryckte att genusmedveten 
pedagogik är viktigt och något som de gärna önskade ha större kunskap kring. Att 
omgivningen innehar kunskap om genus menar Svaleryd (2008) är av stor betydelse 
då barns skapande av könsidentitet är en känslig process i deras liv.  
 
I resultatet framkom att alla jobbade utifrån läroplanen och att den skulle vara ett 
levande dokument i verksamheten. Det framkom även att de flesta respondenterna 
ansåg att just jämställdhetsuppdraget kom i skymundan och inte var något som de 
arbetat aktivt med. Alla utom en uttryckte dock att de ville arbeta utifrån 
jämställdhetsuppdraget och att det är viktigt.  En respondent lyfte att 
jämställdhetsuppdraget kan mötas av motstånd av både föräldrar och pedagoger då 
barnen utanför förskolan påverkas av samhällets könsstereotypa normer. Därför kan 
arbetet i förskolan kännas betydelselöst då påverkan utifrån är stark. Respondenten 
menade dock att det är förskolans uppdrag och inget man kan bortse ifrån. Tanken 
som respondenten hade om att förskolan har en betydande roll tycks stärkas av 
Emilson (2003) som menar att förskolan har stort ansvar och goda möjligheter att 
skapa trygghet i barns identitetskapande då förskolan är en social mötesplats för 
pojkar och flickor.  
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En av respondenterna menar att det är nödvändigt att ha en förståelse för vad 
jämställdhet är för att kunna driva ett arbete kring detta, vilket också framkommit av 
Henkel (2009). Hon menar att det är av betydelse att alla i ett arbetslag har en 
gemensam baskunskap om genus och jämställdhet för att kunna arbeta för 
förändring och att den enskilda pedagogen måste vidga sin egen könsroll. I resultatet 
framkom att endast en av förskollärarna arbetade aktivt med genus och jämställdhet i 
barngruppen, genom bland annat värderingsövningar och drama i samspel med 
barnen. Enligt Nordberg (2005) kräver genuspedagogiskt arbete ett nära samspel 
med barnen där man påvisar och undersöker olika sätt att vara på som flicka och 
pojke i samhället och i förskolan.   
 
I vår undersökning blev det tydligt att frågan angående hur de såg på genus som ett 
perspektiv att arbeta med jämställdhet var svår för några, enbart de som hade 
utbildning i genus kunde förklara det som ett perspektiv att arbeta för jämställdhet. 
Flera av pedagogerna talade om den yttre påverkan av samhället och människor runt 
omkring oss som formar barnen redan från födseln. Både Emilson (2003) och 
Henkels (2009) uttalanden stärker detta då de skriver att vi påverkas redan från 
födseln av dessa faktorer. Även om flera respondenter talade om genus påverkan var 
det inget de använde sig av i verksamhetens dagliga arbete.  
 
Flera av respondenterna uttryckte i vår undersökning att det inte förekom någon 
speciell kommunikation med föräldrarna gällande genus och jämställdhet om inte 
specifika händelser uppkom. De flesta ville gärna se en bättre kommunikation mellan 
parterna och de förespråkade föräldramöten för denna kommunikation. Vikten av 
föräldramöten har även utredningen SOU (2006:75) beskrivit då det framkommit att 
det är viktigt att bjuda in föräldrar till föräldramöten för att diskutera tankar kring 
genus och jämställdhet, men även att pedagogerna talar om varför de arbetar med 
detta. I undersökningen framkom det att två av pedagogerna känt motstånd av 
föräldrar i arbetet med genus och jämställdhet. I båda fallen gällde det pappors 
åsikter om deras söners kläder och sätt att framstå på, vilket den ena respondenten 
menade kan bero på okunskap. Hon menar att det är viktigt att sådana problem tas 
upp till diskussion. Sandberg och Vourinen (2007) tar upp att samspel inte alltid är 
en lätt process och att relationerna mellan föräldrar och pedagoger ibland kan bli 
ansträngd. Niss och Söderström (2006) menar att pedagogerna alltid måste utgå från 
att föräldrarna vill sitt barns bästa och att ett gott samarbete gör att barnen känner 
sig trygga. Det viktigaste är inte att tycka lika utan att visa respekt för föräldern. Det 
har inte framkommit i vår undersökning det Havung (2005) menar att barn har svårt 
att överskrida traditionella könsmönster och känt osäkerhet i sin egen identitet. Flera 
av pedagogerna i vår undersökning menar att barnen leker med samma material 
oavsett om de är pojkar eller flickor. Det eventuella motståndet har i vår 
undersökning mest kommit från föräldrarna i form av rädsla för vad arbetet 
egentligen innebar. I undersökningen framkom det av fler respondenter att 
läroplanen är bra att ta stöd av i arbetet med genus och jämställdhet för att belysa 
varför de jobbar med detta.  I SOU (2006:75) uttrycks det att förskollärarna i 
slutändan alltid har det pedagogiska ansvaret och att de ska arbeta mot de mål som 
finns i läroplanen.   
 
I undersökningen visade det sig slutligen att alla respondenter utom en var mycket 
medvetna om att de faktiskt bemötte pojkar och flickor olika, kanske främst 
omedvetet. De uttryckte att de kom på sig själva i olika situationer då de bemötte 
barnen utifrån gamla vanor och föreställning om pojkar och flickor. Det finns både 
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likheter och skillnader i vår undersökning i jämförelse med vad Tallberg Broman 
(2007) skriver. Hon menar att de flesta pedagoger menar att de inte gör skillnad 
mellan könen vilket inte vårt resultat visar då nästan alla är medvetna om att de 
faktiskt behandlar barnen olika. Det finns dock likheter mellan vår undersökning och 
det Tallberg Broman skriver om att det omedvetet görs skillnad och att vi är styrda av 
tidigare föreställningar om manligt och kvinnligt.    
 

5.3 Resultatdiskussion  

 
I vår undersökning har vi fått svar på studiens syfte och frågeställningar genom 
respondenternas kommentarer. Syftet var att undersöka förskollärarnas kunskaper 
kring genus och jämställdhet och i vilken utsträckning deras genusmedvetenhet 
avspeglas i det praktiska arbetet med jämställdhet. Vi ville även undersöka om 
jämställdhetsinriktat arbete kommuniceras till föräldrar. Det vi kommit fram till 
stämmer till stor del överrens med tidigare forskning men det finns även en del 
skillnader. Vad kan då vara bidragande orsaker till resultaten?   
 
I vår undersökning kom vi fram till att kunskapen om genus och jämställdhet delvis 
är begränsad men att det fanns ett gediget intresse vilket vi inte hade förväntat oss 
när vi valda att arbeta inom området. Det stora intresset gjorde oss positivt 
överraskade. De allra flesta i vår undersökning tycks ha någon form av medvetenhet 
om att vi formas utifrån socialt, kulturellt och historiskt perspektiv beroende på om vi 
är födda till män eller kvinnor. Hur kommer det sig då att arbetet i förskolorna inte 
genomsyras av genus och jämställdhetsarbete när intresset bland respondenterna 
angående detta visat sig vara stort? Endast en av förskolorna arbetar idag aktivt inom 
området och en annan förskola väntar på svar för att få starta upp ett 
entreprenörskap kring detta. I båda fallen var det enskilda förskollärare som drivit 
igång arbetet vilket kan vara en tung uppgift att bära själv. Det finns en möjlighet att 
ett arbete med genus och jämställdhet kan mötas av motstånd både av föräldrar och 
arbetskollegor då dessa kanske har bristande intresse och kunskap i ämnet.  
 
Detta bekräftades även av ett antal respondenter i vårt resultat. För att möjligtvis öka 
intresset hos förskolepedagoger tror vi det kan det vara lämpligt att kommunen och 
förskolechefer erbjuder och öppnar upp för kunskapsutbildning i genus och 
jämställdhet genom projekt eller entreprenörskap. Om arbetslaget får upp ögonen 
och intresset för genus och jämställdhet och erbjuds en utbildning inom detta kan det 
förhoppningsvis leda till en gemensam baskunskap att utgå från i verksamheten. 
Henkel (2009) menar att en gemensam baskunskap är betydande för ett utvecklade 
arbete. Vi tror att det är lättare att ta till sig kunskap om intresset är påtagligt men 
också att det är svårt att få ett intresse för något om man inte får det presenterat för 
sig. Att utveckla kunskapen tillsammans i arbetslaget tror vi är givande då det ger 
chans till reflektion över det egna och arbetslagets förhållningssätt. För att ytterligare 
vidga vyerna kring genus och jämställdhetsarbete tror vi att det kan vara 
betydelsefullt att de olika kommunerna i länet ordnar seminarium och träffar där 
olika förskolor och skolor får träffas och diskutera olika idéer och strategier kring 
deras arbete med genus. Genom ett sådant arbete tror vi att det är möjligt att ge och 
ta del av andras arbetssätt och förhållningsätt för att själva kunna utvecklas och driva 
ett meningsfullt och genomsyrande genus - och jämställdhetsarbete. Vi måste börja 
någonstans för att öka medvetenheten och kunskapen men det är inte en lätt process 
att förändra de normer och föreställningar utifrån kön som finns. Vi tror dock att det 
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är viktigt att starta redan på förskolan eftersom att barnen redan tidigt i livet formas 
av individer och samhället runt omkring. Barnen är vår framtid och vi anser att det är 
en självklarhet att de ska ha rätt till samma möjligheter i livet oberoende av kön, 
vilket också lyfts i Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2006, reviderad, 2010) 
 
Även om pedagogerna hade idéer exempelvis om utomhuspedagogik, bemötande och 
hur man uttrycker sig i specifika situationer utifrån genus och jämställdhetsarbete 
berättade de allra flesta att det inte var något som genomsyrade arbetet i 
verksamheten. När frågan kom upp gällande hur de drev ett genusmedvetet arbete 
utifrån jämställdhetsmålet kunde de dock ge exempel på hur ett sådant arbete skulle 
kunna gå till vilket visar att ett intresse finns hos respondenterna. Det tycker vi är ett 
positivt resultat i vår undersökning även om det inte riktigt var ett levande projekt i 
de flesta verksamheterna just nu. I resultatet framkom det att alla barn ska behandlas 
lika och ha tillgång till samma möjligheter. Vad menas egentligen med ett 
jämställdhetsarbete i förskolan? Är det rättvist att alla behandlas lika och har samma 
tillgångar? En respondent lyfter att barnen har tillgång till samma material och 
miljöer och att det därmed är jämställt. Något som eventuellt skulle kunna styrkas i 
det Svaleryd (2008) menar att alla individer i skolan, pojkar som flickor behandlas 
lika och med samma regler och rutiner samt utsättas för samma pedagogik. Vi frågar 
oss, är detta verkligen jämställt? Vi ser inte att alla barn har samma behov och att de 
behöver utsättas för samma pedagogik. Vi tror att det är viktigt att som 
förskolepedagog vara aktiv och se vad barnen gör, hur de leker och agerar. Vi tror inte 
att det räcker med att erbjuda barnen samma material och utsätta dem för samma 
pedagogik och sedan kalla verksamheten för jämställd, det krävs med än så i dagens 
läge. I utredningen SOU (2004:115) lyfts de att när det inte längre görs skillnad på 
kön och vi klarar av att behandla och möta pojkar och flickor lika, först då kan alla 
barn behandlas lika. För att pedagogerna ska kunna nå dit behöver de kunna se 
igenom det omedvetna och förgivet tagna förväntningar och föreställningar som 
finns. En fråga som vi också ställer oss är hur jämställdhetsarbetet i verksamheten 
påverkas av att förskolan idag är ett kvinnodominerat yrke vilket också visat sig i vår 
undersökning där alla respondenter var kvinnor. Denna fråga ligger utanför vår 
undersökningsram men vi tror att detta kan påverka jämställdhetsarbeten över lag då 
det finns en överrepresentation av kvinnor och män i olika yrkeskategorier i 
samhället och världen. Vi jobbar för jämställdhet mellan könen men visar inte 
verkligheten något annat? Återigen är det ett förändringsarbete som kommer ta tid, 
men vi måste som sagt börja någonstans för att det i framtiden ska kunna bli en 
förändring i samhället. 
  
Ett resultat av vår undersökning var att kommunikationen överlag var bristfällig 
gällande förskolornas genus och jämställdhetsarbete. Det kan bero på att de flesta 
inte arbetade aktivt med genus och jämställdhet och målen angående detta i 
verksamheten. Det kan möjligen även bero på att det är ett svårt ämne att 
kommunicera eftersom att det kan uppfattas som känsligt eller distanserat. Vi tror att 
förskollärarnas kunskaper möjligtvis kan öka förståelsen för målen i läroplanen vilket 
kan bidra till att personalen har lättare att motivera och kommunicera sitt arbete till 
föräldrarna. Genom att ha en öppen och inbjudande kommunikation med föräldrarna 
tror vi att respekten och förståelsen för arbetet ökar. I SOU (2006:75) uttrycks det att 
det är betydelsefullt att diskutera med föräldrarna och visa på att det är vi vuxna som 
skapar barnens uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och vad som 
förväntas av pojkar och flickor. Vi tror att det är viktigt att inte lägga skuld på någon 
part om den rådande ojämställdheten utan istället se förändringsmöjligheter för att 
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bilda ett jämställt samhälle. Normer kommer alltid att finnas men vi har 
förhoppningar om att de rådande könsnormerna förändras och att flickor och pojkar 
inte ska behöva begränsas utifrån sitt kön. I SOU (2006:75) lyfts det att det finns 
biologiska skillnader mellan flickor och pojkar men hur betydelsefulla och stora dessa 
skillnader är finns det olika uppfattningar kring. Arbetet med jämställdhet handlar 
alltså inte om att ändra de biologiska skillnaderna men dessa skillnader ska inte 
heller behöva avgöra hur flickor och pojkar ska fostras och hur de blir bemötta.  

 
5.4 Slutsatser  

 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar har undersökningen sammanfattningsvis visat 
att kunskapen varierar ganska mycket bland förskollärarna. Genus och 
jämställdhetsarbete är inte heller något som resultatet har visat sig genomsyra 
förskolornas verksamheter. Trots detta har intresset visat sig vara stort hos de flesta 
förskollärarna och något som fler av dem vill utveckla vidare. Kommunikationen med 
föräldrarna gällande genus och jämställdhet uppkom till största del i specifika fall och 
möjligtvis genom föräldramöten. Slutligen kan vi tillägga att förskollärarna överlag 
var medvetna om betydelsen av genus och jämställdhetsarbete i verksamheten även 
om inte alla riktigt nått dit än.    
 

5.5 Nya forskningsfrågor  

 
Genom att göra den här undersökningen har många nya frågor utanför våra ramar 
för undersökningen uppkommit. Genus och jämställdhet är båda breda begrepp men 
vi har varit tvungna att begränsa oss till ett mindre antal frågor. Det skulle gå att göra 
fler undersökningar om genus och jämställdhet.  
 

 Hur kan kommuner och förskolechefer ta till vara på det genuina intresset och 
ge stöd för ett aktivt arbete i verksamheten?  

 Hur påverkar den omgivande miljön på förskolans barns könsidentitet?  

 Vad har det för betydelse för jämställdhetsarbetet att förskolan är en 
kvinnodominerad arbetsplats? 
 

5.6  Pedagogisk relevans 

 
Vår undersökning är i hög grad aktuell om vi ska sträva mot att nå de mål som 
styrdokumenten ger uttryck för och skapa ett jämställt samhälle att leva i. Det är en 
lång utvecklingsprocess att ta sig dit och därför ser vi att det är av stor vikt att börja 
redan i förskolan där de små barnen startar skapandet av sin könsidentitet. Med vår 
undersökning är vår förhoppning att vi har väckt ett intresse för genus och 
jämställdhet då pedagogerna fått en chans att reflektera över och återkoppla sitt eget 
agerande och förhållningssätt i verksamheten. Två av respondenterna uttryckte att 
det var givande för dem när det kom ut studenter som fick dem att tänka igenom sitt 
förhållningssätt ur ett genusperspektiv vilket vi anser påvisar undersökningens 
pedagogiska relevans.  
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Vi anser även att undersökning har utvecklat våra kunskaper kring genus och 
jämställdhetsarbete. Genom att ha varit ute på olika förskolor i och med intervjuerna 
har vi stött på både hinder, utmaningar och möjligheter för målen om jämställdhet i 
läroplanen.  Det vi har stött på under undersökningens gång tror vi att vi kommer dra 
nytta av när vi själva kommer ut i verksamheten. Det pedagogiska arbetet med genus 
och jämställdhet är inte en lätt process och det går inte att förändra allt här och nu, 
men vi ser genusmedvetenhet som ett steg i rätt riktning. I resultatet av vår 
undersökning delges läsarna en insyn i några förskollärares kunskaper, arbete och 
kommunikation kring genusmedvetenhet och jämställdhetsarbete i förskolan. Vår 
undersökning belyser även de områden som är i behov av utveckling i verksamheten 
och där av ser vi vårt resultat som relevant för ett fortsatt arbete mot en jämställd 
verksamhet. 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
Vi är två stunder från Mälardalens högskola som läser till lärare mot tidigare åldrar 
och håller just nu på med att skriva vårt examensarbete inom området pedagogik där 
vi valt att fördjupa oss inom genus. 
 
Genus är i dag ett centralt ämne som vi tycker är relevant att förskolor jobbar med, 
detta för att motarbeta de stereotypa könsrollerna som tycks fortgå. Vi vill med vår 
undersökning kartlägga hur förhållandet mellan hem och förskola ser ut samt ta reda 
på om dessa roller möjligtvis kan påverkas av oss som förskollärare och av 
föräldrarna. En central fråga som väckts hos oss är hur detta samarbete kan se ut för 
att främja jämställdhet mellan könen som bland annat lyfts i läroplanen. 
 
Vi ser gärna att ni som förskollärare ställer i en intervju för att dela med er av egna 
erfarenheter och kunskaper. Ni kommer att få svara på ett antal öppna frågor (ca 
10st). Det vore bra om ni kunde undvara ca 30 minuter för intervjun. Om vi som 
forskare har funderingar över något i svaren är det möjligt att vi ställer följdfrågor. Ni 
har som respondent rättigheter med hänsyn till vetenskapsrådet som innebär skydd 
för dig som deltar. För det första är det frivilligt att ställa upp, du kan när som helst 
välja att avbryta pågående intervju. Det insamlade materialet kommer endast att 
användas i vårt examensarbete och du som deltagit kommer endast att benämnas 
som respondent, era personuppgifter kommer alltså inte att bli synliga i 
undersökningen.  
 
Intervjuerna förväntas genomföras mellan vecka 41-44, är det något ni undrar över är 
det bara att kontakta oss annars kommer vi höra av oss för att boka tid för intervju. 
Vi som kommer att genomföra denna undersökning är Jenny Ericsson och Natalie 
Karlsson och vi ser med spänning fram mot intervjuerna under hösten.  
Våra kontaktuppgifter är: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Tveka inte att ta kontakt med oss om det är några oklarheter!  
 
 
 
 
 
 
 

Natalie Karlsson 
 
 

Jenny Ericsson                                                                             
 
 Handledare 
Max Jakobsson 
 
 



 

Bilaga 2   
 
Intervjuguide  
 
Kunskap om genus  
Hur ser du på begreppet jämställdhet? 
Hur ser du på begreppet genus? 
Har du några fördjupade kunskaper om genus, kan du i så fall berätta om dem? 
Kan du berätta lite om hur du ser på skolans jämställdhetsuppdrag? 
 
Användning av genusmedvetenhet i verksamheten  
Jämställdhet är ett av målen i läroplanen, arbetar ni med detta? 
Hur ser du på genus som ett perspektiv att arbeta med jämställdhet? 
Kommunicerar ni ert arbete för jämställdhet med föräldrarna? 
Har du någon uppfattning om hur föräldrarna ser på arbetet med jämställdhet på 
förskolan? 
Upplever du att du bemöter flickor och pojkar i barngruppen lika? 
Ge exempel. 
Följdfrågor: när, var, hur, hur ofta? Ge exempel!  
 
 
 
 
 


