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En undersökning om hur man arbetar med att motverka traditionella 
könsmönster i förskolan. 

Annika Berg och Ursula Larsson 

Sammanfattning/Abstract 

Skolinspektionen har anmärkt på att förskolorna i vår kommun arbetar för lite med att medvetet 
motverka traditionella könsmönster. Sedan den första läroplanen (Lpfö 98) för förskolan gavs ut 1998 
har det varit inskrivet att de vuxna i förskolan ska ge barnen samma möjligheter utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsmönster och könsroller. Det här ämnet har alltid intresserat oss, så 
Skolinspektionens anmärkning såg vi som intressant och gav oss ett uppslag att undersöka hur det står 
till. 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur man i ljuset av likabehandlingsplaner arbetar på ett par 
förskolor med att motverka traditionella könsmönster. Våra frågeställningar var hur arbetslag förhåller 
sig till barn vid lämningssituationer och utvalda leksituationer ur ett köns- och genusperspektiv, hur 
det kan skilja sig åt samt hur personalen tänker och beskriver hur de arbetar med ämnet. Som metod 
har vi både observerat i verksamheten och intervjuat två arbetslag. Vårt resultat visar på att arbetslagen 
anser sig arbeta likabehandlande med alla barn. Med det menar de att barnen själva får välja aktivitet 
vilket också våra observationer bekräftar. 

Vår slutsats är dock att likabehandling, enligt arbetslagens sätt att se på likabehandling, kan stärka 
stereotypa könsroller och könsmönster och att arbetet med att motverka dessa sker i mycket ringa 
omfattning. Kompetensen om hur man kan arbeta, enligt läroplanens intentioner i ämnet, behöver 
utvecklas för att arbetslagen ska få en ökad kunskap om hur man kan arbeta med dessa frågor. 
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Inledning 

Eva har pojkstrumpor! Detta uttryckte en pojke på en förskola. Endast en av de tre personer, som var i 
tjänst, reagerade över påståendet. Uttrycket fångades, ifrågasattes och diskuterades tillsammans med 
barnen: finns det pojk- och flickstrumpor? Vad är skillnaden och hur kan man i så fall se det? Blir man 
en pojke om man har pojkstrumpor. Diskussionen böljade fram och tillbaka och man enades om att var 
och en själv får välja vilka kläder man vill ha på sig. Flickan som hade ”pojkstrumporna” verkade 
generad och en aning kränkt vid pojkens påstående och ville nästan gömma sina fötter, men då 
samtalet slutade med att var och en har att välja själv vad man vill ha på sig sträckte hon på sig vilket 
tolkades som att hon verkade stolt över att ha strumpor som ingen annan flicka hade. 

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, rev (Skolverket 2010), kan vi läsa: ”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” (s. 5). 

Men vad är då traditionella könsmönster? Barnen i ovanstående beskrivning hade en åsikt om vad som 
är ”pojkigt” respektive ”flickigt”. Normer och traditioner förskjuts och speglar den tid vi lever i, men 
ytterst handlar det om jämställdhet, alla människors lika värde och demokrati – värden som förskolans 
läroplan vilar på. 

 

Hur står det då till med kunskapen kring läroplanens skrivning i de förskoleområden där vi arbetar? 
Skolinspektionen inspekterade skolor och förskolor, i den kommun vi arbetar, under vintern 2010-
2011 och anmärkte att förskolorna arbetar för lite med att motverka traditionella könsmönster. 
Skolinspektionen skriver i sitt utlåtande 2011-05-04: ”Kommunen ser inte till att arbetet i alla 
förskolorna är medvetet inriktat på att motverka traditionella könsmönster”. 

 

Vi ser arbetet om att motverka traditionella könsmönster också som en fråga om likabehandling. 
Första april 2006 kom lagen om Förbud mot diskriminering eller annan kränkande behandling mot 
elever och barn. Lagen föreskrev att all diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion, 
funktionshinder eller sexuell läggning är förbjuden. Denna text finns numer i Skollagen och 
Diskrimineringslagen och har utvidgats med begreppen könsöverskridande identitet eller uttryck, 
religion eller annan trosuppfattning samt ålder. Utifrån skrivningarna i dessa två lagar har varje 
förskoleområde att upprätta en Likabehandlingsplan som hela tiden ska hållas levande (Skolverket 
2011). Hur levande är den i våra förskoleområden? 

 

Vår avsikt har varit att beskriva och försöka förstå hur arbetslag förhåller sig till läroplanens skrivning 
om att motverka traditionella könsmönster ur ett likabehandlings- och genusperspektiv. 
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Syfte 

Att i ljuset av likabehandlingsplaner vill vi beskriva, förstå och analysera, ur ett genusperspektiv, hur 
personal i förskolan bemöter pojkar och flickor vid lämnande och leksituationer, i syfte att förstå 
uppfattningar kring jämställdhet och genus och hur dessa konstrueras i förskolan. 

Frågeställningar 

Hur förhåller sig arbetslag till barnen i förskolan vid lämningssituationer och utvalda leksituationer ur 
ett genus-/könsperspektiv? 

 

På vilket sätt kan bemötande och förhållningssätt skilja sig åt? 

 

Hur tänker och beskriver arbetslag arbetet med genus, könsmönster och likabehandling? 

 

 

 

 

 

 

2 
 



Bakgrund 

Från kön till genus i förskolan från 1800- talet 
fram till idag 
 

Utvecklingen av svensk förskola under de senaste hundrafemtio åren har skett med stöd av forskning 
kring barn, pionjärer inom barnverksamhet samt stora reformer från statsmakten som reglerat 
utbyggnad och utveckling. Parallellt med förskolans framväxt ger vi en bild av hur man sett på köns- 
och genusfrågor, utifrån Vallberg Roths artikel Läroplaner för de yngre barnen. Utveckling från 1800- 
talets mitt till idag (2001), och när ordet genus började användas. 

 

Barnkrubbor, föregångare till förskolor, växte fram i mitten på 1800-talet. Syftet var att barn till fattiga 
förvärvsarbetande mammor skulle få tillsyn samt att ge barnen en god kristen fostran. Verksamheten, 
som var behovsprövad, drevs av privata initiativ såsom stiftelser och kyrkliga församlingar och 
finansierades genom bland annat donationer och filantropi (Utbildningsdepartementet 2006). 
Filantropi är detsamma som välgörenhet.  

Vallberg Roth (2001) har forskat kring de yngsta barnens läroplaner i historien. De innefattar även ett 
könsdidaktiskt perspektiv och hon har funnit läroplansmönster som kan summeras i fyra begrepp och 
perioder. Den här perioden kallar hon för Guds läroplansperiod med en patriarkal kod. För 
barnkrubban fanns ingen läroplan men väl för småbarnsskolan. Småbarnsskolan var en samskola för 
pojkar och flickor men det var en patriarkal särartundervisning som drevs. Flickor och pojkar skulle 
sitta åtskilda sannolikt något som hämtats från kyrkorummets ordning. Även innehållet i 
undervisningen skilde sig åt då pojkar uppmuntrades till att kriga och flickorna undervisades till att bli 
framtidens mödrar. Guds läroplansperiod sträcker sig från mitten av 1800-talet till slutet av samma 
sekel. 

 

Kring förra sekelskiftet öppnades den första kindergarten, eller barnträdgården, i Sverige av systrarna 
Ellen och Maria Moberg. Barnträdgården drevs i rent pedagogiskt syfte, ofta av privatpersoner, där 
avgifter finansierade verksamheten. Pedagogiken, som grundade sig på den tyske pedagogen Friedrich 
Fröbels pedagogik, blev ledande under många år för svensk förskoleverksamhet och vissa delar kan 
man känna igen i dagens förskola såsom lekens avgörande betydelse för barnets utveckling. 
Pedagogiken innebar att man strävade efter att möta barnens verksamhetslust och leda den på goda 
vägar. Man skulle inte undervisa barnen utan vara en vägvisare för barnens kunskapstörst. Gruppen 
skulle användas för inlärning och fostran. Man arbetade ganska likt det vi idag kallar temaorganiserat 
arbetssätt med ämnen som låg nära barnens omgivning (Utbildningsdepartementet 2006).  

I början på 1930- talet började daghem diskuteras på allvar. Först ut var Alva Myrdal som myntade 
begreppet ”storbarnkammare”. Det var en verksamhet som skulle vara öppen för alla för att ge barn 
från alla samhällsklasser samma utvecklingsmöjligheter. Verksamheten skulle vara av god kvalité och 
personalen välutbildad. Här skulle mödrar kunna få en ”god och trygg tillsyn för sina barn” medan de 
förvärvsarbetade, även nattetid om så behövdes. Myrdal menade att storbarnkammarna skulle vara 
avgiftsfri och finansieras av staten.  
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Myrdals utspel skapade en stor politisk debatt huruvida den typen av barnomsorg behövdes. Det ledde 
ändå till att 1938 genomfördes den första statliga utredningen om barnomsorg. Där fastställdes de nya 
begreppen daghem, som avsåg heldagsomsorg, och lekskola för omsorg under kortare tid. Daghem var 
egentligen inte önskvärda, men nödvändiga för att tillmötesgå behovet av kvinnlig arbetskraft. Idealet 
ansågs vara att barnet var hemma med sin mor kompletterat med lekskola (Utbildningsdepartementet 
2006). 

I mitten av 1940- talet inrättades de första statliga bidragen till daghem. Samtidigt fick 
förskoleseminarier statsbidrag och antalet utbildningsplatser ökade. Socialstyrelsen var den institution 
som fick ansvaret för barnomsorg och dess utbyggnad. 

Under krigsåren behövdes kvinnor på arbetsmarknaden, då många män var inkallade, och kvinnorna 
fick då ta deras plats i produktionen. Då kriget tar slut ökar barnafödandet och kvinnorna förpassas 
åter till hemmet. 

Vallberg Roth (2001) kallar den här perioden för Det goda hemmets och hembygdens läroplansperiod 
med en särartsbetonad samkod.  

Idealbilden var att mannen var familjeförsörjare och kvinnan maka och mor. Män och kvinnor skulle 
verka tillsammans, sida vid sida, för sitt lands utveckling där mannen stod för politik, ekonomi och 
teknik medan kvinnorna fick ansvar för trevnad och harmoni. I den andan uppfostrades flickor till 
själfulla husmödrar och pojkar till kraftfulla byggare. Vissa likhetsinslag kunde skönjas på 1930-40- 
talet då det påpekades om flickor och pojkars lika intresse för aktiviteter som tidigare varit förbehållna 
det ena eller andra könet. Undertonen var dock fortfarande könssegregerande där kvinnor hänvisades 
till vård och omsorg och mannen till det världsliga. 

 

1960- talet blev ett omvälvande decennium då en högkonjunktur gjorde att behovet av arbetskraft blev 
stor. Kvinnor krävde nu jämställdhet – att få delta i arbetslivet på lika villkor som männen och bidra 
till försörjning. Kvinnornas krav gjorde att behovet av barnomsorg ökade.  

Politiker svarade med att 1968 tillsätta en Barnstugeutredning som gav nya utgångspunkter för 
förskolepedagogik. Nu började förskolan betraktas som en fullvärdig del av det allmänna 
utbildningssystemet med en progressiv pedagogik för likvärdiga uppväxtvillkor. Den vetenskapliga 
grunden vilade på Jean Piagets utvecklingsteori och Erik Homburger Erikssons socialpsykologiska 
forskning (Utbildningsdepartementet 2006). 

Dialogpedagogik utvecklades ur Barnstugeutredningen, en metodik som menar att interaktion mellan 
barn och omgivning driver utveckling framåt. Dialogen skulle bli ett centralt inslag i 
förskolepedagogiken och barnen skulle därmed få stöd i sin utveckling genom att de bemöttes med 
respekt och lyhördhet som medmänniskor. Demokrati, jämställdhet och solidaritet var ledorden som 
skulle prägla verksamheten där barn skulle lära sig att samarbeta, inte konkurrera.  

Den jämställdhetsdebatt som rått under 1960- talet gav som resultat att en familjestödsutredning i 
början av 1970- talet menade att små barn kan ha djupa relationer till fler vuxna personer än modern 
och pappornas betydelse för barn lyfts fram. Det här var det decennium då föräldraförsäkringen 
inrättades och det blev möjligt för även pappor att var hemma med barn. Debatten om vad som är 
manligt och kvinnligt pågick och många menade att attityden till könsuppdelade områden måste 
förändras. 
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Den första lagstiftningen för förskolan kom 1975. Den innebar avgiftsfri förskola för sexåringar och 
en planmässig utbyggnad för förskoleverksamhet. Under 70- och 80- talet gav Socialstyrelsen ut 
detaljerade råd och riktlinjer för förskolans verksamhet som följdes till punkt och pricka av 
kommunerna (Utbildningsdepartementet 2006).  

Vallberg Roth (2001) kallar den här turbulenta perioden för Folkhemmets socialpsykologiska 
läroplansperiod med en Könsneutral likhetskod. Hon skriver ”Synen på barnet som ett särartsbetonat 
naturbarn övergår i idén om ett köns-, klass- och kulturneutralt vetenskapsbarn, ett likhetsbarn” (s. 
254).  Här kan man skönja en första tanke att kön inte behöver vara naturbetingat utan att det även kan 
vara kulturbetingat, något som är påverkbart. Det avspeglade sig i förskolorna genom att arbetslag 
förväntades arbeta jämställt och uppfostra pojkar och flickor lika. Könsrollsbegreppet och vad som 
ansågs som manligt och kvinnligt diskuterades dock inte i någon större utsträckning.  

 

I mitten av 1980- talet lade regeringen fram en proposition som kallades Förskola för alla barn (Prop 
1984/85:209).  Det innebar att förskolan inte bara var en institution för föräldrars behov utan en 
rättighet för barnet självt. Förskolans pedagogiska roll för barns utveckling och lärande får därmed 
status i de politiska församlingarna. För att understryka förskolans pedagogiska roll utformade 
Socialstyrelsen ett Pedagogiskt program för förskolan (1987) där man betonar att omsorg och 
pedagogik ska ses som två sidor av samma mynt (Utbildningsdepartementet 2006).  

Ett första betänkande som tog upp frågan om jämställdhet inom utbildningsväsendet kom i mitten av 
90- talet (Prop. 1994/1995:164). Här slår man fast att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha få 
utveckla alla sina möjligheter och få en lika kvalificerad utbildning. Propositionen menar att strävan 
efter jämställdhet mellan könen är så viktig att man förordar att det skrivs in i skollagen. Tidigare har 
skolans läroplaner föreskrivit att skolorna hade ett ansvar att aktivt motarbeta traditionella 
könsmönster. Nu skärper regeringen tonen och upphöjer det till lag. 

Propositionen menar också att kunskaper om jämställdhetsfrågor hos pedagoger behöver ökas.  

Statens Offentliga Utredningar skriver i sitt betänkande några år senare (SOU 1997:21)att alla som 
arbetar i förskolan behöver ha kunskap om hur man arbetar med jämställdhetsfrågor samt att 
arbetsledningen har ett särskilt ansvar för att jämställdhetsarbete aktivt bedrivs. 

I mitten av 1990- talet börjar politiker prata om det livslånga lärandet, som omfattar allt ifrån förskola 
till högskola. Det som tidigare kallats barnomsorg kommer nu att heta förskola och förs över till 
utbildningsväsendet (Utbildningsdepartementet 2006).  

1998 kommer så förskolans läroplan, Lpfö 98, som är en bindande förordning för det pedagogiska 
innehållet. Barnsynen, i läroplanen, var bekant när det gällde synen på utveckling och lärande men 
läroplanen konstaterar även att barnet är kompetent, aktivt och medforskande 
(Utbildningsdepartementet 2006). Det finns också en särskild skrivning kring kön och genus. I 
läroplanen kan man läsa: ”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” (s. 8). 

Förskolans personal har att aktivt arbeta med dessa frågor. 

Nu, ungefär ett decennium efter läroplanens inträde, är det många som menar att läroplanen egentligen 
bara bekräftade det vi redan gör. Då kan man fråga sig varför SOU:s betänkande (SOU 2006:75) har 
ungefär samma skrivning som den från 1997. Utredningen menar att det inte räcker med att de som är 
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under utbildning utbildas i jämställdhets- och genusfrågor utan även befintlig personal måste utbildas i 
ämnet så att jämställdhetsarbetet kan ta fart.  

2006 kom lagen om Förbud mot diskriminering eller annan kränkande behandling mot elever och 
barn. Denna lag var en hjälp att hantera diskrimineringsfrågor för barn och elever och innebar att alla 
ska ha samma rättigheter – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell 
läggning.  Det var inte längre en anvisning i styrdokument utan nu upphöjt till lag. Numer finns en 
utvecklad skrivning, såsom könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 
trosuppfattning samt ålder, i Skollagen (2010) och Diskrimineringslagen (2008) och varje kommun 
har istället att upprätta en Likabehandlingsplan som anvisar hur man ska arbeta med dessa frågor. 

Vallberg Roth (2001) kallar perioden för Det situerade världsbarnets läroplan med en Pluralistisk 
könskod.  Med det menar hon att barnet ses som en kompetent medborgare med demokratiska 
rättigheter. Det är också under den här perioden som ordet genus börjar användas. Vallberg Roth 
menar att det begreppet gjorde att könsrollstänkande tog en annan riktning. Förståelsen av kön är inte 
enbart en biologisk term utan ska ses som en mångfasetterad, komplex definition där situation och 
sammanhang avgör vad det blir. 

Tidigare forskning 

Det har inte forskats så mycket kring likabehandling och genus i förskolemiljö. Vi har dock funnit 
några viktiga avhandlingar som vi hänvisar till i detta arbete. 

Annika Månsson (2000) har forskat kring interaktion mellan de yngsta barnen och pedagoger i 
förskolan ur ett genusperspektiv och kallar avhandlingen Möten som formar. Slutsatsen i hennes 
avhandling är att pojkar får mer tid och uppmärksamhet från pedagogerna. Hon påstår att pojkar 
fostras till individualister medan flickor fostras till kollektivister. Hon menar också att pedagoger har 
ett oreflekterat förhållningssätt till kön och genus. 

 Christian Eidevald (2009) har skrivit Det finns inga tjejbestämmare. Han menar, genom sin forskning, 
att förskolans personal snarare förstärker stereotypa föreställningar om kön, att man bemöter pojkar 
och flickor utifrån dessa föreställningar istället för att utmana dessa. Hans analys visar på att 
förskollärare betraktar flickor och pojkar som just de kön de är och förväntningarna blir då avgörande 
hur olika barn bemöts i olika situationer. 

Anette Hellman (2010) har gjort en avhandling som heter Kan Batman vara rosa där hon studerat hur 
barn konstruerar kön genom en social process i förskolan med specifik inriktning på vad hon kallar 
”pojkighet” och hur normer upprätthåller denna pojkighet. En viktig slutsats är att i rum där många 
vistas samtidigt och barn kan bli sedda av många, där görs kön och ”pojkighet” starkt, medan rum som 
man kan dra sig undan i tonas ”pojkighet” och kön ner. 

Ylva Odenbring (2010) har liksom Månsson studerat interaktion men med äldre förskolebarn, 
förskoleklass och årskurs ett. Hon kallar avhandlingen Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. 
Hon har i sin studie funnit att flickor ofta får agera som hjälpfröknar och stötdämpare för att lugna de 
livligare och pratigare pojkarna. Hon menar vidare att pedagoger kategoriserar barnen utifrån 
normativa föreställningar om kön och tillskriver barnen dessa egenskaper. 

 

Efter genomgången av bakgrunden av förskolans framväxt, läroplanskoder ur ett könsdidaktiskt 
perspektiv och några valda exempel av den tidigare forskningen kring likabehandling och genus i 
förskolan kommer vi nu att klargöra relevanta teoretiska begreppen som vi använder i vår studie.   
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Teoretiska begrepp 
Likabehandling innebär att alla ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar oavsett etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck och ålder (DO, BEO, & Skolinspektionen 2009). Det betyder att ingen får 
kränkas, diskrimineras eller trakasseras på dessa grunder. Under de senaste åren har det varit lag på att 
samtliga skolor och förskolor ska ha en likabehandlingsplan. Dessa ska upprättas på varje enhet och 
ligga till grund för det likabehandlingsarbete som görs. Den ska årligen revideras för att vara ett 
levande verktyg och bygga på det som behöver arbetas med inom respektive område. Det betyder att 
likabehandlingsplaner kan se olika ut, men att de ska bygga på Skollagens och Diskrimineringslagens 
grunder. Till varje likabehandlingsplan ska det också finnas handlingsplaner kopplade vilket betyder 
att vid de tillfällen då barn utsätts för någon form av kränkning ska en handlingsplan upprättas för hur 
man ska hantera problemet och få slut på kränkningen. Det är huvudmannen för verksamheten som 
ansvarar för att en likabehandlingsplan upprättas och att den efterföljs.  

Att inta ett genusperspektiv innebär att se till kommunikation, sammanhang och samspel istället för att 
fokusera på kön och hur föreställningar om manligt och kvinnligt kan påverka en situation (Hedlin 
2010). I det här perspektivet är språket en viktig del. Wiklund, Petrusson- Nahlin & Schönbeck (2011) 
menar att pedagogers språkbruk är en genuspedagogisk fråga om hur vi gör skillnad genom vårt 
språkliga bemötande. Genom pedagogers språkbruk deltar de i barnens identitetsskapande, en identitet 
som skapas och omskapas i olika situationer och sammanhang, och använder man då olika språk, 
verbalt eller icke verbalt, för flickor och pojkar upprätthålls stereotypa könsmönster.  

En genusforskare undersöker hur människor konstruerar kön och vilken betydelse det har. Det finns 
olika spår inom genusforskning. Ett spår har fokus på könsskillnader med jämställdhetsforskning för 
en mer jämställd genusforskning. Ett annat spår är att med feministiska och/ eller genusteoretiska 
utgångspunkter studera fenomen (Wernersson 2006). Skillnad mellan feministisk och genusteoretisk 
forskning är att den feministiska forskningen har fokus på makt, dold dominans och hierarkier som rör 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Genusforskning är en mer könsteoretisk forskning som handlar 
om vad vi gör med detta att vi tillhör olika kön och vad som uppfattas som kvinnligt och manligt 
(Thurén 2002). 

Ordet genus är ett vetenskapligt begrepp som omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Det 
betyder att det finns möjlighet att positionera sig som något annat än bara man eller kvinna (Svaleryd 
2007). Vi blir till i olika situationer, sammanhang och miljöer oavsett vilket kön vi tillhör (Foucault 
1993 refererad i Eidevald 2009). 

Jämlikhet syftar på likvärdiga villkor för olika grupper och individers lika värde i alla sammanhang 
(Hedlin 2010). Jämställdhet handlar om likvärdiga villkor mellan kvinnor och män och om 
förhållandet att de olika könen har samma möjligheter och rättigheter (Hedlin 2010). 

Traditionella könsmönster är de föreställningar om vad som är framträdande manligt och kvinnligt i 
ett samhälle och som bildar en könsstruktur. Mönstret ska ses som rent generellt, på gruppnivå, och 
inte förväxlas med det som kan råda på individnivå (Hedlin 2010). Det betyder att var och en som 
arbetar inom förskolan kan ha en egen uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt, men i vår 
yrkesprofession behöver vi ha en gemensam syn. Förskolor behöver hela tiden hålla diskussionen 
levande och normkritiskt granska sin egen verksamhet (Skolverket 2011). Öhrn (2002) menar att en 
viss förskjutning har skett i vad vi kallar könsmönster men inte genom att nya interaktionsmönster 
ersätter andra utan att nya uppstår bredvid de gamla. Av tradition anses pojkar mer fysiska och 
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dominerande och flickor mer omsorgsbenägna. Det som nu växer fram är att flickor har så att säga 
dubbelkrav dvs. att de både är sociala och omsorgstagande samtidigt som de är konstruktiva och 
initiativrika.  

De senaste tjugo åren har genusteorier använts på olika sätt inom förskolan. På 90- talet var den 
kompensatoriska pedagogiken ledande. Det innebär att flickor ska få gör det pojkar vanligtvis gör och 
tvärtom (Svaleryd 2007). Det problematiska med kompensatorisk pedagogik är att man erkänner att 
det finns två kön och att det är skillnad på dessa. Kajsa Wahlström (2006) har skrivit boken Flickor, 
pojkar och pedagoger som handlar om ett framgångsrikt jämställdhetsprojekt där man mycket 
medvetet använt sig av kompensatorisk pedagogik. 

Poststrukturalistisk teori leder till att diskussionen kring kön och genus vidgas till något mer än att 
bara prata om pojkar och flickor som är av ett visst kön (Eidevald & Lenz Taguchi 2011). Det innebär 
att genom ständigt pågående processer omskapas individen till att bli någon i just den situationen och 
sammanhanget (Davies 2008). Davies menar att det är ”…en radikal diskurs eftersom den tillåter oss 
att tänka bortom cementerade uppdelningen i manligt och kvinnligt” ( s. 11). 

De senaste åren har en normkritisk pedagogik lyfts fram. Den ifrågasätter det för givet tagna, det 
”normala” och menar att det är normen som sätter gränser för vilka möjligheter man har som individ 
(Lenz Taguchi 2011). Hon skriver ”I stället för att titta på vad flickor respektive pojkar gör och säger, 
så granskas det som gör det möjligt att säga och göra något på ett accepterat normalt respektive 
avvikande sätt” (s. 176). 

 Ett nytt begrepp som införts inom området är en komplicerande genuspedagogik. Det handlar mer om 
ett förhållningsätt än en metod där man tillsammans med barnen ifrågasätter och problematiserar vår 
omvärld i ett normkritiskt perspektiv utan att skapa nya begränsande normer (Dolk 2011). 

 

Hittills har vi redovisat förskolans framväxt som följts åt av ett könsdidaktiskt perspektiv, några 
exempel på tidigare forskning samt relevanta teoretiska begrepp. Följande avsnitt kommer att redovisa 
den metod vi har använt och klargöra varför vi valt metoden.  

 

Metod 

Val och motivering av metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie med både observationer och intervjuer. Detta för att få två typer 
av data och därmed ett större och bredare underlag att analysera som kan ge oss svar på våra 
frågeställningar. En kvalitativ studie kännetecknas av att studien undersöker hur individer tolkar och 
formar sin verklighet (Backman 2008). I denna studie handlar det om att försöka förstå uppfattningar 
kring jämställdhet och genus och hur dessa konstrueras i ett par förskolor. Enligt Backman (2008) 
finns tre begrepp som är framträdande i en kvalitativ studie. Det är innebörd, kontext och process. 
Med innebörd menas att man intresserar sig för individer och hur de upplever och tolkar sin 
verklighet. Med kontext menas att händelser måste tolkas utifrån den situation och sammanhang som 
råder vid observationstillfället. Med ordet process avses de skeenden och förlopp som uppstår i 
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interaktion mellan människor. För att se vad som görs i olika sammanhang är observation ett lämpligt 
sätt att samla data ur verkligheten som vi tolkar enligt Backmans tre begrepp (se ovan). 

Vad gäller intervjuer som metod för att samla in data menar Bjørndal (2005) att det ger en möjlighet 
att upptäcka detaljer, som man kan ha förbisett, och få en förståelse för den intervjuades perspektiv. 

 

Observationer 
Ordet observation betyder att iaktta eller att undersöka. En observation kan ske av första eller andra 
ordningen. En observation av första ordningen betyder att en utomstående person observerar en 
speciell situation. En observation av andra ordningen betyder att en person deltar i den aktivitet som 
pågår och observerar samtidigt som hon är en del av situationen (Bjørndal 2005). 

Vi har gjort observationer av första ordningen med hjälp av videokamera. En fördel med detta är att vi 
kan se om sekvenser om och om igen och söka mönster i handlingar. Vi ser det som en fördel att 
kunna fokusera på olika saker vid varje uppspelning och att en mängd detaljer bevaras (ibid. 2005).  

Vi har varit medvetna om att en observation med videokamera dock kan störa den vanliga 
verksamheten så att aktörerna handlar på ett annorlunda sätt. Vi är också medvetna om att det 
inspelade materialet speglar en ”där och då” situation som vi sedan kommer att tolka och uppfatta på 
vårt sätt (ibid. 2005). 

Vi anser dock att om vi valt att observera med papper och penna kan vi missa många viktiga 
händelser. Med papper och penna tror vi att en mer personlig tolkning kan ske redan vid 
observationstillfället och eftersom vi är två som ska tolka datamaterialet tillsammans behöver vi data 
som är så lite tolkat som möjligt. 

 

Intervjuer och lärande samtal 
Vi har valt att komplettera observationerna med kvalitativa gruppintervjuer, som ljudinspelats, för att 
på så sätt få med pedagogernas tankar ämnet. Anledningen till att vi valt just gruppintervju är att i 
förskolan arbetar man i arbetslag och det är angeläget att arbetslagen tillsammans diskuterar och 
reflekterar över den verksamhet man bedriver. Vi anser att en gruppintervju motsvarar ett lärande 
samtal och redovisar här skillnaden mellan de båda begreppen. Trost (2010) menar att i en 
gruppintervju kan tankar och idéer komma fram som kan ligga till grund för planering och 
förbättringar inom området. Deltagarna i en gruppintervju kan med andra ord vidga sitt kunnande 
inom området, något som vi också kan kalla ett lärande samtal. Ett samtal skiljer sig dock från en 
intervju genom att det inte behöver ha ett bestämt syfte medan en intervju är till för att samla 
information (Lantz 2007). Vår avsikt har varit att vid gruppintervjuerna skapa ett samtalsliknande 
klimat, men syftet har varit att samla information till våra frågeställningar. 

Nackdelen, med en gruppintervju, kan vara att de som är mest språksamma kommer till tals och att det 
endast är deras syn som kommer fram. Den tystlåtne kan lätt ställas åt sidan (Trost 2010). Vi är 
medvetna om att det krävs en god kompetens hos samtalsledaren så att alla kommer till tals. Här hittar 
vi inspiration hos Ericsson (2008) som menar att ett lärande samtal är ett djupare fristående samtal 
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som inte i första hand syftar till problemlösning utan blir ett skapande samtal. Uppdraget hos den som 
leder samtalet/ intervjun är att ställa frågor av fördjupande karaktär. 

Vi har valt att göra observationerna före intervjuerna för att få en bild av personalens förhållningssätt 
och eventuellt diskutera vissa händelser med arbetslaget. Vår avsikt har dock inte varit att spela upp 
videofilmerna för arbetslaget utan endast ge arbetslagen möjlighet att förklara sina avsikter med de 
situationer som kan komma att diskuteras. Det också ett sätt att höja validiteten av vår insamlade data 
vilket kan ge en mer nyanserad bild av observationerna.  Med validitet menas i detta sammanhang att 
intervjuerna vill hjälpa oss att förstå (Trost 2010) vad pedagogerna tänker och menar med 
likabehandling.  

Intervjufrågor 
En intervju är väl genomförd då svaren (data) uppfyller särskilda krav på användbarhet (Lantz 2007). 
Vi har valt att ställa öppna frågor till pedagogerna där de själva får möjlighet att berätta om hur de 
arbetar och tänker kring genus, könsmönster och likabehandlingsfrågor. 

Våra frågor är: 

1. Hur tänker och arbetar ni kring genus, könsmönster och likabehandling? 

2. Hur tolkar ni detta citat ur Lpfö 98 rev. ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster 
och könsroller”? Vad är traditionella könsmönster och könsroller? 

3. Hur och på vilket sätt diskuterar ni likabehandlingsfrågor i personalgruppen? 

4. Beskriv några situationer där ni upplever att ni bemöter eller har olika förhållningssätt till 
pojkar och flickor. 

Med dessa frågor vill vi få en bild av hur pedagoger, på de förskolor vi besöker, tänker och handlar 
utifrån ämnet kön, genus och likabehandling. 

 

Urval av undersökningsgrupp och förskolor 
Vi arbetar i två olika förskoleområden som är skilda åt både geografiskt och kulturellt. Vi har valt att 
göra vår undersökning i en varsin 4-5- års grupp, där varje arbetslag består av tre personer med olika 
utbildningskompetens. Att vi valt just 4-5- års ålder beror på att barnen har ett verbalt språk och då 
kan vi lättare följa konversationer mellan barn- vuxna och barn- barn. Undersökningsgrupperna är inte 
på våra egna förskolor. 

I båda förskolorna har all personal delvis varit med och utarbetat likabehandlingsplanerna som sedan 
har föredragits på arbetsplatsträffar.  

I vår förfrågan om vi får komma och observera har vi inte specificerat genus, kön och likabehandling 
utan sagt att vi vill observera förhållningssätt. Skälet till det är att vi tror att arbetslagen agerar 
annorlunda om de vet exakt vad vi vill observera. 
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Undersökningsförfarande 
Vi har muntligen frågat några specifika avdelningar på våra förskolor, i våra enheter, om vi får 
genomföra vår studie i barngruppen med 4-5 åringar och om arbetslagen har velat ställa upp på 
intervju i grupp efteråt. Det har varit svårt att få tillträde, främst med observationer, men även med 
intervjuer. Många arbetslag tycker att det är obehagligt att bli filmade. Det har gjort att vi blivit delvis 
begränsade i hur mycket och hur länge vi kunnat observera.  

Vi har observerat vid två tillfällen var, på respektive förskola, vilket sammanlagt gör fyra 
observationstillfällen (se bilaga 1). Vi har observerat på förmiddagar, vid ett tillfälle även vid frukost. 
Tanken har varit att filma när barn anländer samt vilka lekar som sätts igång på morgonen. Vi har 
speciellt observerat hur barnen bemöts ur ett genusperspektiv. Även läsningen av materialet görs ur 
detta perspektiv. Sammanlagt har vi filmat ungefär tre timmar, fördelat på fyra tillfällen, vilket betyder 
en och en halv timme film per förskola. Vi har filmat en frukostsituation och vad som händer därefter, 
samt tre leksituationer där barnen själva valt aktivitet.  

Förutom ovannämnda data har vi har genomfört en varsin ljudinspelad gruppintervju med de arbetslag 
vars avdelningar vi har observerat. Båda arbetslagen består av tre personer där samtliga är kvinnor. 
Utbildningskompetensen är varierad. Det är lärare, förskollärare, barnskötare och outbildad 
barnskötare. 

Vid analysen kommer vi att fingera namn på förskolor, barn och förskolepersonal. 

 

Etiska aspekter 
Förskoleavdelningarna har fått ett informationsbrev där Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
framgår. Informationsbrevet (se bilaga 2) ser likadant ut till de båda avdelningarna men är 
underskrivna av endast den av oss som ska göra studien just på den avdelningen. I brevet framgår dock 
tydligt att vi är två som ska göra undersökningen tillsammans. Eftersom vi även kommer att observera 
barn behöver vi även föräldrars samtycke. Det finns därför en prickad rad längst ner på brevet där 
föräldrar kan skriva på att de fått informationen och samtycker. 

Brevet är utformat enligt de principer med information, konfidentialitet, nyttjande och samtycke som 
Vetenskapsrådet (2011) anmodar. Vi har alltså informerat om vår studie och vad den ska användas till. 
Alla som medverkar kommer att avidentifieras. Den som medverkar kan när som helst avbryta sin 
medverkan utan att det medför några konsekvenser. Vi är också tydliga med att om vi uppfattar att ett 
barn inte vill medverka kommer vi att stänga av videokameran. 

 

Efter denna redogörelse av hur vi metodiskt gått till väga, med vår undersökning, kommer vi nu till 
nästa kapitel som redovisar resultatet. 
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Resultat  

Förskolorna presenteras var för sig i detta kapitel. Först en presentation av förskolan därefter redovisas 
varje observationstillfälle och intervju. Det vill säga att förskola 1 redovisas med två observationer och 
en intervju, därefter förskola 2 på samma sätt. 

Presentation förskola 1 
Förskolan består av fem avdelningar och ligger i en segregerad stadsdel av en större stad. Stadsdelen 
är segregerad både geografiskt, den ligger som en ö ungefär två kilometer från centrum, och etniskt 
kulturellt eftersom den består till största delen av människor med utländsk bakgrund. Många vuxna är 
arbetslösa, studerar eller ingår i något arbetsmarknadsprogram. Undersökningen är gjord på förskolans 
5- års avdelning. 

Observation 1, Förskola 1 
Den videoinspelade observationen pågick i ungefär 45 minuter strax efter frukost på morgonen. En 
lärarutbildad pedagog var i tjänst. Observationen är gjord en fredag då det oftast är färre barn. Denna 
dag var två pojkar och två flickor närvarande då observationen tog sin början. Ytterligare en pojke och 
två flickor anlände. 

Barnen hade själva valt vilka lekar de ville leka. 

Pojkarna lekte med bilar på en bilmatta tillsammans med läraren i ett stort lekrum. Pojkarna hade ropat 
på läraren och ville att hon skulle leka med dem. Leken bestod i att åka med bilar i vår omvärld såsom 
att åka och handla, köpa glass mm. Flera bilmärken nämndes under lekens gång. En av pojkarna talade 
om hur läraren skulle köra med bilarna. 

Flickorna lekte i ett hörn av samma rum som pojkarna. Det hörnet bestod av ett bord med fyra stolar i 
barnens höjd. Vidare en lekspis, en docksäng med några dockor och en hylla med några kastruller, 
tallrikar, muggar. En flicka var barn och den andra lagade mat. Vid något tillfälle var barnet olydigt 
och mamman sa då att barnet fick sitta i fängelse. Flickorna var tydligt påverkade av att jag filmade 
och mer eller mindre spelade teater för mig. Flera gånger sa de ”hon filmar” och tittade mot kameran 

Ytterligare en pojke och två flickor anländer till förskolan och leken förflyttas nu till ett par rosa 
datorer som finns i rummet där barnen brukar äta. Det är pojkarna som vill spela på dessa. Flickorna 
vill också spela. Läraren menar att pojkarna hade frågat först men föreslår att de ska göra en lista för 
turordning. Flickorna tar sig an uppgiften medan den pojke som inte har någon dator sitter kvar vid 
bordet. Det visar sig att endast en av datorerna är i funktion. Pojkarna får spela först, de sitter 
gemensamt med den fungerande datorn. Flickorna ordnar med listan. De går till hallen och läser 
barnens namn vid deras platser och försöker skriva en lista. 

Ännu en flicka anländer till förskolan. Hon får ett stort mottagande av flickorna, även av den pojke 
som inte sitter med vid datorn. ”Jennie kommer”, säger barnen och rusar ut i hallen och tar emot 
henne. Den nytillkomna flickan tar genast över och organiserar listskrivandet. 
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Observation 2, Förskola 1 
Den videoinspelade observationen pågick i ca 45 minuter under förmiddagen. Två personer från 
arbetslaget var närvarande, en förskollärare och en outbildad barnskötare. När observationen börjar är 
fem flickor och en pojke närvarande. Ytterligare en pojke anländer under observationen. 

Det är fredag förmiddag och alla barn och en pedagog är i det stora lekrummet. Rummet, som är 
indelat i hörnor, där en vrå med bord, stolar, spis och hylla utgör en del, en soffa för bokläsning utgör 
en annan del samt en öppnare del med en stor rund matta där de brukar ha samlingar. Flickorna leker 
en springlek, någon slags kull, på den stora samlingsmatta. Det är ganska högljutt. Pojken hjälper först 
de vuxna att ta ner stolar ett bord som finns i rummet och sätter sig sen i soffan och tittar på flickorna. 
Förskolläraren sätter sig bredvid honom. De tittar på leken en stund sen frågar förskolläraren om inte 
han vill vara med. Han avböjer dock. Då frågar barnskötaren med mjuk röst:  

- Är du trött idag?  

Pojken hummar och barnskötaren säger till förskolläraren över pojkens huvud: 

- Han är trött! 

Den flicka som blev så varmt mottagen vid förra observationen är den som leder flickleken med stor 
dominans. När det börjar spåra ur bestämmer hon att man ska peppla om vem som ska vara. (Att 
peppla betyder att barnen bestämmer turordning genom att peka på var och en medan de rabblar en 
ramsa.) Flickan styr pepplandet, men det faller inte ut som hon önskar så hon ändrar reglerna under 
pepplandets gång. Ingen av de andra flickorna invänder. Förhandlandet pågår en lång stund, mer än tio 
minuter, där den dominerande flickan förklarar och bestämmer hur det ska vara. 

En pojke anländer varpå förskolläraren säger till den pojke som redan är där:  

- Nu kommer John, en som tycker om att leka med bilar.  

När pojken kommer in börjar genast pojkarna att leka på bilmattan, som vid första observationen, men 
nu utan vuxet deltagande. 

Vid ett tillfälle drar sig en flicka ur flickornas lek för att berätta för förskolläraren att hon ska börja på 
balett.  

- Oh, vad roligt, svarar förskolläraren med ljus ganska hög röst.  

Flickan berättar vidare att hon också ska börja med basket och förklarar ingående vad basket är. Det 
får inte samma översvallande respons från förskolläraren utan endast ett ”mm” och ett ”ja”. 

 

Intervju/ lärande samtal på förskola 1 
Intervjun är gjord en torsdagsmorgon då avdelningens personal har planeringstid för sin avdelning. 
Intervjun spelades in och pågick i en timme. Hela arbetslaget, som arbetar på avdelningen, var 
närvarande. En lärarutbildad som vi kan kalla Stina, en förskollärare som vi kallar Emma och en 
outbildad barnskötare som vi kan kalla Anna. Platsen är ett rum avsett för planering på förskolan. 

Första frågan handlar om hur de tänker kring genus, könsmönster och likabehandling.  Alla tre 
erkänner att de inte tänkt så mycket kring frågan förrän den här studien tog sin början. De är ett nytt 
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arbetslag för den här terminen och har inte hunnit reflekterat över det. De menar ändå att de ser barn 
som individer och inte som ett kön. Emma säger; 

- Man tänker inte så mycket, man bara gör. 

Stina säger: 

- Jag tycker vi jobbar hyfsat bra, men vi har inget framåtriktat tänk kring den här frågan. Vi 
tänker inte på vilket kön barnen har när de leker, men visst är det väl så att man ibland 
bemöter dem olika. Kommenterar man ett utseende så är det ju hos en flicka. Det gör man inte 
med pojkar. 

Alla tre menar att det är det inre hos ett barn som är det viktiga, att barnen själva har möjlighet att 
välja vad de vill göra. 

Den andra frågan om hur de tolkar läroplanens skrivning och vad traditionella könsmönster och 
könsroller kan vara menar de att de pratar ganska mycket om. Eftersom förskolan till största delen har 
barn vars föräldrar invandrat till Sverige kommer de in på kulturella skillnader. 

Emma säger: 

- Barn från olika länder och kulturer har ofta annorlunda könsmönster. Föräldrarna har olika 
förväntningar på pojkar och flickor. 

Stina menar att traditionella könsmönster ofta hänger ihop med ekonomi. Det är lättare att vara 
jämställd där det finns möjlighet för båda föräldrarna att få arbete. 

Anna, som själv har en utländsk bakgrund, menar att det har ändrats mycket. När båda föräldrarna är 
borta från hemmet en stor del av dagen måste man hjälpas åt.  

- Man kan inte uppfostra en flicka till att bli bara hustru i Sverige utan man behöver fostra 
barnen till de normer som finns här. Pojkar blir ju gifta med någon flicka som själv vill jobba. 

På frågan om hur de diskuterar likabehandlingsfrågor i personalgruppen menar de att det finns för lite 
tid att diskutera pedagogiska frågor.  

- Det är sällan vi har fokus på just den här frågan, säger Stina och fortsätter, individen är det 
viktiga. Arbetar man individinriktat blir det likabehandlande. 

Vid den sista frågan om de kan beskriva några situationer där de upplever att de bemöter flickor och 
pojkar olika blir det tyst en lång stund sen säger Emma: 

- Vi har inte tänkt på det så mycket.  

Stina menar att det finns förväntningar på oss i förskolan, att vi ska arbeta likabehandlande och 
könsneutralt, men det finns alltid nyanser i hur man säger saker. Det behöver vara någon som kan det 
här och gör oss uppmärksamma – annars vet vi inte. 

 

 

Presentation av förskola 2 
Förskolan består av tre avdelningar och ligger naturskönt i ett mindre samhälle ungefär två mil från 
kommunens huvudort. Samhället består till största delen av välutbildade människor som kan hänföras 

14 
 



till medelklass. Många vuxna pendlar till större orter där de har sina arbeten. De flesta som bor i 
samhället har svensk bakgrund men ungefär trettio procent av förskolans personal har utländsk 
bakgrund. Det är ett medvetet val av ledningen för att spegla kommunen i stort eftersom kommunen är 
en stor invandringskommun. Undersökningen är gjord på en 4-5 års avdelning. 

 

Observation 1, Förskola 2 
Den videoinspelade observationen pågick i ca 40- 45 minuter vid frukost och leksituationer därefter. 
Två personer från arbetslaget var närvarande, en förskollärare och en barnskötare. Observationen är 
gjord en fredag och endast fyra barn var närvarande i början av observationen – en pojke och tre 
flickor. Ytterligare en flicka anlände.

När observationen börjar sitter fyra barn vid frukostbordet tillsammans med förskolläraren. En 
mamma kommer in med sin dotter, vi kallar henne Lotta, och sätter henne vid frukostbordet. 
Förskolläraren säger till Lotta:  

- Har du fått ny klänning?  Du ser ut som en riktig prinsessa!  

Lotta nickar och ser ut som det var just den bekräftelse hon vill ha. En av de andra flickorna, Karin, 
som också sitter vid bordet tittar på sina egna kläder och sedan på Lottas kläder och man kan se att hon 
jämför sig med henne. Karin säger dock inget under frukosten som fortsätter.  

När Karin ätit klart går hon in i rummet bredvid och sätter sig för att rita. Där finns en outbildad 
barnskötare som frågar henne vad hon ska rita. Karin svarar:  

- Jag ska rita mig själv när jag har mina prinsesskläder på mig.  

- Har du prinsesskläder hemma, frågar barnskötaren?  

- Jaaa, säger Karin, och fortsätter - Min mamma säger att man inte ska ha dem på dagis för då 
går de sönder.   

- Det var klokt av henne, säger barnskötaren.  

Lotta kommer precis in i rummet och snurrar framför barnskötaren och uppmanar henne att se på 
hennes nya klänning. Barnskötaren säger:  

- Oj vad du kan snurra.  

Lotta stannar upp och tittar henne och säger sedan: 

- Ser du inte att jag har prinsessklänning på mig i dag?  

- Är det! Okej ja den var fin och har du sett vilka fina kläder Karin har idag?  

Lotta tittar på Karin och sedan på barnskötaren och säger: 

- Men det är ingen prinsessklänning! 

- Nej men jag har sett att våra prinsessor har både byxor, kjolar och klänningar, säger 
barnskötaren. Har du inte sett det?  

- Neej, säger Lotta och ser lite besviken ut.  
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Barnskötaren startar en av datorerna och söker på bilder av vårt kungahus. Hon visar bilderna för 
flickorna som är mycket intresserade. Efter en stund säger barnskötaren till flickorna att de ska sätta 
sig och rita en varsin teckning på hur de skulle vilja att prinsessan var klädd. 

En stund senare är de klara och visar stolt upp sina resultat för barnskötaren. Lotta har valt att rita en 
prinsessa med byxor och en tröja samt krona på huvudet. 

Karin har valt att rita en prinsessa med riktigt lång klänning och släp samt höga skor, hon har dock 
ingen krona på prinsessans huvud. 

 

Observation 2, Förskola 2 
Den videoinspelade observationen pågick i ungefär 45 minuter en måndag förmiddagen. Två personer 
från arbetslaget var närvarande, en förskollärare och en outbildad barnskötare. 13 barn var närvarande 
fördelat på tio pojkar och tre flickor.

I början av observationen sitter några barn och pysslar vid ett bord i det rum som även används som 
matrum, några är i lekrummet och leker. Jag väljer att observera de som sitter i lekrummet då de är en 
blandad grupp. Lekrummet består av vrå som är möblerad med lekspis, en hylla bord och stolar, samt 
en några kastruller, tallrikar och glas, något som ofta kallas hemvrå eller familjevrå. I rummet finns en, 
en soffa avsedd för bokläsning samt material för bygg- och konstruktionslek. Där finns även en stor 
rund matta, en så kallad samlingsmatta. Den används ofta för bygge och konstruktionslek. 

5 pojkar har byggt upp en skrottipp på mattan av kappla stavar. De kör med bilar till och från och 
krossar bilar. Den ena pojken är väl insatt i hur detta fungerar och berättar under leken för de andra 
pojkarna vad man gör på skroten. De lyssnar intresserat och följer hans anvisningar. En av flickorna, 
Hanna, är också intresserad men håller sig i periferin. Den outbildade barnskötaren, som är i rummet, 
noterar inte flickans intresse utan försöker få två av flickorna att gemensamt leka i hemvrån.  Hanna 
drar sig undan och sätter sig utanför mattkanten för att iaktta pojkarnas lek, till slut tog hon mod till sig 
och frågade om hon fick vara med. Pojkarna tittar på henne och nickar sedan: 

- Du kan sitta på kontoret och ta betalt, det finns en som gör det på skroten och hon är tjej!   

Hanna som blir glad över att få vara med säger ja. Den outbildade barnskötaren, som finns i rummet, 
har inte noterat det som hänt utan fortsätter som förut att leka med flickorna i hemvrån. 

 

Intervju med arbetslaget på förskola 2 
Intervjun är gjord en fredag, mitt på dagen, då avdelningen har planeringstid för sin avdelning. 
Rummet som används är avsett för samtal. Intervjun spelades in och pågick i en timme. Alla de tre 
personer som arbetar på avdelningen var närvarande. Det är en förskollärare Maja, en barnskötare 
Carina och en outbildad barnskötare Sara. Alla tre personerna har svenskt ursprung och har arbetat 
tillsammans under en relativt kort tid, sedan maj, de har dock längre erfarenhet av förskolans 
verksamhet utom Sara som började ett vikariat i maj. 

 Hur tänker och arbetar ni kring genus, könsmönster och likabehandling?  

 Alla tre funderar en god stund innan Maja säger:  
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- Vi arbetar lika med alla barn, de andra två nickar instämmande.  

Efter en stunds diskuterande säger de att de egentligen inte har tänkt på den frågan, de har inte haft den 
som en diskussionspunkt som de har lyft aktivt i arbetslaget. Vi tänker att vi erbjuder barnen 
verksamhet utifrån deras intressen. 

– Hur kan ni då säga att ni arbetar lika med alla barn frågar jag.  

– Ja men vi ger ju barnen samma saker säger Sara.  

– Men hur tänker ni att ni arbetar med likabehandlingsplanen undrar jag,  

– Ja den, säger Carina, det är ju Pernillas och Sagas arbete att skriva den nu. 

Hur tolkar ni detta citat ur Lpfö 98 ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller”? Vad är traditionella könsmönster och könsroller? 

– Ja men det är ju lätt säger Sara vi ska ju möta pojkar och flickor som de individer de är och inte 
för vad de har på sig till exempel.  

– Vi möter barnet och inte vad de har med sig eller på sig, säger Carina.  

– Men vad är traditionella könsmönster och könsroller? Vad betyder det för er, frågar jag. 

–  Carina säger att det är väl när man går på i gamla fotspår att flickor gör så här och pojkar så där. 

– Hur då, frågar jag.  

– Ja men du vet alla pojkar brottas och flickor älskar att leka med dockor, svarar Maja 

Hur och på vilket sätt diskuterar ni likabehandlingsfrågor i personalgruppen? 

– Likabehandlingsplanen, ja den är ju svår att förstå säger Sara. Vi har ju pratat om vad en 
kränkning är på APT (arbetsplatsträff), vi har ju också insett hur svårt det är med gränsen mellan 
att tillrättavisa och kränka. Man blir ju nästan rädd att säga till barnen.  

De andra två instämmer. 

Beskriv några situationer där ni upplever att ni bemöter eller har olika förhållningssätt till pojkar och 
flickor. 

De diskuterar hur föräldrarna gärna vill visa upp sina barn framför allt flickorna om de har något nytt 
på sig. Det är svårt att inte bejaka dem på det sätt som föräldrarna vill. De känner nu att när vi har fört 
den här diskussionen så bör vi prata om det på föräldramöte för att alla ska förstå hur vi arbetar med de 
olika frågorna.  

 

 

Analys 

Vi har gjort en kvalitativ analys vilket betyder att vi på ett systematiskt sätt identifierat teman och 
mönster i observationerna och intervjuerna, sökt likheter och skillnader (Backman 2008), för att 
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försöka förstå hur dessa förskolor arbetar med likabehandling ur ett genusperspektiv. Vi har valt att 
spalta upp analysen under olika rubriker för att på så sätt bena ut de teman och mönster vi tycker oss 
se.

Stereotypa mönster  

En första reflektion av våra observationer är att förskolorna, vi besökt, är ganska likvärdigt möblerade 
och utrustade. Båda har ett stort lekrum indelade i hörnor såsom en hörna med bord, stolar, spis och 
köksattiraljer, en hörna för bygg- och konstruktion/ alternativt billek samt en stor rund matta för 
samling eller lek. Redan här kan vi ana en könskodad miljö om man utgår från traditionella 
könsmönster enligt Hedlin (2010). Med det menar vi att de stora lekrummen signalerar en uppdelning 
av pojkar och flickor genom att bygg- och konstruktion tillhör det maskulina området och hörnan med 
köksattribut, som vänder sig till en omvårdande och omsorgsbenägen person, tillhör det feminina 
området. Båda arbetslagen säger dock att barnen får leka med vad de vill, något som vi kunde 
konstatera vid våra observationer.  

Med en sträng tolkning utifrån Vallberg Roths (2001) läroplanskoder kan vi här skönja en patriarkal 
kod där det råder en rumslig könssegregering. Vi tror dock inte att det är tanken eftersom arbetslagen 
säger att barnen får leka med vad de vill, men i praktiken har det blivit så eftersom vi sett ett mönster, 
vid våra observationer att flickor och pojkar lekt åtskilda. Undantaget är flickan, i andra observationen 
på förskola 2, som närmade sig pojkarnas lek och till slut tilldelades en roll. Rollen hon fick utgår ifrån 
pojkarnas bild av vad en tjej gör på en bilskrot - en bild, som enligt vårt sätt att se, visar på 
traditionella könsmönster. Flickans gränsöverskridning tolkar vi som ett likhetsinslag (ibid. 2001) där 
det påpekas att flickor och pojkar kan vara intresserade av det motsatta könets aktiviteter. Med en 
mildare tolkning kan man se en särartsbetonad samkod (ibid. 2001) där män och kvinnor skulle arbeta 
sida vid sida men mannen ses ändå som familjeförsörjare och kvinnan står för vård och omsorg. 

Flickorna i observation 1 på förskola 1 är de som får agera hjälpfröknar (Odenbring 2010) när de 
skriver listan för turordning vid datorerna. Eftersom läraren var ensam vuxen i barngruppen vid 
tillfället kunde hon inte både laga datorerna och göra en turordningslista. Då är det bra att ta flickorna 
till hjälp. 

Vid ett enda tillfälle har en förskollärare försökt sammanföra leken, då flickorna lekte springleken i 
observation 2 på förskola 1, och den enda pojken tillfrågades om han ville vara med. 

Lekrum – en arena för könsförstärkning? 

Som vi beskrivit i ovanstående avsnitt har vi sett att förskolorna är ganska lika möblerade och 
utrustade. Det får oss att fundera över om den pedagogiska miljön uppmuntrar till könssegregerande 
lekar. Vid våra observationer har vi inte vid något tillfälle sett någon pojke leka i hörnan med 
köksattribut. Tidigare kallades ofta en sådan vrå på förskolorna för dockvrå. Numer är det allt fler 
förskolor som kallar det hemvrå eller familjevrå, något som vi förmodar har för avsikt att signalera 
platsen som mer könsneutral. Vi funderar ändå över om denna vrå signalerar allt för mycket omsorg 
och omvårdnad något som, trots att vi befinner oss på 2000- talet, fortfarande anses som kvinnliga 
göromål (Öhrn 2002). Vi har endast vid ett tillfälle sett en flicka som närmat sig konstruktionslek 
(observation 2 förskola 2). Vid analysen kan man ta hjälp av Hellmans forskning (2010) där hon 
studerar hur kön konstrueras i förskolan och framförallt något hon kallar ”pojkighet”. Pojkarna har en 
klar bild vad flickor gör på en bilskrot och det är den rollen flickan får ta om hon vill vara med i leken. 
Rollen hon tilldelades var vad en av pojkarna ”visste att en tjej gör på en bilskrot”. Kanske kan man 
hänföra den pedagogiska miljön till en särartbetonad samkod, enligt Vallberg Roths (2001) forskning, 
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där idealbilden är att mannen som familjeförsörjare och kvinnan som maka och mor. En tolkning av 
andra observationen på förskola 2 är att den outbildade barnskötaren valde att vara placerad i hemvrån 
för att hon, som kvinna, kände sig mer bekväm där. 

Situationella eller positioneringsbundna händelser i miljön 

Vid förskola 1 är det pojkarna som får störst uppmärksamhet. De blir bekräftade i sin lek med bilarna 
genom lärarens deltagande och även vid datorerna. Även vid andra observationstillfället är det pojken 
som uppmärksammas då han sitter i soffan. Eidevald (2009) ställer frågan om pedagogers bemötande 
utgår från varje individ eller om det är ett utslag av olika förväntningar på pojkar och flickor (s. 6)? 
Här kan man fundera över Eidevalds fråga om det beror på att flickorna var fler till antalet än pojkarna 
som gör att läraren ägnar mer uppmärksamhet åt pojkarna. Eller att arbetslagen förutsätter att flickorna 
är bättre på att leka ensamma än vad pojkarna är. Kanske man kan anta att läraren har förväntningar på 
att flickorna ska klara av listskrivandet och därmed bli aktiverade medan pojkarna får hålla på med 
datorerna med lärarens hjälp? Wiklund, Petrusson- Nahlin & Schönbeck (2011) menar att de 
föreställningar vi har om könsskillnader kan baseras på de erfarenheter vi har av barn. Det skulle i så 
fall kunna styrka analysen om att flickorna är bra på att klara sig själva, att arbetslaget på den här 
avdelningen vet att just de här flickorna kan leka utan vuxens närvaro.  

Vid förskola 2 är det flickorna som får mest uppmärksamhet. Under observation 2 på förskola 2 så 
deltar den outbildade barnskötaren i flickornas lek i hemvrån. Vi tolkar det som att hon kände sig mest 
bekväm med den leken utifrån sina kvinnliga egenskaper och därmed trodde sig veta hur hon skulle få 
dem att börja leka. Davies (2008) menar att manliga och kvinnliga egenskaper inte är något medfött, 
men att de är inbyggda i strukturen i vårt samhälle. Det bildar en diskursiv praktik som genom 
personalens handlande överförs till barnen. Även Eidevald (2009) är inne på samma spår och skriver 
att det är de föreställningar vi har om genus, det vill säga hur vi ser på kvinnligt och manligt, som 
kommer till uttryck i ord och handling. Genom dessa handlingar visar vi vad som är socialt accepterat- 

De här situationerna vill vi hänföra till en särartsbetonad samkod (Vallberg Roth 2001). Barnen blir 
uppmuntrade i sin lek utifrån epitetet att pojkar ägnar sig åt samhällsbyggande verksamhet medan 
flickorna står för vård och omsorg.  

 

Pedagogers språkbruk 

Vi kan se att pedagogers språkbruk gör skillnad mellan flickor och pojkar, ett språk som ger barnen en 
identitet som något det ”är” (Wiklund, Petrusson- Nahlin & Schönbeck 2011). Exempelvis när pojken 
i observation 2 anländer blir han presenterad som ”en som tycker om bilar”. Inget annat barn har blivit 
presenterat som något de är bra på eller är, vilket inte ligger i linje med likabehandlingsplaner. Ett 
annat exempel är flickan som berättar om att hon ska börja på balett. Det möts av stora ovationer med 
en ljus röst från förskolläraren, en förstärkning av vad som kan hänföras till vad flickor bör göra, 
medan basket inte alls möts med liknande språk. Även vid förskola 2 kan vi hämta exempel på hur en 
förskollärare förstärker det ”flickiga” genom att kommentera klädseln då flickan anländer och 
samtidigt som hon, enligt vår tolkning, gör en annan flicka bekymrad med sitt uttalande.   

De här skillnaderna mellan hur man använder språket, som att presentera någon med något den är bra 
på, eller nyanser i röstläge kan bli en förstärkning till vad som är pojkigt respektive flickigt. En från 
arbetslaget vid förskola 1 är också inne på det spåret då hon säger: ”det finns alltid nyanser i hur man 
säger saker”. 
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Här kan man också hänvisa till Odenbring (2010) som menar att personal i förskolan kategoriserar 
genom att tillskriva barnen vissa egenskaper med utgångspunkt från traditionella föreställningar om 
kön. Ofta handlar det om utseende hos flickor och styrka hos pojkar som bygger på de normativa 
föreställningar som finns i samhället. 

Kategoriseringar, som vi pekar på, tyder på en särartsbetonad samkod (Vallberg Roth 2001). Man 
tillskriver pojkar och flickor olika egenskaper, genom språket, och förstärker därmed traditionella 
könsmönster. 

Intressant är dock att flickorna, vid förskola 1 observation 2, tillåts att leka en högljudd lek utan att bli 
tystade. Det är tvärtemot Eidevalds (2009) forskning som menar att man oftare tystar högljudda 
flickor. Det kan bero på att det var få barn närvarande och att de inte störde några andra barn. Det kan 
också bero på att situationen filmades och att de som var närvarande från arbetslaget inte ville störa i 
den. 

Kläder som könskod 

Vid observationerna på förskola 2 är det flickorna som får mest uppmärksamhet. Den första 
observationen som handlar om kläder hanteras mycket olika av de bägge närvarande personerna från 
arbetslaget. Förskolläraren bekräftar flickan genom att kommentera hennes klädsel, en uppmärksamhet 
som flickan förmodligen förväntat sig och som förstärker könsmönster. Hon betraktas som en flicka 
av förskolläraren vilket förstärker stereotypa föreställningar om kön enligt Eidevald (2009). Här kan vi 
tolka att hon konstrueras som flicka. Barnskötaren använder dock en normkritisk blick (Lenz Taguchi 
2011) då hon problematiserar, tillsammans med flickorna, hur en prinsessa egentligen ser ut vilket 
också ger resultat i barnens teckningar. En annan tolkning skulle kunna vara att barnen blir 
positionerade i ett för dem gott sammanhang, de får en bekräftelse och en positiv förstärkning vilket 
kan för ett barn med låg status vara bra då risken för kränkningar och trakasserier från övriga minskar. 
Vi har dock inte sett att barnen i förskola 1 uppmärksammades eller bemöttes utifrån klädsel. Det är 
möjligt att det just vid observationstillfällena inte var aktuellt med någon sådan kommentar. Att det 
kan förekomma kan vi förstå då en av personerna i arbetslaget påstår vid intervjun ”Kommenterar man 
ett utseende så är det ju hos en flicka. Det gör man inte med pojkar”. 

Att kläder har betydelse kommer även fram i båda intervjuerna. I arbetslaget på förskola 2 menar en av 
personerna att man känner sig tvingad att bejaka barnens utseende utifrån föräldrarnas positionerande 
av sina barn. Vi tolkar detta som att arbetslagen är medvetna om att man ibland gör skillnad frivilligt 
eller ofrivilligt. 

Davies (2008) skriver att klädsel och frisyr är ett av de tydligaste sätten att skilja manligt och kvinnligt 
åt och hjälper till att understryka kön genom att utseende följer de dominerande normer som finns. 

Sammanfattning av observationerna. 

I vår analys av observationerna har vi tolkat att vissa mönster kan ses som stereotypa enligt 
traditionella könsmönster. En uppdelning av rummen ger signaler till barnen vad som är avsett för 
pojkar respektive flickor. Generellt har pojkar och flickor lekt på olika platser vid de tillfällen vi 
observerat. Vi vill dock poängtera att det varit få barn närvarande vid våra observationstillfällen, vilket 
kan ha påverkat utfallet. Vi har, i vår analys, inte vid något tillfälle sett pojkar leka i de hörnor som är 
uppbyggda med lekspis bord stolar mm. Vi har heller inte sett att någon ur arbetslagen vid något 
tillfälle försökt att få pojkarna delaktiga i någon lek där. Vi har endast vid ett tillfälle sett en flicka 
delta i pojkar lek. Det var på flickans eget initiativ och hon tilldelades en roll, i leken, utifrån en pojkes 
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erfarenhet. När vi har tittat på de situationella och positionsbundna händelserna samt språkbruket hos 
arbetslagen har vi sett att på förskola 1 får pojkarna mer uppmärksamhet och på förskola 2 är det 
flickorna. Kläder som könskod är något som vi har sett i observationen på förskola 2, hon betraktas 
som en flicka och på så sätt förstärks de stereotypa könsmönstren. Sammantaget har vi sett väldigt lite 
av hur arbetslagen motverkar traditionella könsmönster.  

 

Efter att ha analyserat observationerna kommer vi nu att analysera vad arbetslagen säger och menar 
med likabehandling ur ett genusperspektiv med utgångspunkt från de frågor vi ställde till arbetslagen. 

 

Gemensam syn eller situationell syn? 

Ett gemensamt tema i intervjuerna är att arbetslagen ser barnen som individer men att de sällan hinner 
diskutera just frågor kring likabehandling och genus/ könsmönster. De menar att arbetar man 
individinriktat blir det likabehandlande, men de har inte något framåtriktat tänk i frågan. Vid vår 
analys funderar vi på vad de menar med individer. Utgår arbetslagen från en modernistisk syn med 
barnet som ett universellt barn eller utgår de från en portmodernistisk syn där man blir till i olika 
situationer, sammanhang och miljöer? Eidevald (2009) ställer frågan på ett annat sätt. Han funderar 
om det är ett bemötande som utgår från varje individ eller om det är ett utslag av olika förväntningar 
på pojkar och flickor? Vi tror att arbetslagen har en mer modernistisk syn. Som stöd för vårt antagande 
är exemplet från förskola 1 observation 1 där flickorna förväntades klara av att ordna med listan för 
datoranvändandet. Som vi ser det fanns här olika förväntningar på flickor och pojkar där flickorna 
förmodades utföra uppgiften på ett självständigt sätt. 

I vår analys kan vi konstatera att arbetslagen säger sig ha en gemensam syn men vi tycker att vi 
upptäcker något annat som tyder på att olika personer handlar olika i samma situation. Det vi menar är 
att i observation 1 på förskola 2 positionerar förskolläraren flickan i prinsessklänning som en fin flicka 
i klänning medan barnskötaren problematiserar situationen. Vi tolkar det här som att det finns 
motsättningar i det man säger och gör eftersom en person i arbetslag 2 uttrycker i intervjun: ”Vi möter 
barnet och inte vad de har med sig eller på sig”, något som uppenbarligen inte stämmer. Från 
arbetslaget i förskola 1har vi också funnit motsättningar i det man säger. Å ena sidan säger man att 
man ”vi tänker inte på vilket kön barnet har när de leker”, å andra sidan ”att visst är det väl så att man 
ibland bemöter dem olika”.  Kanske beror det här på att de tycker att det är svårt med likabehandling, 
vilket arbetslaget på förskola 2 uttrycker när de pratar om hur svårt det är att sätta gränsen mellan 
tillrättavisning och kränkning. Båda arbetslagen medger att de diskuterat frågan i mycket begränsad 
omfattning. I arbetslaget på förskola 2 verkar man också vänta på att planen ska revideras – inte förrän 
dess behöver man arbeta med dessa frågor. Vi kan se en motsättning i att arbeta likabehandlande, ska 
man å ena sidan behandla alla lika eller ska man behandla var och en individuellt utifrån barnets behov 
och förväntningar. Likabehandling är en rättighet, men om det innebär en positiv förstärkning för ett 
barn kan det samtidigt bli en kränkning eller diskriminering för ett annat barn. Arbetslagen behöver bli 
medvetna om hur deras förhållningssätt kan påverka barnen. Ett exempel är flickan som blev sedd för 
sin klänning i observation 1 förskola 2, där hon blev bekräftad samtidigt som en annan flicka blev 
bekymrad något som man kan se som en kränkning eller diskriminering. 

Eidevald (2009) skriver i sin avhandling att förskollärarna beskrev sig själva som att de bemöter varje 
barn utifrån dess behov, oavsett ålder eller kön, och att de med det menar att de arbetar jämställt. Han 
menar dock att förskollärarna bemötte pojkar och flickor olika då de intog liknande positioner. 
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Något att uppmärksamma är också att arbetslaget vid förskola 1 uttrycker ”Man tänker inte så mycket, 
man bara gör”. Utgångspunkten är frågan om hur de tänker kring genus, könsmönster och 
likabehandling. Vi tolkar svaret som att arbetslaget inte tänker på vilket kön barnet har när det leker, 
vilket också bekräftas senare i intervjun. Men vi tolkar också svaret som att man inte reflekterar 
särskilt mycket kring de här frågorna. Kanske är det mer kunskap i ämnet som behövs så att 
arbetslagen kan reflektera kring sin verksamhet med ”genusglasögon”. 

Med utgångspunkt från Vallberg Roths (2001) läroplanskoder tolkar vi detta avsnitt som att 
arbetslagen säger sig arbeta efter en könsneutral likhetskod där pojkar och flickor uppfostras lika. Vi 
tolkar dock våra observationer som om de arbetar mer efter en särartbetonad samkod. 

 

Etniskt kulturella skillnader eller kulturella förväntningar? 

Båda arbetslagen kommer in på kulturella skillnader som kan finnas. I den ena stadsdelen handlar det 
om etniskt kulturella skillnader och i den andra stadsdelen mer kulturella förväntningar som finns från 
föräldrar. Vad betyder då det här? På förskola 1 är man inne på spåret att barn från olika länder och 
kulturer ofta har annorlunda könsmönster och de menar att föräldrarna har olika förväntningar på 
pojkar och flickor. Den person i arbetslaget som själv har utländsk bakgrund menar att mycket har 
ändrats att många familjer anpassar sig till de normer som finns i vårt land. Hon säger: 

- Man kan inte uppfostra en flicka till att bli bara hustru i Sverige utan man behöver fostra 
barnen till de normer som finns här. Pojkar blir ju gifta med någon flicka som själv vill jobba. 

På förskola 2 menar man att det är svårt att stå emot föräldrarnas positionerande av deras barn, särskilt 
om det handlar om kläder. Det här kallar vi kulturella förväntningar, att föräldern förväntar sig att 
förskolans personal ska uppmärksamma deras barn just utifrån klädsel. Det här arbetslaget menar att 
samarbete med föräldrarna är nödvändigt för att få föräldrarna att förstå förskolans uppdrag i 
jämställdhetsfrågor.  

Hos Svaleryd (2007) tycker vi oss finna stöd för vår analys. Hon skriver om ”…en kulturellt nedärvd 
överenskommelse rörande mäns respektive kvinnors positioner, sysslor och funktioner i samhället” (s. 
31) och menar det Hirdman kallar genuskontrakt (Hirdman 2001refererad i Svaleryd 2007).  Vi 
präglas alla av de föreställningar, synliga eller mindre synliga, om kön som finns i det samhälle som 
omger oss. Kommer man från ett annat land så är det det landets kultur man tar med sig och de 
föreställningarna om kön som är utmärkande.  

Även Eidevald (2009) berör föräldrars förväntningar då förskollärare i hans avhandling pratade om 
föräldrar som varit oroliga för att ”…jämställdhetsarbetet ska gå för långt” (s. 166). Framförallt fanns 
en oro för att pojkar ska göras alltför feminina. 

  

Sammanfattning av intervjuerna  

Sammanfattningsvis kan vi se att likabehandlings- köns- och genusfrågor diskuteras i liten omfattning 
i de arbetslag vi besökt. Arbetslagen menar att de inte tänker på vilket kön barnen har när de leker utan 
att det viktiga är att de behandlas som de individer de är och att de har möjlighet att leka med vad de 
vill. Kunskapen kring hur man ska arbeta med frågorna är ganska mager vilket kan bidra till en 
osäkerhet särskilt hur de ska hantera de förväntningar föräldrar har. Det vi tycker oss kan tyda ur 
arbetslagens svar är att de har en ganska oreflekterad hållning till ämnet. 
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Vid den andra frågan, om citatet ur läroplanen om traditionella könsmönster och könsroller, hur de 
tolkar den så finns det reflektioner, på förskola 1 om kulturella skillnader och att ekonomin kan spela 
roll. På förskola 2 anser man att man ska bemöta barnen för den individ de är och inte vad de har på 
sig med sig, men de uttrycker också att pojkar och flickor tycker om olika saker och relaterar till 
brottning för pojkar och dockor för flickor. För oss är det stereotypa könsmönster.  

På den tredje frågan om hur och på vilket sätt de diskuterar likabehandlingsplanen medger båda 
arbetslagen att den diskuterats i personalgruppen på förskolorna men att de sällan har fokus på den i 
avdelningens arbetslag. Tidsbrist anges som ett skäl till att frågan sällan diskuteras. Vi förstår av 
arbetslaget på förskola 2 att likabehandlingsplanen inte är så lätt att förstå och att man är rädd att göra 
fel. Det tolkar vi som att det kan vara ett skäl till att man så sällan diskuterar den. Man känner sig inte 
tillräckligt bekväm med frågan. 

När vi ber dem beskriva situationer som de behandlar pojkar och flickor olika så pratar båda 
arbetslagen om att det finns förväntningar på förskolan. Arbetslaget på förskola 1 menar att det finns 
förväntningar på att förskolan ska arbeta könsneutralt. De är medvetna om att små nyanser i hur man 
säger eller gör saker kan göra skillnad. Arbetslaget på förskola 2 pratar mer om föräldrars 
förväntningar på hur förskolans personal ska bemöta deras barn, ofta utifrån klädsel. 

Sammantaget tycker vi oss ana en motsättning i arbetslagens resonemang. Å ena sidan säger man sig 
arbeta likabehandlande i och med att man arbetar individinriktat, å andra sidan säger man sig inte ha 
diskuterat frågan i någon större omfattning och att det är svårt med likabehandling. Vi tolkar det som 
att arbetslagen har ett ganska oreflekterat förhållningssätt till köns- och genusfrågor, något som 
arbetslaget på förskola 1 medger när de säger ”att de inte tänkt så mycket på frågan innan den här 
studien tog sin början”. 

 

Diskussion 

Titeln till vår uppsats Eva har pojkstrumpor vill antyda att kläder kan vara könskodade. Genom 
observationer och intervjuer har vi också påvisat att så kan vara fallet. Ett barn blir sedd utifrån sin nya 
klänning och inte för sin person och en person från arbetslag 1 medger, vid intervjun, att kommenterar 
man ett utseende så är det med flickor.  

Vår avsikt med denna studie var att undersöka hur likabehandling sker ur ett genusperspektiv på ett 
par förskolor i vår kommun. Frågeställningarna handlar om hur personal i förskolan förhåller sig till 
barn i förskolan ur ett genus-/ könsperspektiv, hur bemötande och förhållningssätt kan skilja sig åt 
samt hur arbetslagen själva beskriver att de arbetar med frågan. 

Båda arbetslagen anser sig arbeta likabehandlande i den mening att barnen tillåts att leka eller ägna sig 
åt vad de vill, i förskolan, utan begränsning utifrån kön. Med den beskrivningen menar arbetslagen att 
de arbetar individinriktat dvs. de ser till individens behov och inte till kön. Det är bra och 
likabehandlande. Vi kan dock se en farhåga i att arbeta individinriktat på det sätt som arbetslagen 
beskriver. Det kan stärka traditionella könsmönster och befästa de föreställningar som både personal 
och barn har. En pojke som alltid vill leka med bilar eller en flicka som alltid vill leka med dockor 
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förstärker, enligt vår mening, det stereotypa där mannen hör hemma bland det tekniska och kvinnan 
till vård och omsorg.  

Läroplans skrivning är ”…att motverka traditionella könsmönster och könsroller” samt ”att vuxnas sätt 
att bemöta pojkar och flickor bidrar till att forma deras uppfattning om vad som är manligt och 
kvinnligt” (Lpfö 98 rev, s.5). Detta tolkar vi som att man behöver ha ett aktivt förhållningssätt och 
ständigt ifrågasätta de könsknutna normer som kan finnas. Det vi tycker oss se är att endast vissa 
personer i arbetslagen har förmågan att fånga uttryck och se situationer och våga problematisera detta 
tillsammans med barnen. Vi menar att vi vid några tillfällen sett hur förskolepersonal vid några 
situationer förstärkt traditionella könsmönster och generella föreställningar om vad som är kvinnligt 
och manligt (Hedlin 2010). Exempel på det är förskolläraren som är så översvallande när det gäller 
flickan som berättar att hon ska börja på balett (förskola 1, observation 2) och ger ett mindre gensvar 
när det gäller basketen. Givetvis ska vi få visa uppskattning för något som någon har på sig eller gör 
eller berättar, men vi måste vara medvetna om vad vi förstärker med vår uppmärksamhet och bli 
medvetna om hur vi kan säga istället så att vi inte förstärker det stereotypa. I ovanstående exempel 
behöver man visa samma entusiasm för båda sporterna för att visa att de har samma värde och att 
aktiviteter inte är könade.  

Vi funderar om arbetslagens olika utbildningskompetens har någon betydelse för våra frågeställningar. 
Svaret blir att vi inte tror det. Exemplet med flickan i prinsessklänningen (observation 1, förskola 2) är 
att den förskollärarutbildade förstärker det ”flickiga”, medan barnskötaren problematiserar situationen 
med barnen. Här tycks det som om det är personlighet hos förskolepersonalen som avgör hur man 
hanterar situationen. Det ställer i så fall läroplanen åt sidan om det är enskilda personers särart, i 
arbetslagen, som ska avgöra hur man arbetar med likabehandling och genusfrågor. 

Eidevald(2009) menar att pedagoger bemöter pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar och 
snarare förstärker dem än utmanar dem. Han menar vidare att förskollärare betraktar barnen som 
antingen pojkar eller flickor och att det är avgörande för hur barnen blir bemötta i olika situationer. 
Utifrån Eidevalds forskning kan man fundera vad som hänt om förskollärarna, i ovan nämnda 
exempel, agerat annorlunda. För flickan med baletten hade hon förmodligen fått en annan bild om vad 
som är möjligt för en flicka om hon mötts med samma entusiasm för båda sporterna. För flickan med 
prinsessklänningen kan vi hämta inspiration från Wahlström (2006) där de i sitt jämställdhetsarbete 
vinnlade sig om att bemöta alla barn på samma sätt, med samma hälsningsfras oavsett kön eller 
klädsel. Då hade förmodligen inte klänningen varit det avgörande och det hade inte heller behövt göra 
den andra flickan bekymrad. Vi anser dock att barnskötaren behandlade situationen utmärkt då hon 
valde att vända på det hela och fråga hur en prinsessa kan vara klädd. Att tillsammans med barnen 
undersöka, via nätet, hur prinsessorna i vårt kungahus brukar vara klädda visar på en normkritisk och 
komplicerande pedagogik (Dolk 2011) där hon tillsammans med barnen problematiserade prinsessors 
klädsel. De fick på så vis en annan bild av hur prinsessor kan vara klädda. Vi menar att det är det här 
förhållningssättet som måste till på våra förskolor, att arbetslagen ständigt tar till vara uttryck som kan 
anses som stereotypa ur köns- och genussynpunkt och att tillsammans med barnen problematisera det 
uppkomna. Vi tror också att arbetslag, och enskilda personer som arbetar i förskolan, behöver bli 
medvetna om sin egen roll som förebild i förskolan, hur uttryck, kommentarer och kroppsspråk ger 
barnen en uppfattning om vad som är möjligt eller inte för pojkar och flickor.  

Det som bekymrar oss rejält är de lekrum vi besökt där vi vid våra observationer bara sett barn lekt 
åtskilda, alltså pojkar och flickor för sig, utom vid ett enda tillfälle. Nu har vi i och för sig besökt 
förskolorna då det varit få barn närvarande, kanske är det annorlunda då hela barngruppen är på plats, 
men uppdelningen av rummen känns stereotypa ur ett köns- och genusperspektiv. Om man vill ha 
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dessa lekrum kvar behöver arbetslagen anstränga sig mer för att motverka de traditionella lekar som 
kan uppstå. Arbetslagen behöver visa vad som är möjligt att göra för både pojkar och flickor och 
kanske vara mer offensiva i att sammanför de lekar som pågår. Vi undrar vad som hade skett om 
pojkarna på bilmattan (observation 1, förskola1) plötsligt blivit uppmuntrade till att åka hem och laga 
mat och tvätta? Tänk om den outbildade barnskötaren varit uppmärksam om pojkarnas lek vid 
bilskroten (observation 2, förskola 2) och krävt att flickan som deltog skulle få vara skrotare och en av 
killarna fick sitta på kontoret. Sådana vändningar och ett sådant förhållningssätt hade visat på andra 
möjligheter för barnen att positionera sig som man verkligen vill utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller. Det ligger i arbetslagens ansvar att ha ett förhållningssätt som är så tillåtande att barnen har 
möjlighet att prova alla möjliga positioner. 

Kanske kan man se en konflikt mellan likabehandlingsplaner och läroplanens skrivning om att 
motverka traditionella könsmönster. På förskola 2 uttrycker arbetslaget att man är rädd att göra fel och 
att det är svårt att veta var gränsen går mellan tillrättavisning och kränkning. Här är 
likabehandlingslagen tydlig. Det kan ibland vara befogat med en tillrättavisning för att skapa en god 
miljö för hela barngruppen även om ett enskilt barn kan uppleva det som en kränkning. 
Likabehandling betyder att alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter (vår kursivering) oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Det är just ordet rättigheter som vi tror kan ställa 
till det i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Ett barn – oavsett kön – har rätt att 
bestämma vad det själv vill leka med. Det är likabehandling enligt de arbetslag vi träffat, men 
läroplanen säger att vi ska motverka traditionella könsmönster och hur kan vi då göra det utan att 
kränka ett barns rättighet. Eidevald (2009) skriver att läroplanen inte anger konkret vad det innebär att 
motverka traditionella könsmönster vilket öppnar upp för olika tolkningar och arbetssätt hur detta ska 
ske. I jämställdhetens anda undrar han om alla ska behandlas lika, oavsett kön, eller om våra olikheter 
kan vara jämställda? Läroplanen föreskriver att vi ska utmana och inspirera barnen att utforska 
omvärlden och det är här de pedagogiska utmaningarna ligger. Det är i dessa utmaningar vi kan ta till 
vara barnens olikheter och visa att alla behövs oavsett kön, etnisk tillhörighet osv. Det är 
likabehandling för oss, som skriver det här arbetet, där man genom sin särart bidrar till det 
gemensamma. Arbetslag, i förskolan, måste våga skapa nya diskurser som gör det möjligt för alla barn 
att göra just det vill utan begränsningar. Vi tror att man behöver börja med att se på förskolans 
lekmiljö. Hur fördelar sig barnen i de miljöer som finns? Arbetslag, och enskilda personer, behöver bli 
medvetna om sitt förhållningssätt och hur det formar och utvecklar flickor och pojkars perspektiv. 
Detta är en fråga om kompetens där ansvaret vilar hos ledningen för varje förskoleområde. 

Med erfarenhet från våra egna förskolor menar vi att denna undersökning i miniformat ändå ger en 
ganska god bild av hur det står till med likabehandlingsarbetet i ett genusperspektiv på förskolorna i 
våra förskoleområden. Det är några få pedagoger som har en normkritisk blick och vågar 
problematisera situationer tillsammans med barnen och därmed inta en pluralistisk könskod (Vallberg 
Roth (2001). Att ha ett sådant förhållningssätt innebär att förståelsen av kön är en mångfasetterad och 
komplex rörelse där situation, sammanhang och miljö avgör det blir. 

Vi vill avsluta med att citera Svaleryd (2007). Hon skriver: ”Men jag tror att vi, varje enskild individ, 
kan göra skillnad. Varje gång vi frånsäger oss makten att påverka lämnar vi öppet för andra krafter att 
påverka barnen. Oavsett hur och vad vi gör så spelar vårt agerande alltid roll” (s. 33). 
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Metoddiskussion 
Vi har valt att både observera och intervjua för att på så sätt få ett bredare underlag till vårt syfte och 
våra frågeställningar. Vi anser att metoden väl motsvarar den data insamling vi behövde. Vi är dock 
medvetna om att det är ett snävt urval. Endast två förskolor har besökts och på dessa förskolor endast 
en avdelning per förskola där varje arbetslag bestått av tre kvinnor. Vi har bara observerat vid två 
tillfällen var, sammanlagt fyra tillfällen och dessutom främst på fredagar (utom vid ett tillfälle). Det 
kan vara problematiskt med fredagar eftersom förskolorna i vår kommun oftast har färre barn 
närvarande. Det kommer sig av ett politiskt beslut att barn till föräldralediga och arbetslösa ska 
förlägga sin vistelsetid på förskolan måndag till torsdag. Att vi bara observerat på fredagar beror på att 
vår utbildning är en så kallad uppdragsutbildning vilket innebär att vi arbetar parallellt med våra 
studier. En dag i veckan har vi ledigt från våra ordinarie arbeten, för studier, och den dagen är just 
fredagar. 

Att vi valt gruppintervju har vi motiverat i metodavsnittet. Vi tror inte att vi fått djupare svar om vi 
intervjuat enskilt och arbetslagen medger att de funderat ganska lite kring ämnet. Att vi gav 
arbetslagen frågorna i förväg var ett sätt att låta dem fundera kring frågeställningarna innan själva 
intervjun. Vi tror därmed att vi fått mer eftertänksamma svar på våra frågor. Vårt syfte med en 
gruppintervju var också att det skulle bli ett lärande samtal för pedagogerna i arbetslaget. Båda 
arbetslagen menar att de sällan har tid att diskutera just de här frågorna därmed kom gruppintervjuerna 
att fylla en funktion. Det vi ser i efterhand är att vi borde ställt fler följdfrågor för att få fylligare svar. 

Vi tror ändå att för vår frågeställning har vi använt rätt metod. Enbart intervjuer skulle endast gett 
arbetslagens bild i ämnet. Enbart observationer skulle endast gett en inblick i verksamheten på just de 
här avdelningarna vid de här tillfällena och inte gett oss de tankar arbetslagen har i ämnet. Med både 
observationer och intervjuer får vi en mer rättvisande bild av att de här två förskolorna arbetar 
likabehandlande men inte särskilt aktivt för att motarbeta traditionella könsmönster. Naturligtvis hade 
studien kunnat ge en mer nyanserad bild med fler observationer och fler följdfrågor, men vi vill ändå 
mena att vår studie ganska väl beskriver hur det står till med arbetet att motverka traditionella 
könsmönster. I inledningen beskriver vi hur en förskolepersonal griper tag i ett påstående från ett barn 
och vid observationerna har vi vid ett tillfälle sett hur en outbildad barnskötare normkritiskt granskat 
kläder tillsammans med barn, även om det inte handlade om könsmönster. Vi tror, om vi också jämför 
med våra egna förskolor, att det finns några få anställda i förskolan som är vakna för kommentarer 
ifrån barn och vågar problematisera dessa tillsammans med barnen. Tyvärr är de alltför få för att det 
ska bli en riktig skjuts i genuspedagogiken.  

 

 

Förskoledidaktiska implikationer 
Vi har genom det här arbetet påvisat vilka brister som kan finnas i likabehandlingsarbetet, speciellt 
belyst ur ett genusperspektiv, på ett par avdelningar i våra förskoleområden. Läroplanens (Lpfö 2010 
rev) skrivning ”…att motverka traditionella könsmönster” ( s. 5) har vi sett väldigt lite av. Arbetslagen 
säger sig arbeta likabehandlande, men det kan i sig vara att förstärka traditionella könsmönster. Vi vill 
i det här sammanhanget understryka att det är ledningen för våra förskoleområden som är ytterst 
ansvariga för kvalitén på våra förskolor.  
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Med utgångspunkt från vår analys vill vi ge några förslag hur man kan förbättra läroplanens 
intentioner.  

- Det behövs en ökad kunskap i ämnet, med andra ord en kompetensutveckling, något som även 
Statens Offentliga Utredningar (SOU 1997:21) förordar. 

- Gör ämnet levande. Diskutera frågan på alla möten och i alla nätverk. Ha alltid 
”genusglasögon” med i alla situationer. 

- Att man i all planering och uppföljning av verksamheten också intar och analyserar ur ett 
genusperspektiv. 

- En del förskolor behöver se över sina pedagogiska miljöer. Vad är det i miljöerna som bär upp 
traditionella könsmönster? 

- Diskutera frågan med föräldrar och tydliggör läroplanens intentioner vilket inte betyder att vi 
ska göra flickor av pojkar och tvärtom utan att det ska vara möjligt för varje flicka och pojke 
att utveckla sina förmågor utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
I det här arbetet har vi inriktat oss på hur man arbetar på ett par förskolor med likabehandling ur ett 
genusperspektiv. Vid intervjuerna med arbetslagen har fler kulturella aspekter berörts både etniska och 
ekonomiska samt kulturella förväntningar från föräldrar. Här finns utrymme för vidare forskning inom 
flera områden. När det gäller det etniskt kulturella kan man ställa frågan: 

- Hur arbetar förskolor med likabehandling, genusperspektiv i ljuset av klass, kön etnicitet? 
Vilken betydelse har de olika kulturella bakgrunderna i förskolans verksamhet? 

När det gäller föräldrars förväntningar kan man ställa frågan: 

- Vilken betydelse har den rosa färgen ur ett genusperspektiv?  

 I våra förskolor har vi barn från olika kulturer och samhällsklasser. De har med sig egna traditioner 
vilket kan och ofta krockar med förskolans traditioner. Könsmönstren i hem och på förskolan kan vara 
mycket lika, men också mycket olika. Flickors och pojkars lekval görs ofta efter traditionell inriktning 
på manliga/kvinnliga områden. Barnen har lärt sig sin kulturs arbetsdelning och det har skett en 
internalisering (Kvalheim 1981 refererad i Månsson2000). Traditioner i den svenska förskolan kan 
också påverka hur vi möter barnen, därför ser vi det som intressant med en fortsatt forskning inom 
detta område. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Förskola 1 

Förskolan består av fem avdelningar och ligger i 
en segregerad stadsdel av en större stad. 
Stadsdelen består till största delen av människor 
med utländsk bakgrund vilket också barnen på 
förskolan har. Undersökningen är gjord på 
förskolans 5- års avdelning. 

Förskola 2 

Förskolan består av tre avdelningar och ligger 
naturskönt i ett mindre samhälle. Samhället 
består av i huvudsak välutbildade människor som 
kan hänföras till medelklass. Barnen på förskolan 
speglar samhället men ca. 30% av 
förskolepersonalen har utländsk bakgrund. 
Undersökningen är gjord på 4-5 års avdelningen. 

Observation 1, fredag 2011-09-30 

Den videoinspelade observationen pågick i 
ungefär 45 minuter strax efter frukost på 
morgonen. En lärarutbildad pedagog var i tjänst. 
Observationen är gjord en fredag då det oftast är 
färre barn. Denna dag var två pojkar och två 
flickor närvarande då observationen tog sin 
början. Ytterligare en pojke och två flickor 
anlände. 

Observation 1, fredag 2011-11-04 

Den videoinspelade observationen pågick i ca. 
40- 45 minuter vid frukost och leksituationer 
därefter. Två personer från arbetslaget var 
närvarande, en förskollärare och en barnskötare. 
Observationen är gjord en fredag och endast fyra 
barn var närvarande i början av observationen – 
en pojke och tre flickor. Ytterligare en flicka 
anlände. 

Observation 2, fredag 2011-10-07 

Den videoinspelade observationen pågick i ca. 45 
minuter under förmiddagen. Två personer från 
arbetslaget var närvarande, en förskollärare och 
en outbildad barnskötare. Denna dag. Som också 
är en fredag, var en pojke och fem flickor 
närvarande då observationen tog sin början. 
Ytterligare en pojke anlände. 

Observation 2, måndag 2011-11-07 

Den videoinspelade observationen pågick i 
ungefär 45 minuter under förmiddagen. Två 
personer från arbetslaget var närvarande, en 
förskollärare och en outbildad barnskötare. 
Denna observation är gjord en måndagsmorgon. 
13 barn var närvarande fördelat på tio pojkar och 
tre flickor. 

Intervju, torsdag 2011-10-13 

Intervjun är gjord en torsdagsmorgon då 
avdelningens personal har planeringstid för sin 
avdelning. Intervjun spelades in och pågick i en 
timme. Alla tre personer, som ingår i arbetslaget, 
var närvarande. En förskollärare, en lärarutbildad 
och en outbildad barnskötare. 

Intervju, fredag 2011-11-11 

Intervjun är gjord en fredag, mitt på dagen, då 
avdelningen har planeringstid för sin avdelning. 
Intervjun spelades in och pågick i en timme. Alla 
tre personer som ingår i arbetslaget var 
närvarande. En förskollärare, en barnskötare och 
en outbildad barnskötare 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev  

Hej!  
 
Jag är en lärarstudent vid Stockholms universitet som, tillsammans med en student kollega, 
skriver examensarbete inom ramen för lärarutbildningen.  
Utifrån erfarenheter från utbildningen och praktiker vi haft, har vi valt att undersöka pedagogers 
förhållningssätt till barn vid lämning på morgonen, vid leksituationer samt eventuellt vid 
matsituationer. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till pedagoger som arbetar med barn i 
fem‐ årsåldern.  
Studien kommer att genomföras med hjälp av observationer som videoinspelas.  
Det kommer också att ske uppföljande intervjuer med Er pedagoger. 
  
Vetenskapsrådet (2002) anger olika etiska överväganden som man måste ta hänsyn till. Vi vill att 
Ni ska veta att Ert deltagande är frivilligt och undersökningen kommer endast att användas i 
syftet med vår forskning. Ni kan närsomhelst välja att avbryta Ert barns deltagande utan att 
behöva ange orsak och utan att det blir några konsekvenser. Jag kommer att vara observant på 
om något barn känner sig obekväm vid observationerna och då stänga av kameran.  
Alla personuppgifter, såsom namn och förskola, kommer att fingeras. Detta gör jag redan under 
observations‐ och intervjutillfället. Därmed kan ingen utomstående kunna ta reda på att Ni 
medverkat i undersökningen.  
 
Vi kommer att göra en analys av resultatet från observationer och intervjuer, vilket kommer att 
återges i uppsatsen. Vissa citat kan förekomma, men med fingerade namn. I övrigt kommer 
materialet att vara otillgängligt för utomstående personer under arbetets gång, men vid krav 
från examinator eller opponenter kan vi behöva lämna delar av det ifrån oss. Uppsatsen kommer 
att arkiveras i pappersform och digitalt. Om så önskas kan Ni få ta del av den slutgiltiga versionen 
av undersökningen.  
 
Vid frågor får Ni gärna kontakta mig på telefon eller via mail.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Ursula Larsson 08‐523 031 34             eller Annika Berg 073‐9074919 
Ursula.larsson@sodertalje.se                      annika.berg@sodertalje.se
 
 
Här med godkänner jag att mitt barn 
(Barnets namn)……………………………………………………….. blir dokumenterat. 
 
Förälders underskrift…………………………………………………. 
 
Namnförtydligande............................................................................... 
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