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Sammanfattning 
 

Förskolläraren har enligt läroplanen ett stort ansvar i barnens utveckling och lärande där 

varje barn har rätt till en likvärdig utbildning utan att begränsas utifrån kön (Lpfö 18, s. 7 

och 15). I en delegation från Skolverket framhölls att det i arbetet med jämställdhet finns en 

brist på kunskap gällande hur det ska omsättas i utbildningen på förskolan (SOU2004:115, 

2004, s. 9). Utifrån detta syftar denna studie till att undersöka förskollärarnas tolkning av 

läroplanens mål för att motverka de stereotypa könsrollerna i förskolan, samt undersöka 

pedagogernas uppfattningar och erfarenheter kring genus och jämställdhetsarbete i 

förskolans utbildning. För att undersöka detta utfördes kvalitativa intervjuer med tio 

förskollärare på förskolor i två olika kommuner i Mellansverige. Materialet har analyserats 

och diskuterats utifrån Yvonne Hirdmans genusteori och centrala begrepp inom ramen för 

detta såsom; genus, makt, jämställdhet, könsroll, kompensatoriskt samt könsneutralt 

arbetssätt. Resultatet antyder att det finns en skillnad i hur förskollärarna uppfattar samt 

beskriver arbetet med yngre respektive äldre barn sett till genus och jämställdhet, det fanns 

även skillnader i respektive åldersgrupp. I arbetet med de yngre barnen kom förskollärarnas 

strategier att hamna på arbetet med miljön på att göra den tillgänglig och könsneutral med 

förskollärarna som förebilder, medan arbetet med de äldre barnen istället synliggjordes av 

det kompensatoriska arbetssättet där pojkar och flickor uppmuntras till det motsatta könets 

kodade lekar. Resultatet påvisade även vikten av en kontinuerlig diskussion där 

förskollärarna granskar sin egen syn och utvecklar kunskap i hur de kan konkretisera genus- 

och jämställdhetsarbetet i förskolans utbildning. 
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1. Inledning  
 

I förskolans läroplan från 2018 återkommer ett flertal gånger mål som inbegriper arbetet med 

motverkande av de traditionella könsrollerna, att barnen ska få utvecklas på ett sätt där de inte 

begränsas beroende på kön och att förskolan ska arbeta för jämställdhet i förskolans utbildning. 

Att det finns mål att förskolan ska arbeta med detta är tydligt, men frågan är hur? Vår 

uppfattning är att barn blir omgivna av normer utifrån deras kön redan i tidig ålder. Det kan 

handla om vad de förväntas leka med, vad de ska ha på sig för kläder eller förväntas att arbeta 

med i framtiden. Det finns en rad olika könsnormer och förväntningar beroende på kön och 

utifrån detta menar vi att jämställdhetsarbetet behöver ta avstamp så tidigt som möjligt i barnets 

liv, vilket förskolan således har en stor del i och ett ansvar i enlighet med läroplanens mål. Hur 

arbetet med genus och jämställdhet ska realiseras verkar däremot vara en komplex fråga. En 

delegation från Skolverket visar att det finns en brist på kunskap gällande hur arbetet ska 

omsättas i utbildningen och menar att det finns en brist på den teoretiska kunskapen i 

jämställdhetsarbetet (SOU2004:115, 2004, s.9). 

 

Detta är något vi själva stött på under vår utbildning på Uppsala universitet där vi mött 

begreppen genus, könsroller och jämställdhet och fått ta del av teoretiska begrepp inom ämnet. 

Däremot har vi upplevt att konkreta arbetssätt och hur läroplansmålen kan realiseras i 

förskolans utbildning har varit högst begränsat. Begreppet genus är följaktligen någonting som 

vuxit fram under de senaste 40 åren och vår uppfattning utifrån erfarenheter och VFU-tillfällen 

är att pedagoger verkar sakna kunskap om vad själva begreppet innebär i förskolans kontext 

och att arbetet generellt inte prioriteras eller lyfts fram på ett medvetet sätt i utbildningen 

och/eller undervisningen. Värdegrundsarbetet upplever vi däremot att många förskolor arbetar 

med och är väldigt medvetna om. Att allas lika värde är en förutsättning och att alla barn ska 

känna att de duger som de är, men att arbetet med jämställdhet och genus inte synliggörs lika 

tydligt i förskolans utbildning. Utifrån detta intresserar vi oss för hur förskollärare uppfattar 

arbetet med genus och jämställdhet i förskolan och vilka strategier de kan tänkas använda samt 

hur de tolkar läroplanens mål. För att ta reda på detta har vi med utgångspunkt i våra 

forskningsfrågor valt att utföra två delstudier där Marie i delstudie 1 intervjuat fem förskollärare 

som arbetar med de yngre barnen i åldrarna 1–3 år och Karin har i delstudie 2 intervjuat fem 

förskollärare som arbetar med de äldre barnen i åldrarna 4–6 år. Resultatet från intervjuerna har 

transkriberats och analyserats var för sig. Övrigt text i studien har tagits fram och bearbetats 

tillsammans.  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt sätts studien in i ett samhälleligt och förskolepedagogiskt sammanhang. 

Inledningsvis presenterar vi samhällets och förskolans roll för att vidare se till läroplanens 

skrivelser om arbetet med detta. Slutligen redovisar vi för skolverkets skrivelse om 

jämställdhetsarbetet samt Regeringskansliets delegation för förskolan. 

2.1 Samhällets och förskolans roll 
Sverige har idag kommit långt i jämställdhetsarbetet i samhället men det finns fortfarande 

mycket att arbeta med vilket synliggörs i EIGE:s jämställdhetsindex från 2019 där Sverige 

ligger på första plats inom EU. Framstegen för jämställdhet i Sverige har dock gått 

långsammare i utvecklingen, framförallt mellan 2005–2017 jämfört med andra EU-

medlemsstater (Gender Equality Index, 2019, s. 1). Mönster av o-jämlikhet kan påvisas av olika 

yrkes- och utbildningsval. Jämställdhet handlar om att pojkar och flickor ska få samma villkor 

och möjligheter till utbildning och kunna välja utbildning oberoende av vilket kön de har. 

Diskriminering gällande till exempelvis lönefrågor får inte förekomma. Än idag har kvinnor 

lägre lön än män oavsett om de har samma kvalifikationer och det finns i nuläget inte 

någonstans i världen där dessa krav uppfylls fullt ut. Kvinnor blir ofta diskriminerade i denna 

kontext, så också i Sverige trots att det finns en lagstiftning från 2001 som syftar till att alla ska 

ha lika lön oavsett könstillhörighet (Odenbring, 2014, s. 24).  

  

Redan som nyfödd börjar barnets identitetsskapande och i uppväxten blir barnen påverkade av 

en rad olika faktorer i sin omgivning och barnet bemöts och tolkas redan då på olika sätt 

beroende på om det är en flicka eller pojke. Röstläge, leksaker, kläder och färger men också till 

exempel uppfattningar om spädbarnets skrik tenderar att bemötas på olika sätt beroende på 

barnets kön (Eidevald, 2009, s. 21). Sett till detta ställs frågan, varför blir det relevant för 

förskolan att arbeta med jämställdhet? Hur påverkar det barnen? En möjlig konsekvens med att 

barnen bemöts olika beroende på kön är att barnen får olika uppfattningar om deras framtida 

yrkesval och utbildning. Genom påverkan från andra får barnen en uppfattning om vad som 

anses vara “kvinnliga” eller “manliga” yrken vilket kan påverka deras val i framtiden. För att 

arbeta med jämställdhet i förskolan krävs således kännedom om detta och förståelse för 

konsekvenserna om arbetet inte sker på ett medvetet sätt.  

 

Med avstamp i detta ligger vårt intresse i att undersöka förskollärarnas uppfattningar om genus 

och jämställdhetsarbetet i förskolan. Vår uppfattning är att den stereotypa föreställningen om 

könsrollerna syns tydligt både i förskolan och samhället i stort och att barn ofta bemöts utifrån 

deras kön och förväntas uppträda därefter och på så sätt begränsas i deras utveckling och 

identitetsskapande. Salmson och Ivarsson menar att under de senaste åren har diskuterats 

mycket om normer gällande kön och genus i förskolan. Trots kunskap inom området menar de 

att könsrollerna fortfarande återskapas i förskolans utbildning. När de frågar sig vad detta beror 

på visar det sig att det ofta handlar om ointresse och ovillighet att skapa förändring och att de 

föredrar de könsroller som finns, trots att de vill att män och kvinnor ska ha samma status. 

Inställningen blir dock ett problem då barnens handlingsutrymme påverkas utifrån deras kön 

(2015, s. 196). Sammanfattningsvis spelar förskolan en stor roll i barnens identitetsskapande 
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där flickor och pojkar möts av normen för acceptabelt beteende beroende på könstillhörighet i 

många olika sammanhang i samhället. 

2.2 Läroplanen 
Den 1 juli 2019 togs den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18 i bruk. Det har skett en hel del 

förändringar gällande arbetet kring jämställdhet i den nya läroplanen jämfört med Lpfö98 (rev. 

2010). I Lpfö98 under rubriken ”grundläggande värden” nämns jämställdhet och allas lika 

värde och att könsdiskriminering inte får ske i förskolan. Under rubriken ”saklighet och 

allsidighet” nämns traditionella könsmönster och könsroller som något som förskolan ska 

arbeta för att motverka och utan att barnet begränsas av stereotypa könsroller under sin 

utveckling. Här benämns också barnen som flickor och pojkar, det vill säga kategoriserat i två 

kön och att det ska ges samma möjligheter att utvecklas (Lpfö 98, rev. 2010, s. 4–5). Under 

förskolans riktlinjer står det också att arbetslaget ska ge lika stort inflytande till både flickor 

och pojkar (Lpfö98, rev 2010, s. 12). I den nya läroplanen nämns nu begreppet ”kön” mer 

frekvent och begreppet könstillhörighet har tillkommit och används nu på flera ställen istället 

för kön och/eller flickor och pojkar. Här nämns också vikten av att diskriminering på grund av 

kön inte får förekomma. Det är således också tydligare formulerat att könsstereotypa 

uppfattningarna inte ska begränsa barnen utan att både personal och miljö ska utmana och vidga 

barnen i deras möjligheter och att arbetslaget har ett ansvar för arbetet med könsroller och 

jämställdhet. Andra nyheter är att begreppet ”könsöverskridande identitet” har tillkommit och 

att jämställdhetsperspektivet är något som förskolläraren ska och förväntas inkludera (Lpfö 18 

s. 5 och 8). I och med dessa ändringar kan det förstås som att genus har tagit en större plats i 

läroplanen än tidigare. 

2.3 Jämställdhetsarbete 
Från Skolverkets skrivelse om jämställdhetsarbete i förskolan står det att förskolan ska arbeta 

på ett sätt där barnen ges samma möjligheter till utveckling, lärande och lek oavsett vilken 

könstillhörighet de har och att könstillhörigheten inte vara begränsande för barnen. Skolverket 

framhåller att det finns forskning (men framhåller inte vilken forskning) som visar att 

pedagogerna i förskolan bemöter och har olika förväntningar på barnen beroende på kön. Det 

kan till exempel finnas en förväntan på flickor att de ska klara av saker själva i högre 

utsträckning än vad pojkar gör (Skolverket, 2019). I Lpfö 18 är det tydligt att förskolan är 

ansvarig för att motverka könsmönster som begränsar barnen i deras utveckling;  

 

Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, 

val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt 

vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar 

om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att 

barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och 

intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet. 

(Lpfö 18, s. 7).  

 

De olika jämställdhetsmålen vilka är skrivna utifrån delegationen för jämställdhet i skolan och 

förskolan handlar om att flickor och pojkar ska ha lika makt samt att de ges lika möjligheter till 

sin egen utveckling och lärande. Makt är även en viktig aspekt vid arbetet med jämställdhet 
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kopplat till normer, och normer i sig är kopplat till kön. Normer gällande kön kan påverka barns 

möjligheter att fullt ut utveckla sin fulla potential utifrån deras intressen men även 

föreställningar utifrån könsnormer kan begränsa barnen i deras utveckling. Wedin menar där 

jämställdhet råder finns ingen obalans i makten och inga bestämda över- eller underordningar. 

Om det däremot är o-jämställt finns det tydliga gränser för pojkar och flickors roller och över- 

och underordningar blir tydliga (Wedin, 2018, s. 21 – 22). Att barnen påverkas i tidig ålder är 

tydligt och förskolan innehar en viktig roll som förmedlare och skapandet av barnets identitet. 

Förutom förskolan blir barnen ständigt påverkade av saker runt omkring dem i samhället, som 

media, litteratur och människorna omkring dem i vardagen (Salmson och Ivarsson, 2015, s. 

200). 

 

Med Regeringskansliets delegation för förskolan var syftet att utveckla jämställdhetsarbetet på 

förskolan, då forskning visar att förskolan har svårt att nå de läroplansmål som rör jämställdhet 

och istället tenderar att förstärka de könsroller och könsmönster som finns (2004, s. 7). 

Delegationen har mött oro och fått frågor, främst från män där det finns farhågor att jämställdhet 

och genusarbetet ska generera i att flickor och pojkar ska bli lika och könen ska suddas ut. Det 

fanns exempel där förskollärare har fått frågan om arbetet med genus och jämställdhetsarbetet 

kommer leda till homosexualitet hos pojkar, vilket tyder på att det finns en rädsla och motstånd 

om vad som kommer att hända när könsmönstren förändras (SOU2004:115, 2004, s. 35). 

2.4 Bristen på kunskap 
Det Regeringens delegation framhöll som en viktig aspekt i arbetet med jämställdhet är att det 

finns en brist på kunskap huruvida det ska omsättas i praktiken på förskolan. De menar att det 

inte är ett bristande intresse hos pedagogerna som är det största problemet utan att det snarare 

handlar om den teoretiska kunskapen och stöd i hur arbetet ska ske. Detta är något som inte 

enbart gäller de som arbetar i barngruppen utan också om rektorer, huvudmän och 

lärarstudenters upplevelser av bristen av relevant kunskap (SOU2004:115, 2004, s. 9). I 

förskolan finns en stark övertygelse om arbete ur ett individperspektiv, det vill säga att 

pedagogerna behandlar barn som individer, men detta medför inte automatiskt att barnen 

behandlas rättvist och likvärdigt. Den stora särskiljningen i förskolan handlar ofta om de olika 

förväntningar pedagogerna har på barnen utifrån deras kön. Pojkar uppfattas vara mer stökiga, 

högljudda och ha sämre tålamod. Sett till förväntningarna på flickorna i förskolan visar 

forskning att de förväntas följa regler, vara tysta och lugna men också förväntas vara mer 

hjälpsamma och ansvarsfulla än pojkarna (SOU2004:115, 2004, s. 14 - 15). 
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3. Syfte och forskningsfrågor  

Syftet i denna studie är att undersöka hur förskollärare tolkar läroplanens mål för att motverka 

de stereotypa könsrollerna i förskolan och undersöka pedagogernas uppfattningar och 

erfarenheter kring genus och jämställdhetsarbetet i barngruppen. 

 

Forskningsfrågor: 

• Hur diskuterar förskollärarna genus och jämställdhet i förskolan?  

• Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med genus och jämställdhet med yngre 

respektive äldre barn?  

• Hur uppfattar förskollärarna könsrollernas betydelse i förskolans utbildning?  

 

4. Forskningsläge/Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet. Fokus är inriktat på pedagogernas 

perspektiv angående arbetet med genus och jämställdhet i förskolan, detta då pedagogerna 

spelar stor roll för barns utveckling och lärande. Forskningen redovisas tematiskt under tre 

rubriker som knyter an till syfte och forskningsfrågor. 

4.1 Förskollärarnas syn på flickor och pojkar  
I en studie av Carina Hjelmér är syftet att undersöka barns inflytande och hur kön konstrueras 

i den fria leken i förskolan. Fokus ligger på barnens val och pedagogernas handlingar. Metoden 

Hjelmér använde sig av i studien var observationer samt gruppintervjuer på tre förskolor. I 

studien utfördes observationer som var av typen observatördeltagare där Hjelmér deltog om 

barnen inbjöd till detta. I slutet av perioden utfördes även intervjuer med lärare och barn (2020, 

s. 1 och 4–5). Studien utgår ifrån Basil Bernsteins (2000) teori om skapandet av den sociala 

makten i vardagliga situationer. Olika könsteorier kombineras med Basil Bernsteins teori för 

analys av studien (2020, s. 3). I studien förekom intervjuer med barn där de fick samtala om 

vad de föredrog att leka med. I gruppintervjuer med barn 4 - 6 år sa flickorna att de gärna ville 

rita, skriva, lägga pussel o.s.v. medan pojkarna uttryckte att de föredrog att spela fotboll, att 

springa runt och andra fysiska lekar. Valen som synliggjordes genom observationer påvisade 

att det könsstereotypa blir tydligt i barnens egna val i den fria leken. Resultatet på förskolor där 

det i högre grad förekom könsstereotypa val var att förskollärarna värderade barnens egna val i 

leken högt. Konsekvensen av detta är att barnen själva blir lämnade själva att utmana normen 

som råder på förskolan, där Hjelmér ifrågasätter hur pass fria dessa val egentligen blir för 

barnen (Hjelmér, 2020, s.10 och 13).  

 

I en annan studie som utfördes av Emilsson, Folkesson och Moqvist Lindberg som syftar till att 

undersöka pedagogers uppfattning om kön i åtta svenska förskolor, har genom tio 

gruppintervjuer med öppna gruppdiskussioner om värderingar analyserats för att sedan 

undersöka pedagogernas syn på genus och könsroller i förskolan. Detta på ett liknande sätt som 

Hjelmér. Emilsson m.fl. utgår från Bronwyn Davies teoretiska idé om de socialt konstruerade 
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könen där två olika kategorier används för att skilja på grupperna i resultatet, om de anser att 

kön är biologiskt medfött eller om det är socialt konstruerat (2016, s. 229). I Emilsson m.fl. 

studie framhölls liknande tankar som Hjelmér, sett till ett förhållningssätt där Emilsson menar 

att pedagogerna inte utmanar barnen själva gällande normer. Flera pedagoger menar nämligen 

att könsskillnader är omöjliga att ändra på, till exempel när det gäller fysisk aktivitet; att pojkar 

är vildare och mer fysiskt aktiva än flickor och att det stereotypa beteendet ofta kommer från 

hemmet och samhället (2016, s. 232). I Hjelmérs studie fanns det en avdelning där de äldre 

pojkarna till exempel talade om sina pappor som sådana som kan ”fixa allt och laga maskiner”, 

medan deras mammor ”kan laga mat”. Hjelmér menar att detta kan kopplas ihop med den 

tidigare forskningen där barnens val av lek kan relateras till vad de anser är ”normalt” för flickor 

respektive pojkar. Hon menar att dessa exempel bekräftar hur dessa könsstereotypa val riskerar 

att framhålla män som de som är tekniska medan kvinnor är omtänksamma (2020, s. 10). För 

att förebygga detta använde en grupp pedagoger i Emilssons m.fl. studie en strategi att göra 

miljön könsneutral. Av den gruppen pedagoger som inte tror det finns några betydande 

skillnader mellan könen ansåg de att barnens kön aldrig ska ligga till grund för några 

begränsningar och aldrig delas upp i fack. Det behövs inte enligt dem uppmuntras till 

överträdelse för att de ser barn som individer och jämställdhet är en självklarhet i förskolan. 

Här diskuterades det också att de vid tillfälle talat med en förälder som medvetet talat om för 

sitt barn att han var pojke att inte vara ”flickig” och att detta var något som alla barn har rätt 

till. Pedagogerna på förskolan försökte använda strategin att arbeta könsneutralt och ta bort 

könskodade leksaker och material för att motverka att barnen hamnade i de stereotypa 

könsrollerna. Utemiljön ansåg de var könsneutral men trots detta ansåg de att barnen hittade 

vägar till att leka på ett stereotypt sätt. Något som också framkom i studien var att pedagogerna 

upplevde det som ett dilemma att både följa läroplanens mål om att motverka könsroller och 

samtidigt följa barnens intresse och inflytande (2016, s. 234–235). Även Hjelmér menar att det 

kan upplevas svårt att omsätta arbetet med värderingar i verksamheten då det finns få direktiv 

från läroplanen gällande hur det kan arbetas med mer konkret, det ansvaret förs över till lärarna 

(2020, s.2).  

 

Sammanfattningsvis visar studien från Emilsson m.fl. att pedagogerna ser kön som en social 

konstruktion och att det är viktigt att arbeta med könsstereotypa överträdelser och att arbeta 

med genus. Ett sätt kan vara genom att göra barnens miljö könsneutral och att ge varje individ 

möjlighet att välja fritt (2016, s. 225). Hjelmérs studie framhåller istället vikten av 

förskollärarens roll i att analysera barnens uppträdande för att stereotypa mönster inte ska 

uppstå och/eller tillta i vardagen på förskolan (2020, s.14).  

4.2 Maktförhållanden i förskolan 
I Charlotta Edströms småskaliga kvalitativa studie studeras hur pedagoger i förskolan realiserar 

arbetet med jämställdhet i förskolan där syftet är att analysera inställningen och deras positioner 

i förhållande till barnen och normerna i barngruppen. I studien har nio pedagoger från tre 

förskolor i Sverige intervjuats och förskolans dokumentation har legat till grund för den 

semistrukturerade analysen. Studien har inget tydligt teoretiskt perspektiv men Edström nämner 

heteronormativa könsordningen där manliga egenskaper är normen. I studien tar de upp att 

Skolverket framhåller hur pedagoger bemöter flickor och pojkar i förskolan samt vilka 
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förväntningar de har på barnen beroende på könstillhörighet. Edström tar upp att förskolans roll 

enligt läroplanen är att motverka de traditionella könsrollerna och ge flickor och pojkar lika 

villkor till utveckling och lärande. Edström menar dock utifrån detta att det i realiteten på 

förskolorna fokuseras mer på att förändra flickorna till att bli mer lika pojkarna, medan pojkarna 

ses som i mindre behov av att förändras (2014, s. 535–537 och 539). Denna maktordning där 

mannen är normen synliggjordes även i Ärlemalm - Hagsér och Pramling Samuelssons studie 

som refererar till Thurén (2003) vilken beskriver genusforskning som ett fält där fokus hamnar 

på hur kön som grupp definieras och ordnas samt vad det leder till i olika sammanhang och dess 

påföljder. I det genuspedagogiska forskningsfältet problematiseras maktförhållandena och de 

undersöker de olika sociala över- och underordningarna men ser också på hur de hierarkiska 

förhållandena skapas och återskapas (2009, s. 90). I studien av Ärlemalm - Hagsér och Pramling 

Samuelssons analyserades videoinspelningar av barns lek från sex olika förskolegrupper i 

åldrarna 1–6 år. Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet där barnets lärande sker 

tillsammans med andra och sin miljö omkring dem. I analysen av de olika samspelssekvenserna 

kunde de utläsa att maskulinitet även här sågs som en överordnad position vilket verkställs på 

olika sätt i den vardagliga verksamheten. De kunde bland annat se att i sekvenser med både 

pojkars och flickors deltagande att det fanns en benägenhet att pojkar blev mer lyssnade till än 

flickor och att de fick mer svar på tilltal och frågor. Dessa mönster kunde även påvisas i olika 

sekvenser där pedagogerna maskuliniserade figurer och när barnen ritade och lekte fanns 

maskuliniteten där som norm. Det framkom även att pojkars lärande och lek blev det centrala 

utifrån lärarnas agerande, trots att även flickor fanns med i samma sekvens. Flickorna fick inte 

heller likvärdig uppmärksamhet av lärarna, dels genom att de inte fick svar på sina frågor i 

samma uträckning pojkarna, men även att lärarna inte synliggjorde eller uppmärksammade dem 

på samma sätt (2009, s. 91 och 96 - 98). 

 

I Edströms studie blev dessa maktförhållanden synliggjorda då de kunde se att flickor och 

pojkar bemöts på olika sätt från pedagogerna, trots att pedagogerna anser att de ser barn som 

individer. Det finns också enligt Edström någon antydan att den individuella diskursen 

innehåller någon form av könsneutralitet på förskolorna och resultatet påvisade att de arbetat 

med jämställdhet genom att se över närmiljön och materialet inomhus för att göra den 

könsneutral (2014, s. 549 och 544–546). Detta är i likhet med Emilsson m.fl. studie där 

pedagogerna även där försökte arbeta på ett könsneutralt sätt där de tog bort könskodade 

leksaker och material (2016, s. 234 – 235). 

 

I generella drag såg pedagogerna i Edströms studie på pojkar och flickor som varandras 

motsatser som behövde ändras på ett eller annat sätt. Pedagogernas konstruktioner handlade 

mer om att göra om typiskt “flickiga” flickor då de ansågs vara för flickiga genom till exempel 

vad de hade på sig, tyckte om att leka med och så vidare. Pojkar ansågs inte i lika hög grad vara 

i behov av att förändras. I diskussionen gällande hur pedagoger då ska arbeta för jämställdhet 

gällande könsroller framhålls det att det finns en risk genom detta synsätt att förskolan arbetar 

på ett sätt där flickorna ska “göras om” utifrån normen om det manliga som högst upp i 

hierarkin. Speciellt de traditionellt mer flickiga flickorna tenderar att ses som någon form av 

misslyckande och könsojämlikhet (Edström, 2014, s. 553). Ett annat mönster som synliggjordes 

i Edströms studie är synen på barnen som “omedvetna” och “oskyldiga” och att de ännu inte 
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gör några direkta skillnader och stereotyper utan att det kommer när barnen blir äldre. Detta 

kan ses som att pedagogerna därför inte väljer att göra så stor sak av jämställdhetsarbetet och 

då intar ett förhållningssätt likvärdigt i både Hjelmérs och Emilssons m.fl. studier, då normerna 

inte utmanas, utan låter barnen vara själva i det (2014, s. 550–551). Även i Ärlemalm Hagsér 

och Pramling Samuelssons synliggjordes detta, att barnen själva var de som omskapande och 

positionerade sig ett gränsöverskridande sätt, sett till kön då ingen av pedagogerna vid något 

tillfälle stimulerade dem till det (2009, s. 104). 

4.3 Det stereotypa bemötandets betydelse för barnen 
I en avhandling av Eidevald var syftet att ta reda på hur flickor och pojkar positionerar sig 

gentemot varandra samt gentemot förskollärarna samt hur förskollärare bemöter flickor och 

pojkar i olika situationer i förskolan (2009, s. 13). Teorin som avhandlingen utgick ifrån är 

feministisk poststrukturalism och den metod som användes var videoobservationer från två 

olika förskolor på två olika avdelningar som totalt besökte de två avdelningarna ett 40 tal gånger 

(2009, s. 66 - 67). Det framkom i likhet med ovanstående studier att flickor och pojkar i 

förskolan generellt blir bemötta på ett stereotypt sätt av förskollärarna som kategoriserar och 

ofta skiljer på flickor och pojkar. Konsekvensen blir att pojkar och flickor får olika 

förväntningar på sig och bemöts olika. I resultatet synliggörs att det inte finns någon position 

som representerar enbart pojkar eller flickor utan visar snarare att oavsett kön så väljer de olika 

positioner. Det fanns ett exempel på en flicka som ofta positionerade sig i de mer manligt 

kodade positionerna som “aktiva pojkar” och att hon då blir mer tillrättavisad av pedagogerna 

när hon inte beter sig på ett typiskt sätt för flickor (2009, s. 2 och 115). Vid ett annat tillfälle 

där det var både pojkar och flickor som var högljudda var det enbart flickan som blev tillsagd 

utan att varken Eidevald eller förskollärarna reflekterade över att pojkarna var precis lika 

högljudda utan att bli tillsagda. Eidevald anser att det blir svårt att ge alla barn samma 

möjligheter när förskollärarna inte är medvetna om hur de agerar och bemöter barnen då det 

faktiskt visar sig att det är just det dem gör, bemöter barn olika. Eidevald således att 

tillgänglighet är av stor vikt där alla barn ges möjligheter och ges tillgång till båda sidorna av 

det feminina och maskulina fältet och att dessa utvidgas men också att barnen tillåts att 

positionera sig i dem. Han menar att det inte behöver handla om att bryta könsroller utan snarare 

utvidga dem för att så småningom göra att begreppet könsroll inte behövs utan alla positioner 

ska vara tillgängliga för alla (2009, s. 182 - 184). 

 

I en amerikansk studie av L. Granger, Hanish, Kornienko och Bradley undersöktes hur ofta 

lärarna underlättade i könstypiska samt könsneutrala aktiviteter i verksamheten, och för vem. 

Teorin utgår ifrån Ajzen och Fishbeins attitydbeteendeteori som visar kopplingar mellan 

faktorer mellan människors beteenden och miljön. L. Granger m.fl. använde sig av 

observationer som metod där de tittade på lärarnas interaktioner, sammansättningen av kön och 

vad rimligheten var för att lärarna skulle underlätta och uppmuntra det maskulina, feminina 

eller könsneutrala handlandet i den fria leken. Genom en rad hypoteser av förskollärare och 

lärares underlättande i en rad olika sammanhang visade resultatet att lärarna mer ofta 

underlättande de maskulint kodade aktiviteterna (2016, s. 2016, s. 499–500 och 504). Detta i 

likhet med Eidevalds avhandling att barnen kategoriseras och bemöttes olika utifrån deras kön 

(2009, s. 2). Barnens val av aktiviteter i L. Granger m.fl. studie är något som oroar både lärare, 
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vårdnadshavare och beslutsfattare då valen tenderar att ge barnen olika inlärningsmöjligheter. 

De framhåller tidigare forskning som visar att de amerikanska barn som mestadels deltar i 

typiskt maskulina aktiviteter såsom tex byggande, tenderar att lära sig mer om rumsuppfattning 

som är en grund i det matematiska lärandet och på så sätt ger barnet bättre förutsättningar att 

prestera i matematik senare i livet. Barns olika aktiviteter i barndomen verkar bevisligen 

påverka utvecklingen av såväl kognitiva som sociala färdigheter, vilket i sin tur kan fastställa 

könsskillnaderna i den framtida utbildningen (2016, s. 498–499). L. Granger m.fl. framhåller 

vikten av hur lärarna uppmuntrar barns engagemang i olika aktiviteter i den fria leken. Då 

handlar det inte bara om barnens engagemang i intressen de redan har, de menar att det handlar 

även om att uppmuntra barnen till att erövra nya intressen och färdigheter. Detta gör lärarna 

genom att vara närvarande lärare som ställer frågor, kommenterar det de gör etc. (2016, s. 499). 

En av L. Granger m.fl. hypotes var att lärare understödde och främjade den feminina typen av 

aktiviteter mer ofta än den maskulina, detta visade sig inte stämma. Lärarna stöttade och 

främjade de maskulint kodade lekarna mer frekvent (2016, s 504). Detta går i linje med 

Ärlemalm - Hagsér och Pramling Samuelssons studie; att den manliga normen synliggörs redan 

i förskola och skola där det i studien visade att pojkar i stor utsträckning ges mer utrymme 

(2009, s. 96 - 98). Ett exempel av stöttande av den maskulint kodade leken som synliggjordes i 

Ärlemalm m.fl. studie handlade om djur där läraren gick från att utveckla en lek i riktning mot 

äventyr tillsammans med pojkarna till att i slutet av sekvensen när hon talar med en flicka 

snarare talar med henne om att djuret är sött. Genom detta menar Ärlemalm Hagsér m.fl. att 

lärarens stereotypa föreställningar om vad som intresserar pojkar och flickor blir synliggjort 

och lärarens stereotypa föreställningar om barns lek beroende på kön påverkar vilka 

lekhandlingar som uppmuntras. 2009, s. 100 - 101). 
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5. Teoretiska perspektiv 

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av studiens teori; Yvonne Hirdmans genusteori för 

att sedan övergå till beskrivningen av ett antal centrala begrepp som sätts i relation till teorin. 

5.1 Yvonne Hirdmans genusteori 
Yvonne Hirdman utgav 1988 en utredning där begreppet genus översatts från engelskans 

begrepp gender och förklarat vad det innebär i svensk kontext. Hennes teori om genussystemet 

växte genom utredningen fram genom de olika teoretiska funderingar om den sociala 

underordning som det innebär att vara kvinna. Utredningen har kommit att spela en viktig roll 

i att synliggöra de över- och underordningar som finns mellan män och kvinnor. Fokus i 

utredningen hamnar till stor del på samhällets isärhållande av könen, där männen är 

priviligierade och kvinnan är underordnad mannen och hur det påverkar samhället och 

maktpositionerna beroende av kön (1988, s. 2, 5 och 33).  

 

Hirdman talar om någonting som benämns genuskontrakt, ett typ av oskrivet kontrakt mellan 

könen, något som varje samhälle och tid har som kvinnor och män behöver relatera till. Hon 

föreställer sig att dessa kontrakt finns på både enskild nivå mellan man och kvinna, men även 

på en samhällelig nivå. Kontraktet styr över hur män och kvinnor ska vara och bete sig, vad 

som anses okej för respektive kön och var dessa gränser går. Det kan handla om arbete, om vem 

som ska göra vad och vilka redskap som passar för en kvinna eller man men även om mer ytliga 

saker; vilka kläder som passar respektive kön, hur långt hår man ska ha etc. Hon talar också om 

de skillnader som finns i kontrakten beroende på vilken klass kvinnor tillhör, som ärvs från 

generation till generation och förändras över tid; därmed skapas även ny hierarkisering (1988, 

s. 15 - 16.). Vidare talar Yvonne om begreppet genussystem och menar att det handlar om en 

ordningsstruktur mellan kön och att denna ordning lägger grunden också för andra ordningar 

omkring oss i samhället. Hon menar att människors maktordningar sett till genus har blivit en 

slags grund även för ordningar som behandlar ekonomiska, sociala och politiska sådana (1988, 

s. 7). Dessa ordningar kallas Hirdman för genusordningar.  

 

Yvonne Hirdmans teori om genusordningar kom redan på 1980-talet och har kommit att bli ett 

betydelsefullt avstamp när det gäller genus. Teorin har vuxit och är vanligt förekommande när 

människor diskuterar genus. En av dessa är Wedin som talar om Hirdmans genusordning och 

förklarar vad det begreppet innebär i nutid i samhället, att vi skapar osynliga regler och normer 

för hur vi ska stå i förhållande till manlighet och kvinnlighet. Denna förhållning sker efter två 

principer; manligt och kvinnligt hålls isär samt det manliga värderas högre än det kvinnliga. 

Den första principen manligt och kvinnligt hålls isär innebär att vi stället det manliga och 

kvinnliga emot varandra och tänker på dem som motsatser, dvs dikotomier. Utifrån den 

synvinkeln tänker en att pojkar och flickor har motsatta egenskaper och att de beter sig på olika 

sätt, har olika intressen osv. Detta synsätt är någonting som synliggörs även i förskolan där 

“flickleksaker” och “pojkleksaker” ofta blir åtskilda och placerade på olika ställen, gärna en bit 

ifrån varandra. När pojkar eller flickor avviker från normen kan det bli en reaktion på detta, det 

ses inte som normalt (Wedin, 2018, s. 54) vilket kan kopplas till Hirdmans genuskontrakt där 

reaktion på normöverskridandet handlar om just brytandet mot dessa kontrakt (Hirdman, 1988, 
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s. 15–16). Det Wedin menar med den andra principen som kallas för det manliga värderas 

högre än det kvinnliga är precis som det låter; att det män eller pojkar gör blir högre värderat 

än det flickor eller kvinnor gör. Exempel på detta från förskolan kan vara att en “pojkflicka” 

för en flicka är högre värderat än om det är en pojke som är mer “flickaktig”. Följden av detta 

blir att det skapas en över- och underordningen könen emellan där mannen blir normen (Wedin, 

2018, s. 54). Yvonne Hirdmans teori är som synes ovan därav användbara även i nutid sett till 

förskolans kontext och en användbar teori för att analysera olika skeenden i förskolan. 

 

5.2 Centrala begrepp 

5.2.1 Makt 

Hirdmans teori om genus belyser maktpositionerna beroende av kön där mannen är överordnad 

kvinnan. Detta avsnitt behandlar därav begreppet makt och hur det kan sättas in i förhållande 

till jämställdhet och genus. Enligt Andersson, Tegnér och Heikkilä handlar jämställdhet till stor 

del just om makt. Makten mellan könen i vårt samhälle och så också i förskolan. Det kan vara 

den formella makten som en rektor har till sina anställda, som en förskollärare har till sin 

barngrupp men också informellt mellan barnen i barngruppen utifrån relationer och positioner 

och med detta också utifrån kön. Andersson m.fl. menar att maktbalansen mellan kvinnor och 

män är det största hindret för jämställdhet och att barnen redan i förskolan enligt forskning har 

benägenhet att påvisa makt över de olika delarna i sin vardag på förskolan. Hur 

maktförhållandena ser ut är någonting som förskolläraren behöver ta reda på utifrån varje 

enskild barngrupp (2017, s. 184–185). Det är viktigt med kunskap om makt i relation till kön 

och hur det synliggörs i såväl förskola som samhälle, för att kunna skapa en förskolemiljö med 

material som gynnar barnens möjligheter i att utvecklas i dessa frågor menar Dolk (2011, s. 67). 

Makt påverkar hur barn positionerar sig i förskolan sett till de traditionella könsrollerna. 

Maktförhållanden i förskolan påverkar barns känsla av att kunna påverka och vara delaktiga i 

beslutstagande. De typiska maktförhållanden som finns i samhället är att mannen är normen 

och högst upp i hierarkin. Salmson och Ivarsson framhåller att pojkar har svårare att röra sig 

över mot den mer flickigt kodade könsrollen vilket beror på den hierarki som finns mellan 

könen där mannen är normen och den överordnade. För en pojke att röra sig mot det kvinnliga 

innebär det att förflytta sig ner i hierarkin (2015, s. 197) 

 

5.2.2 Genus 

Följande beskrivning av genus som begrepp är dels utifrån Hirdmans beskrivning och Wedin 

samt Salmson och Ivarssons beskrivning. Då Hirdman diskuterar betydelsen av genus menar 

hon att genus bör sättas i relation till den kunskap och föreställning som finns om det “manliga” 

respektive “kvinnliga” och kunskap om hur det manliga och kvinnliga görs. Genus kan därav 

förstås som föränderligt, där den biologiska skillnaden alltid blir utnyttjad. Hon menar att även 

biologin kan påverkas och förändras (1988, s. 6 - 7). När Wedin diskuterar genus syftar hon till 

det sociala könet vilket handlar om de normer och föreställningar som finns om manligt 

respektive kvinnligt runt om oss i samhället. Med kön i förhållande till genus handlar det dels 
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om det biologiska könet men även om det kulturella könet vilket då handlar om vad som ses 

som manligt respektive kvinnligt. Under uppväxten blir människor påverkade av vad som anses 

“normalt” för kvinnor respektive män i samhället och det påverkar handlingsutrymmet. Genus 

är inte någonting som ser eller uppfattas likadant överallt. De föreställningar om vad som anses 

kvinnligt eller manligt varierar i olika delar av världen och föreställningarna förändras när 

samhället skiftar. Wedin menar att bland de viktigaste kategoriseringarna vi gör är just att 

kategorisera oss i kvinnligt eller manligt. När vi träffar ett nyfött barn för första gången är ofta 

intresset och vetskapen om barnets biologiska kön stort. Vidare menar hon att det är möjligt att 

förhålla sig till andra människor utan att veta deras etniska tillhörighet, klass osv men att det 

inte är möjligt att förhålla oss till dem utan att veta könet. Därav blir föreställningen om 

kvinnligt respektive manligt viktigt i vår klassificering av människor. Konsekvensen av detta 

är att vi in mötet med människor främst uppfattar personernas kön istället för personerna som 

individer. Genus tenderar därför att skapa hinder i vårt möte med andra människor (2018, s. 

54).   

 

Salmson och Ivarsson menar i likhet med Wedin att vi människor ofta sorterar och kategoriserar 

utifrån det biologiska kön vi uppfattar att människor har och bemöter dem därefter. De menar 

att genus är en social konstruktion som baseras på just de förväntningar och föreställningar vi 

har på en person beroende på kön. Detta kan vara generella förväntningar på att flickor leker 

stillsamma lekar och ofta är till lags medans pojkar sällan följer regler och ofta utöver fysisk 

aktivitet osv. Genus är nära sammanflätat med begreppet könsnorm med idén om två separata 

biologiska kön, det kvinnliga och det manliga. Det manliga har enligt Salmonson och Ivarsson 

en hel del fördelar på en rad områden i samhället, exempelvis gällande löner och livsval, något 

som benämns som könsmaktsordning. Genusnormen skapas i förskolan på ett eller annat sätt, 

ibland helt omedvetet. Detta genom hur vi agerar eller pratar och väljer ord eller vad som görs 

med barnen i förskolan. Det kan därför vara betydelsefullt för pedagoger vare sig de är bekanta 

med genusfrågor eller ej, att filma sig själva för att få syn på de små detaljerna som annars kan 

vara svåra att upptäcka likväl som att bemöta alla barn på ett likvärdigt sätt och utveckla så 

många färdigheter som möjligt, oavsett kön (2015, s. 194–195).  

 

5.2.3 Jämställdhet 

Yvonne Hirdmans teori behandlar de olika över- och underordningar som finns sett till kön och 

diskuterar hur det påverkar handlingsutrymmet beroende på kön. Sett till detta blir arbetet med 

jämställdhet i förskolan viktigt att ta i beaktning utifrån Hirdmans teori. Eidevald och Lenz 

Taguchi framhåller att arbetet med jämställdhet i utbildningssektorn har pågått ända sedan 1960 

- talet, satsningarna har då främst varit riktade mot skolsektorn och inte förskolan. Det är viktigt 

att komma ihåg att förskolesektorn inte var särskilt utbredd på denna tid. Det var först under 

sena 1990 - talet som förskolan blev mer utbredd och ett första steg i det svenska 

utbildningssystemet. Arbetet med jämställdhet som skedde i skolan på 1960 - talet handlade 

främst om att få flickor att bryta könsnormativa mönster, som att till exempel välja utbildningar 

som främst var förknippade med mäns val av utbildning. Genom att ta sig in på de manliga 

arenorna fanns det en tro på att kvinnorna skulle få en ökad makt och inflytande och att det i 
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sig skulle leda till ökad jämställdhet. I och med denna uppfattning sattes manliga yrken och 

manliga egenskaper upp som en sorts norm samt något eftersträvansvärt (2011, s. 21 - 22).  

 

Jämställdhetsarbetet i förskolan möts ofta av motstånd menar Bodén. Det kan handla om 

föreställningar om att pojkar och flickor inte skulle behandlas på samma sätt både i förskolan 

och i samhället, när det snarare handlar om möjligheter och om att ge flickor och pojkar samma 

rättigheter och villkor oavsett könstillhörighet. Pedagoger kan bli motarbetade gällande sitt 

engagemang om jämställdhet från såväl vårdnadshavare, kollegor men också chefer. Förutom 

detta beskrivs tidsbrist som ett argument för att arbetet med jämställdhet hamnar vid sidan om 

(Bodén, 2011, s. 35). Ytterligare en aspekt ur arbetet med jämställdhet är förväxlingen mellan 

begreppen jämställdhet och jämlikhet. Detta menar Wedin är en vanlig sammanblandning då 

jämlikhet står för det lika värdet hos alla människor utifrån såväl kön som etniskt ursprung och 

social tillhörighet medan jämställdhet endast rör relationen och så också de olika 

maktförhållandena mellan könen (2018, s. 15). Arbetet med jämställdhet syftar till att flickor 

och pojkar ska få lika möjligheter oavsett kön, detta tar Tengnér och Heikkilä upp då de 

framhåller vikten av att arbeta mot o-jämställdheten som finns i samhället och ser till att den 

inte skapas i förskolan. I det uppdraget ska förskolan arbeta för att motverka de traditionella 

könsrollerna och könsmönstren och för att det ska bli möjligt bör arbetslaget tillsammans 

reflektera över vad dessa könsroller och könsmönster är. I förskolan ska inga barn bli 

begränsade beroende av kön, barnen ska inte lära sig att vissa saker är begränsat bara till pojkar 

eller flickor (2017, s. 22).  

5.2.4 Könsroll 

Uppfattningar om könsroller och de stereotypa könsrollerna påverkar hur pedagoger ser på 

arbetet med jämställdhet och genus. Salmson och Ivarsson förklarar begreppet könsroller som 

den generalisering vi gör utifrån flickor och pojkar det vill säga vilket kön de har eller vilka 

förväntningar vi har på människor beroende på kön. De menar att det i stora drag finns en 

förväntan att pojkar i högre grad leker i stora grupper och är mer fysiskt aktiva, medan flickor 

förväntas leka lugnare lekar och i mindre grupper. Förväntningarna påverkar hur pedagoger ser 

på barnen samt barnens syn på sig själva utifrån dessa förväntningar (2015, s. 195). Könsroller 

är ett brett begrepp som hör tätt samman med begreppet genus och jämställdhet. I arbetet med 

att motverka de traditionella könsrollerna menar Andersson - Tengnér och Heikkilä att 

reflektionen över ens egna föreställningar blir viktig. När pedagoger bemöter flickor och pojkar 

olika eller handlar stereotypt sker det oftast inte medvetet. Därav är det viktigt att pedagogerna 

i arbetet med jämställdhet granskar sig själva och reflekterar över deras egna uppfattningar om 

kön. Att reflektera över genus blir således en central del i att arbeta för att motverka de 

traditionella könsrollerna i förskolan (Andersson-Tengnér och Heikkilä, 2017, s. 23).  

 

I relation till genus och jämställdhetsarbetet är två arbetssätt återkommande; det könsneutrala 

samt det kompensatoriska arbetssättet. I avsnittet nedan redogör vi för hur dessa två 

perspektiv inkluderas inom ramen för arbetet med jämställdhet och genus. 
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5.2.5 Könsneutralitet  

Eidevald och Lenz Taguchi beskriver könsneutralitet som ett begrepp som använts sedan 

jämställdhetsarbetet tog fart i Sverige på 1970- och 1980-talet. Syften med arbetet var att 

framhålla vikten av att alla oavsett kön ska ges samma möjligheter i samhället, att människor 

ska ges alla möjligheter att göra val för framtiden i såväl yrke som andra livsval. Kvinnor skulle 

uppmuntras att ta för sig på männens arenor genom maskulint beteende för att på så sätt nå upp 

till pojkarnas högre värderade plan och på så sätt bli mer jämställda. Att pojkarna eller männen 

skulle göra förändringar åt det feminina hållet var inget som diskuterades och i och med detta 

kom det manliga och maskulina att landa i det som benämns som könsneutralitet. Det 

könsneutrala arbetssättet innebär idag en neutraliserad miljö i förskolan där miljön upplevs som 

trygg och utan för mycket saker, en miljö oberoende av kön i neutrala färger och material som 

inte är specifikt manligt eller kvinnligt kodat. Det könsneutrala arbetssättet är tillsammans med 

det kompensatoriska arbetssättet idag det mest vanligt förekommande metoderna och 

strategierna som används i arbetet med jämställdhet i förskolan (2011, s. 21–22). Bodén menar 

dock utifrån detta att en förskola som strävar efter könsneutralitet är långt ifrån just det utan 

istället tenderar att vara omedvetet könsblinda och att det ofta finns uppfattningar och 

förväntningar på hur och vad barnen leker i olika miljöer och rum. Bodén nämner också 

möbleringen och placering och tanken kring det. Att “dockvrån” respektive “bildrummet” och 

sådana könskodade leksaker ofta tenderar att placeras i olika rum och bidrar till att 

uppdelningen mellan könen förstärks ytterligare, något som inte är meningen i det könsneutrala 

synsättet. Det är heller inte meningen att begränsa och ta bort kön utan att ge barnen 

möjligheterna att använda de material, leksaker och färger de vill dvs rätten att göra samma 

saker. En föreställning i förskolan där pedagoger inte arbetar med jämställdhet, talar för att de 

istället ser varje individ utan att göra skillnad på pojkar och flickor, vilket kan tyda på att de 

faktiskt just är könsblinda och inte har kunskapen om att barn faktisk behandlas olika utifrån 

deras kön (Bodén, 2011, s. 39–40). Av de miljöer som förskollärare ofta anser som 

könsneutrala menar Bodén att även där överordnas de pojkigt kodade rummen och materialen. 

I större utsträckning är det maskulint kodat material som blir det könsneutrala och inte behöver 

ändras nämnvärt utan istället försöka locka flickorna att vara där. För att det feminint kodade 

materialet behövs det istället göras större förändringar för att uppnå könsneutralitet (2011, s 

38–39).  

5.2.6 Kompensatoriskt arbete 

Det kompensatoriska arbetssättet yttrar sig i ett förhållningssätt där det arbetas för att 

kompensera de sidor som står längst i från det biologiska könet barnet har. Att pojkar 

uppmuntras till att visa och prata om känslor, att leka i hemvrån, att sitta stilla och rita och bli 

omtänksamma och att flickor uppmuntras till de som uppfattas som manliga styrkor till exempel 

synas och höras, leka med traktorer och bilar, öva tävlingsinstinkt och vara modiga (Bodén, 

2011, s. 40–41). Eidevald menar precis som Bodén att syftet med det kompensatoriska 

arbetssättet är att pojkar och flickor ska tränas i egenskaper som de inte förväntas ha beroende 

på deras kön. Eidevald beskriver att det finns kritik mot det kompensatoriska arbetssättet på så 

vis att det förstärker synen på pojkar och flickor som det motsatta med olika sätt att vara (2009, 

s. 36).  
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6. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metodologiska val och hur studiens kvalitativa intervjuer 

genomförts. Här beskrivs vår metod för datainsamling, vårt urval av respondenter, 

genomförande och analysmetod. Slutligen följer en reflektion över studiens reliabilitet och 

validitet och avslutas med våra etiska ställningstaganden. Studien består av två delstudier där 

Marie genomfört delstudie 1 och Karin delstudie 2. Resultatet från intervjuerna har 

transkriberats och analyserats var för sig, övrig text har tagits fram tillsammans.  

6.1 Metod för datainsamling  
Datainsamlingen har bestått av samtalsintervjuundersökningar där tio förskollärare intervjuats 

för att ta reda på deras uppfattningar om arbetet med genus och jämställdhet i förskolans 

utbildning. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts som 

forskningsverktyg där frågor ställdes muntligt utifrån ett schema med förbestämda frågor och 

analytiska mål (se bilaga 10.1). I den semi-strukturerade intervjun är frågorna förbestämda 

utifrån ett frågeformulär men lämnar ändå frihet till respondenten att tala om det som berör hen 

men ändå så pass strukturerat att ämnet bibehålls och allt som det som förväntas och ska beröras 

kommer med (Bell, 2016, s 192 och 194). Flexibiliteten är en av anledningarna till valet av 

intervju som forskningsverktyg. Frågorna är formulerade på ett öppet sätt som gör det möjligt 

för respondenterna att svara och beskriva hur de tänker och arbetar inom ämnet. På de frågor 

som är ja- och nej-frågor följer en följdfråga vad eller hur det kan tänkas bero på, detta för att 

öka chanserna att få ett bredare innehåll om förskollärarnas uppfattningar. Intervjuerna spelades 

in för att få intervjutillfället mer avslappnat då risken med antecknande under intervjun tenderar 

att göra den mer formell. En annan fördel med inspelning är säkerställandet av att inget innehåll 

går förlorat samt underlättandet vid transkribering vilket går i linje med det Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud menar precis som möjligheten att få oväntade svar och att en 

samtalsintervjuundersökning ställer de intervjuade personernas uppfattningar och tanketeorier 

i centrum för att sedan kunna analyseras och kartläggas (2012, s. 228). 

6.2 Urval:  
Tio kvinnliga förskollärare har valts ut på fyra olika förskolor i två olika kommuner. Dessa 

förskolor valdes för att vi sedan innan har god kontakt med dem och vet att de har möjlighet att 

avvara tid för intervju. Alla de intervjuade har varierande år av erfarenhet i arbetet som 

förskollärare.  

6.3 Genomförande  
Förskollärarna kontaktades via telefon för att undersöka om de hade intresse i att delta i studien. 

De blev informerade om studiens syfte och om premisserna för studien samt bokade tillfälle för 

genomförande. Intervjuerna genomfördes individuellt på förskollärarnas arbetsplatser i en miljö 

avskild från andra, i lugn och ro utan andra störningsmoment. Intervjuerna inleddes med 

information om studiens syfte där de fick en blankett med mer information om studien och 

deras villkor för deltagandet. Intervjun spelades in via ljudupptagning med mobiltelefon, dels 

för att få en så avslappnad miljö som möjligt då vi inte behövde anteckna samtidigt, men också 

för att kunna gå tillbaka och höra ordagrant vad som sades i intervjun. Genom ljudupptagning 
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kan den som intervjuar fokusera på samtalet utan att bli distraherad av att behöva anteckna 

samtidigt vilket även Bell framhåller (2016, s. 196).  

6.4 Databearbetning och analysmetod  
Utifrån ljudupptagningen transkriberas materialet ordagrant och analyserades med hjälp av 

tematisk analys som Braun och Clarke beskriver som en analysmetod som används för att 

identifiera mönster i den insamlade empirin (2006, s. 79). Under intervjuerna ställdes frågor 

utifrån olika teman som var sammankopplade med forskningsfrågor och syftet med studien. 

Esaiasson m.fl. menar att de frågor som är viktigast under intervjun är de tematiska frågorna då 

de syftar till att låta den responderande att ge sin egen uppfattning om det fenomen och syfte i 

undersökningen, utan att intervjuaren påverkar dem i deras svar (2012, s. 265). Därav arbetades 

frågor noggrant fram som skulle möjliggöra att vi fick svar och insikt i områden i relation till 

syftet och forskningsfrågorna. En noggrann transkribering intervjuerna genomfördes för att på 

ett enklare sätt få en överblick över materialet, vilket Bell menar bör göras då forskaren annars 

skulle kunna påstå saker som inte framkom i intervjun för att gynna sitt eget syfte (2016, s. 

197).  

6.5 Reliabilitet och validitet  
I studien utfördes samtalsintervjuer med förskollärare som arbetade med yngre barn (1–3 år) 

respektive äldre barn (4–6 år) där de fick uttrycka sina uppfattningar och erfarenheter gällande 

de frågor som ställdes. Denna typ av undersökning benämner Eliasson m.fl. som 

respondentundersökning då det under en respondentundersökning är de intervjuades egna 

tankar och uppfattningar som är det intressanta för studien. För den som utför studien är syftet 

därefter att finna mönster i de svar som framkommer från respondenterna (2012, s. 228). I 

studien intervjuades samma yrkeskategori, dock arbetade de med olika åldersgrupper och det 

var naturligt för oss att använda oss av en tematisk analys just för att kunna urskilja mönster i 

de svar som framkom. Det som skulle kunna påverka reliabiliteten är att vi utifrån vår egen 

förförståelse och uppfattning utförde, analyserade och tolkade intervjuerna på varsitt håll. Bell 

beskriver reliabilitet som ett mått för att mäta huruvida en viss metod ger samma resultat vid 

samma typ av omständigheter. Hon menar att när man frågar vissa saker kan det finnas faktorer 

runt omkring som påverkar svaret som att de responderade kan ha varit med om olika saker etc. 

(2016, s. 133).  

 

Samma frågeguide användes under samtliga intervjuer, men genom att olika följdfrågor ställs 

beroende på responsen på frågorna påverkar det reliabiliteten i studien. Genom detta fick vi 

som författare inte samma material att bearbeta och analysera vilket till viss del visade på olika 

resultat. Detta kan också ses som positivt då det genom olika följdfrågor genererade i ett 

rikligare material att arbeta med. Utifrån detta påverkas dock studiens validitet då Bell menar 

att om frågorna som ställs inte har hög reliabilitet saknar de även validitet (2016, s. 134).  

 

I studien transkriberades ljudinspelningarna ordagrant, det i sig kan inte garantera att inte vår 

egen förförståelse eller uppfattningar påverkar hur vi tolkar resultatet eller om vi gör det på 

olika sätt. Vi har försökt vara neutrala i vår tolkning men det är ändå våra tolkningar av 
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datainsamlingen vilket inte kan ses som en hel sanning. Vi argumenterar dock för att det inte 

finns någon studie som kan representera just hela sanningen.  

6.6 Etiska hänsynstaganden  
I arbetet med denna studie har vi som forskare vissa etiska aspekter att ta hänsyn till, ett av dem 

är ansvaret gentemot de medverkande. I studien har vi utgått ifrån de forskningsetiska 

principerna från Vetenskapsrådets skrivelse där fyra huvudkrav ingår; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ger information till undersökningsdeltagaren om vad syftet med studien är samt 

villkor för deltagandet. De som deltar har rätt att bli informerade om att deltagandet i studien 

är frivillig och att de närhelst de vill har rätt att avbryta sin medverkan utan eventuella negativa 

konsekvenser, samt att informationen som samlas in inte kommer att användas för annat än 

denna forskning. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste få samtycke från den deltagande 

till medverkan i studien (2002, s. 6,7, 9 och 10).  

 

I vår studie har de deltagande fått tagit del av en blankett med information om studiens syfte 

(se bilaga 10.2). I informationen framgår att deltagaren har rätt att avbryta intervjun och dra 

tillbaka sin medverkan när hen vill, samt att studien är frivillig att delta i och att ingen ersättning 

utgår. Avslutningsvist får de underteckna att de samtycker längst ner på blanketten. 

Konfidentialitetskravet betyder enligt Vetenskapsrådet att de uppgifter som behandlas om 

personen ska hanteras på ett sådant sätt att det är konfidentiellt och ingen obehörig ska kunna 

ta del av dessa uppgifter. De deltagande ska kunna garanteras anonymitet. För att möta 

konfidentialitetskravet har inga namn använts i det transkriberade materialet (2002, s. 12). 
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7. Resultat och analys av delstudie 1 och 2 

 

I följande del redovisas resultat och analys av de två delstudierna. Empirin är grundad i vår 

tolkning av de intervjuade förskollärarnas beskrivning av deras arbete med genus och 

jämställdhet i förskolan. En bred och öppen frågeguide har använts för att underlätta arbetet i 

att utesluta irrelevanta svar i det omfattande materialet, detta för att hålla oss inom ramen för 

studiens frågeställningar och syfte. 
 

I första delen redovisas resultat och analys från delstudie 1 där fem förskollärare som arbetar 

med barn i åldrarna 1–3 år intervjuats. I del två redovisas empirin från delstudie 2 där ytterligare 

fem förskollärare intervjuas, dessa arbetar med de äldre barnen i åldrarna 4–6 år. Detta för att 

undersöka och synliggöra eventuella skillnader i arbetssättet med yngre respektive äldre barn. 

Resultat följt av analys presenteras i respektive delstudie där resultatet analyseras utifrån 

studiens teoretiska perspektiv, begrepp samt i relation till den tidigare forskningen inom ämnet.  

 

7.1 Delstudie 1: De yngre barnen: 1–3 år  

7.1.1 Könsrollernas påverkan på barnen   

Resultat 

För att kunna få en inblick i förskollärarnas uppfattning om könsrollernas påverkan på barnen 

fick de frågan om hur de uppfattar könsrollerna i sin barngrupp. Majoriteten av de intervjuade 

förskollärarna kunde trots barnens låga ålder uppfatta att barnen drogs till lekar och roller 

utifrån de stereotypa könsrollerna. Barnen varierade däremot friskt i olika 

familjekonstellationer mellan att vara mammor, pappor och syskon mellan varandra i rolleken 

och de intervjuade kunde inte direkt se att barnen valde att just gruppera sig efter kön, utan 

valde att leka med det som enligt dem intresserade barnen. Av det stereotypt ”flickiga” och 

”pojkiga” materialet som förskolorna erbjöd så var uppfattningen generellt att pojkarna var de 

som mestadels lekte med bilarna: 

  

Av de allra yngsta har vi sju killar och där är det ju bilar och garaget som hägrar i deras 

lek, det är ju det jag kan se. (Förskollärare E) 

  

Förskollärare E beskriver även hur hon uppfattar att könsrollerna redan vid åldrarna 1–3 år sitter 

djupt och att hon uppfattar det som något som de har med sig från såväl hemmet som samhället 

i stort: 

  

Ja, alltså jag kan ju bara säga senast i morse så kom det en liten, han är två, med en skjorta 

på sig och så sa han sitt namn och sen sa han ”stilig!”.  Att de är dom orden som faktiskt 

hägrar, redan nu. Som kille är man stilig och kommer en tjej i klänning så är man söt. 

Inte kanske att vi benämner det så men att dom har det med sig redan från hemmet och 

då blir det så förankrat hos dom ändå och så ska man då ”men du har rutig skjorta på dig, 
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alltså man försöker vända det på något annat vis så de får bekräftelse ändå, men det är 

redan ingrott i många fall. (Förskollärare E)  

 

Majoriteten av de intervjuade förskollärarna har uppfattningen av att detta beror på samhällets 

normer och vad de har med sig hemifrån. Flera av de intervjuade tycker dock att könsrollerna 

och den könsstereotypa leken är tydligare bland pojkarna. En förskollärare upplever att 

flickorna inte riktigt är så stereotypa som pojkarna är: 

  

[...] I så fall just den som vi pratade om innan med bilar att det känns som pojkarna i den 

gruppen kommer ofta till förskolan, ja men de har en traktorgrävare på tröjan och går och 

visar och stolta och sätter sig också och leker med de leksakerna här. Det är väl det som 

syns. Men jag tycker nog att det syns mer än om man då skulle säga att det var stereotypt 

av tjejerna då skulle hänga med dockorna för det tycker jag inte syns lika mycket. Dom 

är nog mer öppna i så fall. (Förskollärare D) 

 

Analys  

Ett återkommande tema i intervjuerna var att förskollärarna inte upplever det som ett problem 

utan bara ett konstaterande att barnen i så pass ung ålder dras till olika lekar och material 

beroende av kön. Utifrån Hirdmans genusteori synliggörs på så vis de genuskontrakt och de 

osynliga regler och normer hur förskollärarna uppfattar barnens val och lek i olika situationer. 

Att barnen leker könsstereotypt tror alla av de intervjuade förskollärarna har att göra med 

omgivningen och hemmets påverkan. Vad de erbjuds hemma. Detta påvisar också resultatet i 

Emilsson, Folkesson och Moqvist Lindbergs studie, att förskollärarna som upplever att det är 

skillnad på pojke och flicka har uppfattningen att barnen uppträder stereotypt just på grund av 

intrycken från hem och samhälle (2016, s. 232). De intervjuade förskollärarna diskuterar dock 

inte förskolans roll och påverkan i barnens liv, trots att barnen spenderar en stor del av sin tid i 

förskolan. Utifrån Hirdmans genusteori kan detta ses utifrån att det genussystem och 

genuskontrakt som hon menar sitter väldigt djupt i varje tid och samhälle och anses vara det 

normala (1988, s. 7 och 15–16). 

  

Jag får således också uppfattningen av att genom förskollärarens intagande av ett 

individperspektiv så uppfattar de att arbetet med genus automatiskt inkluderas, vilket går i linje 

med delegationens utredning SOU:2004, att individperspektivet är vanligt förekommande och 

bristen på kunskap inom genus och jämställdhet bidrar till hur arbetet ska omsättas i praktiken 

(SOU2004:115, 2004, s. 14). 

  

Att det upplevs som mer förekommande att den stereotypa leken inte är lika tydlig bland 

flickorna stödjer Hirdmans genusteori om genusordningen att män står högre än kvinnor och 

sidor som är manligt kodade är således mer accepterat för alla barn att utöva. Detta var något 

som även synliggjordes i Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson studie där 

maskuliniteten kunde ses som norm i såväl lek som material. Detta styrker också det som Wedin 

menar när hon utifrån Hirdmans teori talar om den över- och underordning där mannen är norm 

vilket resulterar i att pojkflicka uppfattas som ett ord som används i positiv bemärkelse och 

värderas högre än att en pojke visar “flickiga” sidor (Wedin, 54–55). Det är följaktligen mer 
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tacksamt för en flicka i förskolan att gå mot det pojk-kodade leksakerna än tvärtom, det är vad 

Salmonson Ivarsson menar har att göra med att en flicka då rör sig uppåt i hierarkin, mot den 

manliga normen (2015, s. 197).  

7.1.2 Tolkning av läroplanen och förskollärarnas uppfattning om genus 

Resultat 

Utifrån läroplansmålet: “Arbetslaget ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor 

och intressen som går utöver könsstereotypa val” (Lpfö18, s 15) fick förskollärarna frågan hur 

det tolkar detta och vad det innebär för dem. En av de intervjuade förskollärarna responderade 

följande:  

  

Vi har inte hunnit nudda så mycket på den nya läroplanen utan de mer generella målen 

först, hur ser vi på det här. Undervisning och utbildning har vi lagt störst fokus på.  

(Förskollärare E) 

  

I övrigt hade de intervjuade förskollärarna en liknande syn hur de tolkar det upplästa 

läroplansmålet. Det som är återkommande i resultatet är vikten av att göra allt material 

tillgängligt för alla barn och inte låta dem begränsas utifrån kön: 

  

När vi diskuterat det här i arbetslaget så har vi diskuterat mycket det här med att de ska 

få möta allt och att alla rum ska vara tillgängliga för alla att gå in i, att man tänker på att 

det är mer att det är neutrala material, inte så mycket färg, mycket trämaterial. Att man 

bemöter det här så det tilltalar alla. Och nu kanske inte de yngsta har börjat placera riktigt 

så här än men det är väl så vi har diskuterat, att vi tänker att det och här på förskolan har 

vi möjlighet att ge alla barn allt. (Förskollärare E) 

  

Vi har nästan bara avkodat material, att det ska locka till fantasi på alla möjliga olika sätt, 

så har vi satt till vissa saker. Man får bygga sitt eget. Mycket ateljé, mycket ljus, mycket 

kreativitet i stället för stereotypt. (Förskollärare B) 

  

Vi har pratat om vad vi ser som flick-/pojkleksaker traditionellt och sen har vi duplo-lego 

och såna saker, det är ju några bilar där också, det är ju mest klossar och såna saker, bygg. 

Vi har ju köpt in mycket teknikmaterial och så som ska kunna locka alla. Och det gör det 

ju också tycker vi. (Förskollärare A) 

  

Alla de intervjuade förskollärarna utom en anser att genus är ett begrepp som ofta är 

återkommande i diskussioner i verksamheten. Alla intervjupersoner upplever dock att de har 

ungefär samma uppfattning som sina kollegor i arbetslaget och är överens om hur de ska arbeta 

men poängterar att ansvaret för detta ligger hos förskolläraren.  

  

Det var inte lätt! Så det är inget generellt som jag tar med varje gång jag gör planering 

eller nånting sånt där det måste jag ju säga, även om det är ett stort övergripande mål så 

har jag inte med det i planeringarna. (Förskollärare C) 
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 Det som också är återkommande i resultatet är att genus till stor del handlar om allas lika 

värde:  

  

[...] Men vi har nog inte om jag ska vara ärlig; inte jättemycket specificerat genus utan 

alla har lika värde och hur ser vi till att alla får det. Att det blir det som är fokus.  

(Förskollärare E) 

  

Analys  

Baserat på resultaten kan detta förstås som att majoriteten av de intervjuade inte riktigt var 

bekanta med läroplanens innehåll i ämnet och kände sig osäkra, dels för att den är ny men också 

för att de inte prioriterat de målen utan fokus har hamnat på det som sticker ut allra mest i den 

nya läroplanen; undervisning och utbildning. När förskollärare E säger att de främst fokuserat 

på undervisning och utbildning i den nya läroplanen kan detta tolkas som att hen anser att genus 

och jämställdhetsarbetet inte inkluderas i den utbildning som sker och att hen upplever att de 

måste göra specifika aktiviteter eller inplanerad undervisning för att uppnå de nya 

läroplansmålen. Detta kan enligt min tolkning utifrån förskollärarens svar vara ett av resultaten 

av läroplanens fokus på utbildning och undervisning, att förskollärarna kan uppleva att arbete 

med genus och jämställdhet behöver inplaneras.  

 

När förskollärarna vidare talar om genus och deras uppfattning om läroplansmålet utifrån 

arbetet med små barn så hamnar majoritetens fokus på förskolemiljö som är tillgänglig för alla 

barn, det vill säga en o-kodad könsneutral miljö där alla barn erbjuds allt. Detta är vad Bodén 

menar är en av det vanligaste metoderna för att arbeta med jämställdhet i förskolan. Att miljön 

avkönas för att tilltala alla och möbleras på ett sätt som lockar till lek och lärande oberoende av 

vilket kön barnet har (2011, s. 35–36). Jag upplever att förskollärare A har uppfattningen att 

Duplo-lego, klossar och andra byggsaker är könsneutrala, så också teknikmaterial. Bilar 

däremot uppfattar hen som ”pojkleksaker”. Förskollärare B uppfattar ateljén och ljusrummet 

som könsneutrala platser då kreativitet inte anses könsstereotyp. Förskollärare A nämner att de 

köpt in teknikmaterial för att ”locka alla” och min uppfattning är att de upplever att detta ska 

resultera i att barnen undviker att hamna i den stereotypa leken och det stereotypa materialet i 

större utsträckning. Utifrån Hirdmans genusteori kan förskollärarnas uppfattning ses och tolkas 

utifrån den över- och underordning, där det manliga blir normen men att principen om 

isärhållandet av könen synliggörs hos förskollärarna. Detta kan tolkas genom resonemanget 

om vad de upplever som könsneutralt, att byggklossar och teknikmaterial anses vara 

könsneutrala, detta för att de enligt förskollärarna lockar till kreativitet. Leka i kök eller diverse 

omsorgslekar nämns inte till den könsneutrala leken, vilket kan ses utifrån Andersson – Tegnér 

och Heikkilä beskrivning av förskollärarens egna föreställningar om vad som anses kvinnligt 

respektive manligt gör att de stereotypa handlingarna ofta är omedvetna (2017, s. 23). 

  

Ytterligare en tolkning angående detta är att förskollärarna har uppfattningar om hur och vad 

barn väljer att leka med och intresserar sig för, utifrån vilket kön de har och att det könsneutrala 

materialet ska bidra till att barnen ges fler möjligheter. Det går i linje med Emilsson m.fl. studie 

där strategin var vanlig förekommande bland förskollärarna (2016, s. 234–235). Att diskursen 

om könsneutralitet i förskolan har blivit vanlig menar Bodén har att göra med läroplanens 
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tydlighet i arbetet med jämställdhet, detta samtidigt som det finns en övertygelse att om de utgår 

ifrån att ett individperspektiv där varje barn blir synligt, automatiskt genererar till att barnen 

behandlas likvärdigt (2011, s. 38–39). Detta är något som jag upplever förskollärarna i studien 

utgår ifrån då de poängterar, att de vill ge varje enskilt barn möjligheter utan att fokusera på 

vilket kön barnet har och att det genom det könsneutrala arbetssättet vidgar barnens intressen 

och val. Att materialval och utformningen av lärmiljön framkom som viktigt tolkar jag är en av 

de saker som förskollärarna upplever är konkret och möjligt att genomföra för de yngre barnen 

som ännu inte riktigt har språket och kan diskutera på samma sätt som de äldre 

barnen. Sammanfattningsvist visar resultatet enligt min tolkning att synen på arbetet med genus 

utifrån läroplansmålet går isär och att strategierna ser olika ut beroende på det fria tolkandet 

men framförallt läroplanens tolkningsutrymme.  

7.1.3 Jämställdhetsarbetets betydelse  

Resultat 

Om förskollärarnas uppfattningar om jämställdhetsarbetet i förskolan och dess betydelse visade 

resultatet enhälligt att det var något som alla de intervjuade förskollärarna diskuterade i sina 

respektive arbetslag och tycker är viktigt. Förskollärare C talar om att “det inte är gjort i en 

handvändning [...]” att arbeta med jämställdhet då de flesta av vårdnadshavarna faktiskt arbetar 

i stereotypt könskodade yrken och konsekvensen av detta blir enligt förskollärare C att ”[...]det 

fortsätter ytterligare en generation”. Vidare synliggjordes hur förskollärarna ser på 

jämställdhet och hur det omsätts i barngruppen de arbetar i. Här framkommer det att dialog 

mellan varandra upplevs som viktigt och att uppmuntra och påminna varandra ofta görs och ska 

göras, däremot svarade ingen av de intervjuade att de systematiskt arbetar med jämställdhet i 

sin barngrupp. Här nämns barnens unga ålder av flera av förskollärarna som en av 

anledningarna och att arbetet till stor del handlar om omsorg med så pass små barn. En 

förskollärare påtalar att till exempel att ”Det blir ju på ett annat sätt med stora barn” – 

förskollärare D 

  

En förskollärare ger exempel på hur de får in jämställdhetsperspektiv i sitt arbete: 

  

Jämställdhet för de yngre är väl mycket hur vi pratar, du vet det här klassiska; ”det gör 

ingenting, pappa kan tvätta. Det fixar han”. Istället för mamma. Att man inte faller i dom 

groparna. Att man försöker framställa mamma och pappa som likvärdiga personer. På 

alla områden. (Förskollärare B) 

  

Flera av de intervjuade nämner också att de hade önskat se fler män och manliga förebilder i 

förskolan och om vikten för barnen att vara en bra förebild. Förskollärare A berättar att hon 

tänker på att "[...]gå över gränser” och göra maskulint kodade saker, som att ta fram 

skruvmejslar och hammare och själv lösa saker; ” [...]att jag kan och inte behöver ta hit någon 

man som gör det”. Förskollärare B poängterar också att de har en jätteviktig roll i att visa alla 

olikheter och att hen tar den uppgiften på allvar.  

  

När förskollärarna talar om jämställdhet återkommer den generella uppfattningen om att alla 

ska ha samma möjligheter i förskolan, och förskollärare E berättar att hen upplever det som 
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svårt att ge alla barn lika mycket tid. Förskollärare C tycker att pedagogerna har stor möjlighet 

att påverka: 

  

[...]det är ju någonting som man skulle kunna göra väldigt mycket av. Eh. Om man tog 

med det också, stenhårt i planeringarna. Dom är ju här så pass lång tid av dagen de här 

barnen och det är ju vi som sätter deras värdegrundsarbete och allting ju. Vi kan absolut 

påverka. Vi kan påverka väldigt mycket. (Förskollärare C) 

  

Analys 

Förskollärarna upplever jämställdhet som något som har stor betydelse för barns framtid men 

jag tolkar det som att förskollärarna upplever det som svårt att konkret arbeta med detta med de 

små barnen, att omsorgen tar så pass stor plats och att arbetet med sig själva som förebilder är 

viktigt tills de blir större och är mer mottagliga framförallt för aktiviteter och undervisning ur 

ett jämställdhetsperspektiv. Utifrån detta upplever jag att flera av förskollärarna anser att de 

behöver göra konkreta aktiviteter men att barnen ännu inte är mottagliga för detta på grund av 

dess låga ålder. Detta kan jag i enlighet med Edströms studie tolka som att barnen anses som 

omedvetna och oskyldiga och att pedagogerna därför inte gör så stor sak av jämställdhetsarbetet 

(2014, s 550–551). Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans genusteori kan det tolkas som att det 

maskulina lyfts fram ännu mer och att kvinnor behöver ta sig in på de manliga arenorna 

(Eidevald och Lenz – Taguchi 2011, s. 22) när förskollärarna upplever att de behöver 

representera männen och göra maskulina saker för att väga upp bristen på män i förskolan. 

Utifrån detta kan frågan ställas om de kvinnliga sidorna lyfts fram på ett likvärdigt sätt i 

förskolan när kvinnor är överrepresenterade? 

  

Förskollärare C som flertalet gånger delger att hen tycker barnen på avdelningen är ”små” talar 

däremot om att de arbetar och satsar mycket på arbete kring mångkultur, vilket kan tolkas som 

att det arbetet upplevs som enklare och tydligare med små barn än just genus och jämställdhet. 

Ett återkommande tema är att förskollärarna emellanåt talar om jämlikhet i sina uppfattningar 

om jämställdhet. Det talar om att ge alla barn lika tid och alla individers lika värde i olika 

situationer, men inte i förhållande till just kön. Detta är något som går i linje med vad Wedin 

talar om är vanligt förekommande; just förväxlingen av begreppen (2018, s. 15).  

7.1.4 Förskollärarnas uppfattningar om att vidga barnens möjligheter till 
utveckling 

Resultat 

Majoriteten av de intervjuade förskollärarna upplever det som svårt att påverka barnens syn på 

de traditionella könsrollerna. De upplever att den yttre påverkan från samhället och hemmet är 

stort och att de i och med det är osäkra på hur de kan arbeta och vad det har för konsekvenser 

för barnens utveckling. En förskollärare säger till exempel så här om sina möjligheter till 

påverkan:   

 

Jag hoppas ju att vi breddar deras perspektiv på att se på det men jag vet inte om jag ska 

vara ärlig. Jag hoppas ju att de får med sig en bredare syn på vad som är okej och att allt 

är okej och man får vara som man vill, men jag tycker att det är väldigt svårt att påverka 
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dem. De har redan så mycket med sig när de kommer, alltså bara att de åker till stan, så 

är det uppdelat och strukturerat, tidningarna på affären. Vi använder ju mycket affären 

som närmiljö och redan där ser man att redan där börjar det peka på att det är åt de 

könsstereotypa hållen. Så det är svårt att bemästra, sen vet inte jag hur mycket vi kan 

påverka. (Förskollärare E) 

 

Flertalet av de intervjuade är tydliga med att förskolan kan påverka mycket men att barnen ännu 

är så pass små: 

  

Vi kan ju inte styra dem mer än att erbjuda och visa vad som finns (Förskollärare D) 

 

En annan förskollärare känner sig osäker i hur det påverkar barnen beskriver att hen upplever 

att de sitter djupt rotat även bland pedagogerna: 

  

Jag tänker att man bemöter det hela tiden att de får det med sig och vi gör det säkert också 

omedvetet, det sitter så i ryggraden, så här: ”vi går och leker med bilar!” och så bjuder 

man in till det, när man inte har någon annan pedagogisk verksamhet. Jag tror att det är 

lätt att man halkar in på det och sen att det är en tydlig lek, den blir oftast lugn och fin 

och de vet vad de ska göra. (Förskollärare E) 

  

En förskollärare berättar att hen under en period arbetat en hel del med teknik då gruppen bestod 

av mestadels flickor: 

  

[...] Då tänkte jag att just teknik där, att det är bra för deras lärande! (Förskollärare A) 

  

Samma förskollärare berättar också att de vanligtvis inte har dockor på sin avdelning men att 

de provade att ta fram dem under en period: 

  

[...] jag kände att det här var jag inte så sugen för att jag har en anledning till varför jag 

inte vill ha de här dockorna och då blev det ju som jag hade trott också att då började ju 

flickorna leka med de här dockorna och då känner jag, fick ju inte pojkarna leka med dom 

heller, att det är ju de här flickorna som väljer de här dockorna och leker 

omhändertagande lekar osv jag känner nog mer att jag vill utmana dem i andra lekar, för 

då tycker jag att då kan dom leka med dockorna hemma. Jag visste att några av flickorna 

gjorde det. Så jag kände att här vill jag nog utmana med andra typer av lekar, så sen fick 

dockorna resa bort… och det har gått jättebra. (Förskollärare A) 

  

Analys 

Utifrån resultaten framkommer det återigen som att osäkerheten kring genus och jämställdhet 

och de yngre barnens utveckling och lärande är stor, för att de just är så pass små. Och andra 

sidan menar flera av dem återigen att de får med sig mycket både hemifrån och från samhället. 

Min tolkning är att förskollärarna lätt hamnar i spåret att välja det som för stunden känns 

tacksamt och intressant för barnet, vilket i detta fall blev bilar för pojkarna. Detta kan kopplas 

samman med det som Wedin belyser när hon utifrån Hirdmans genusteori talar om de normer 

och föreställningar som finns i samhället, djupt rotat i oss när vi förhåller oss till människor ofta 

fokuserar på kön istället för individ (2018, s. 54). 
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Förskollärare D menar att hen inte kan styra barnen mer än att visa vad som finns, detta kan 

tolkas som att det upplevs svårt att både arbeta med genus och samtidigt följa barnens intressen 

och ge dem inflytande, utifrån läroplanens mål. Detta är något som respondenterna i Emilsson, 

Folkesson och Moqvist Lindbergs studie också upplevde som ett dilemma (2016, s. 234–235).  

  

Förskollärare A som medvetet valde just teknik till sin grupp flickor för deras utveckling och 

lärande kan förstås utifrån det som både Eidevald benämner som det kompensatoriska 

arbetssättet där flickorna i det här fallet får utöva saker som anses maskulint kodade och på så 

vis ges möjlighet att utvecklas i annat än vad som i den samhälleliga normen förväntas av dem 

(2009, s. 36). Detta återspeglar också könsmaktsordningen utifrån Hirdmans teori där mannen 

är normen och där flickor som rör sig mot ”det pojkiga” stiger uppåt i hierarkin. Detta kan tolkas 

som att den lek som anses vara maskulint kodad uppmuntras generellt sett mer, detta synliggörs 

när förskollärarna främjar teknikleken men när dockorna tas in i leken väljer pedagogerna att 

ta bort dem när de endast lockar flickorna. De väljer inte att uppmuntra fler barn och finna ett 

sätt att framförallt locka pojkarna att leka med dem, vilket kan kopplas samman med vad 

Salmonson och Ivarsson menar med pojkarnas eventuella risk av nedflyttning i hierarkin. Detta 

går således också i linje med L. Granger m.fl. amerikanska forskning där detta visade sig vara 

vanligt att den maskulina leken stöddes i större uträckning. Detta framhåller L. Granger m.fl. 

kan komma att resultera i att barnens förutsättningar och framtida livsval på sikt kan påverkas 

(2016, s. 498–499 och 504).  

7.1.5 Hur förskollärarna skapat sin uppfattning om genus 

Resultat 

Ingen av de intervjuade förskollärarna i delstudie ett har något minne av genus- och 

jämställdhetsarbete i sin förskollärarutbildning vare sig de tog examen på 1980-talet eller 2010-

talet.  

  

Nej, jag kommer inte att vi har läst genus om jag ska vara helt ärlig, jag tror inte det varit 

så djupt förankrat. Och om det var någonting som vi snuddade vid, så var det väldigt lätt 

tror jag. För jag kommer ihåg när jag gick på första arbetsintervjun när jag var klar och 

de började ställa frågor om genus och jag vart såhär: ”Oh-Oh, vad ska jag svara?” Men 

sen jag börjat jobba med det så möter man det ju hela tiden, men just innan att kändes: 

Wow, var det sånt här stort fokus på genus! (Förskollärare E)  

  

Förskollärare A berättar att de haft en intressant föreläsning om genus och jämställdhet vid ett 

tillfälle och berättade om några tips som hen tog fasta på när det kom att handla om leksaker 

och material: 

  

[...] Hon sa ju väldigt bra, att man behöver inte ta bort någonting. (Förskollärare A) 

  

På frågan om realiserandet av eventuell kunskap i praktiken svarade förskollärare D: 
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Nej, inte kring genus. För mig har det mest följt med som ett förhållningssätt till mig, inte 

att jag aktivt går och; nu ska vi jobba med genus. Jag ser det som ett förhållningssätt hos 

pedagoger som avspeglar sig i miljön både fysiska miljön men också den sociala miljön, 

vilket synsätt och värderingar man har. (Förskollärare D) 

  

Sen tror jag att det är lätt att skriva en policy, så här förhåller vi oss på (förskolornas 

namn) genus sen har man den policyn men sen är det inget mer med det. Där tror jag att 

det tar stopp på många ställen. Att man: men ni vet hur ni ska förhålla er... ja vi vet, men 

hur. (Förskollärare D) 

Analys 

Utifrån resultatet om förskollärarnas utbildning inom genus och jämställdhet är min tolkning 

att utbildning inte berört ämnet på ett sådant sätt att de kunnat omsätta sin kunskap i 

verksamheten, utan att de fått samla på sig erfarenhet på sin arbetsplats i sitt arbetslag under 

arbetets gång. Edström framhåller i sin studie att Sverige ofta framställs som ett ledande land 

inom genusarbetet i förskolan (2014, s. 535). Men likväl visar regeringens delegation 

SOU2004:115 att bristen på kunskap och hur kunskapen ska omsättas ännu är stor (2004, s. 9). 

Förskollärare D framhåller att hen inte arbetar med genus utan istället använder det som ett 

förhållningssätt samt i förskolans miljö vilket jag tolkar är ett vanligt framförallt med de yngre 

barnen. Jag tolkar det vidare som att hen upplever att det snarare har med en pedagogs 

inställningar och personlighet att göra hur en arbetar med genus. Utifrån detta tolkar jag att 

varje pedagogs egen inställning och uppfattningar om kön ligger till stor del som grund för hur 

arbetet ska gå till. Därför menar Andersson m.fl. att reflektion där varje pedagog granskar sig 

själv är och bör vara en central del i genus och jämställdhetsarbetet (2017, s. 23). När 

förskollärare D vidare talar om förskolans policy är min tolkning att de således inte innehar 

vidare kunskap hur arbetet med att förskollärarna vet att arbetet ska genomföras, men inte hur. 

Detta tolkar jag återigen att det råder brist på kunskap i enlighet med Hjelmérs studie där hon 

menar att ansvaret och konkretiseringen av arbetet förs över på lärarna (2020, s. 2). 
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7.2 Delstudie 2: De äldre barnen: 4–6 år  

7.2.1 Förskollärares uppfattning om genus  

Resultat 

Förskollärarna diskuterar vad genus innebär för dem och huruvida det diskuteras i arbetslaget. 

Ett återkommande tema är att genus tycks vara ett begrepp som inte diskuteras på ett medvetet 

sätt, det diskuteras snarare i vardagliga situationer som uppstår. Två förskollärare talar om att 

det kan handla om saker som barnens kläder och hur de bemöter det:  

 

[...] Att vi pratar om att, hur vi pratar om barnens kläder och hur dom ser ut. Och ofta när 

någon kommer och har en ny tröja och att vi kanske inte säger ”Åh vad fin den är eller 

vad cool den är” utan de är då diskussionerna kommer upp om hur vi ska, vårt sätt, hur 

vi ska kunna påverka dom, liksom inte att dom ska tycka eller att vi pratar med killar eller 

tjejer på det sättet utan hur vi, ja men att istället prata om att ”ja men vilken mjuk tröja 

du har” eller något sånt. De är väl dom gångerna det kommer upp, men inte så att vi går 

djupt in på det. (Förskollärare I) 

  

Ja men alltså väldigt mycket det här att man liksom kommenterar kanske med kläder, 

“Oh vad du var söt idag”, och mycket just till flickor, det här fina och söta hela tiden och 

att då killarna inte får den uppmärksamheten på samma sätt. För det tycker jag ändå att 

jag brukar försöka tänka på, att man liksom. [...] Sen märker man ju på ett barn om den 

kommer på morgonen och den har en ny tröja, man märker ju på dem att de vill ha 

bekräftelse. Men att man då försöker tänka efter vad man då säger och hur man ger den 

bekräftelsen. (Förskollärare H)  

 

I vissa fall finns det skilda uppfattningar i arbetslaget men överlag verkar det som att 

pedagogerna är överens i situationerna angående bemötandet av barnen. I följande citat talar 

förskolläraren om att det kan finnas skilda uppfattningar om arbetet med genus på förskolan. 

Hen menar även att genus inte är någonting som diskuteras medvetet:  

 

[...] Men vi pratade ju liksom för att vi går ju på föreläsningar och vi har det i utbildningen 

men vi tänker ju ändå olika. Man kan ju bara ta på, för det var i någon situation som 

någon ropade ”Killar!”, så. Och då diskuterade vi, ja men just de, ropa så det ska vi ju 

inte göra. Att då kan man ju diskutera det där och då så, men det är ju inte så att vi har 

det som en stående punkt på planeringen. Men just när det kommer såna situationer då 

kan vi ju diskutera det. För det är ju mycket man gör omedvetet. (Förskollärare F)  

 

Analys  

Ett återkommande mönster hos förskollärarna kom att handla om barnens kläder och hur de 

bemöter detta sett till genus. Min tolkning att förskollärarna diskuterar genus utifrån barnens 

kläder för att det någonting konkret och lätt att ta fasta på men att de då begränsas till att enbart 

handla om det ytliga och att kunskapen inte blir djupare än så eller berör barnets inre förmågor. 

Det förefaller som problematiskt att diskutera genus när det begränsas till att enbart inbegripa 

konkreta saker i utbildningen. Då Wedin behandlar begreppet genus talar hon om det sociala 

könet och det biologiska könet och att kön i förhållande till genus behandlar båda aspekterna 
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(Wedin, s. 54). Utifrån förskollärarnas uppfattning verkar det finnas en osäkerhet gällande 

begreppet och tas inte med i beräkningen vid planering av undervisningen. Det kan tolkas som 

att genom att förskollärarna är osäkra på begreppet, tar de inte heller upp det i diskussion med 

varandra, och därav försvårar det möjligheten att ha med det i beräkningen i både planerad 

undervisning och spontana situationer. Salmson och Ivarsson menar även att genusnormen i 

förskolan ibland skapas helt omedvetet (2015, s. 194 - 195). Förskollärare F menar att mycket 

görs omedvetet, men genom de andra förskollärarnas respons om att det inte diskuteras kan 

även det förstås som att det finns en omedvetenhet. Det kan förstås som att det kan vara svårt 

att hantera de olika könsnormer och mönster som finns i barngruppen om pedagogerna är 

omedvetna om sådant de gör i verksamheten som påverkar sett till genus vilket Andersson m.fl. 

tar upp då de menar att för att arbeta med jämställdhet bör pedagogerna granska och reflektera 

över sig själv sett till kön och genus (2017, s. 23). Förskollärarnas uppgift i tolkningen av genus 

förefaller som stor för att möjliggöra arbetet med genus i förskolan.  

7.2.2 Tolkning av läroplanen 

Resultat 

En fråga som ställdes under intervjun var hur de intervjuade förskollärarna tolkar följande 

läroplansmål: 

 

“Arbetslaget ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen som 

går utöver könsstereotypa val” (Lpfö 18, s. 15) 

 

Det generella svaret förskollärarna hade gällande tolkningen av läroplansmålet var att erbjuda 

barnen alla sorters leksaker och lekar där de inte blir begränsade beroende på kön. En 

förskollärares svar om tolkningen av läroplansmålet var följande:  

 

Det är väl mer att erbjuda dem lekar och leksaker som de kanske inte själva skulle ha valt 

att leka med utifrån köns, att utmana pojkar att till exempel leka med dockor och barbie 

och mamma pappa barn, och tvärtom, flickor med bilar eller andra saker som du ser är 

uppdelade. (Förskollärare F)  

 

Förutom att erbjuda alla sorters leksaker och lekar var det två förskollärare som framhöll vikten 

av att erbjuda barnen nya material i den lek de redan är intresserade av samt att utmana barnen 

i deras lek och se på nya sätt att använda leksakerna:  

 

Jag tänker att barnen väljer ju väldigt ofta liksom ja men typiskt tjejmaterial och typiska 

ja men manliga material liksom, pojkmaterial. Och där måste vi hjälpa till att dem ska få 

se och möjlighet att testa på andra, det behöver inte vara att vi tar bort det de är 

intresserade av för oftast är de ju intresserade av det där typiska liksom och har fått med 

sig det innan. Men att vi mer lägger till sånt så att det blir liksom mer, att de får 

möjligheten att testa andra material i den leken dom verkligen är intresserade av. Och att 

vi breddar deras förmågor och synsätt på det sättet. Jag tror inte att det hjälper att ta bort 

några saker för att barnen ska få testa något annat material.  (Förskollärare I)  
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[...] Erbjuda barnen alla saker, men också hjälpa barnen att tänka ett steg till. Spelar ingen 

roll vad det är för någonting utan vad dom än har, som man kan leka med en barbiedocka, 

så kan man leka att det är en superman eller superhjälte. [...]Både utmana sig själv, barnen 

och leksakerna. (Förskollärare J)  

 

Analys  

Det som framkom till stor del var diskussionerna om arbetssättet. Att arbeta på ett sätt där 

barnen får utforska andra saker än vad de tidigare gjort tolkar jag det som att de diskuterar ett 

jämställdhetsperspektiv. Denna typ av arbetssätt är ett återkommande mönster gällande arbetet 

med de äldre barnen. Det som framkommer i en del av intervjuerna är en strävan efter att pojkar 

ska få prova på saker som flickor leker mer med och vise versa. Exempel på detta är 

förskollärare J talar om att man kan göra om befintliga leksaker, som barbiedockan. Det tolkar 

jag det som att de gör en ”flickleksak” till en ”pojkleksak” och genom detta blev typen av lek 

ändrad, dockan symboliserar någonting annat utifrån föreställningar om pojkars intresse vilket 

kan förstås utifrån Hirdmans genuskontrakt (1988, s. 15 – 16) där förskolläraren har 

föreställningar om vad flickor respektive pojkar vill leka med. Detta anser jag även går in i 

Bodéns tankar om det kompensatoriska arbetssättet där pedagogerna arbetar på ett sätt där 

barnen ska kompenseras för de sidor som står långt ifrån deras biologiska kön (2011, s. 40). 

Förskollärare F talar till exempel om att uppmuntra pojkar till att leka med dockor och flickor 

till att leka med bilar och att det på så vis finns en tanke om att barnen uppmuntras till att 

utforska sina intressen utöver könsstereotypa val.  

 

Sett till förskollärarnas respons om att barnen ofta väljer typiska flick- eller pojkmaterial tolkar 

jag det som att det finns en föreställning om pojkar och flickor som varandras motsatser vilket 

kan kopplas ihop med Yvonne Hirdmans begrepp genusordning, med principen Manligt och 

kvinnligt hålls isär (Wedin, 2018, s. 54). När förskollärare I menar att ett sätt att arbeta med 

detta är att ta in nya material i leken de redan är intresserade av. Istället för att enbart ge pojkar 

dockor eller flickor bilar, vilket kan kopplas till genusordningen visar hen istället på en 

fördjupad kunskap där barnen får tillföra något i leken de är bekanta med, istället för att ta bort 

eller enbart styra över till det motsatta könets “typiska” leksaker.  

7.2.3 Könsrollernas påverkan på barnen  

Resultat  

I barnens utbildning finns det flera faktorer som påverkar, det kan vara t.ex. vart barnen ligger 

till i den språkliga utvecklingen eller dylikt. Vårt intresse ligger i att undersöka förskollärarnas 

uppfattning om könsroller sett till de äldre respektive yngre barnen. I stora drag responderade 

förskollärarna som arbetar med de äldre barnen att pojkar och flickor leker på olika sätt samt 

använder olika leksaker. En förskollärare talade om att pojkar och flickor väljer olika föremål 

för leken men att hen försökte styra in pojkarna på vissa delar av leken:  

 

Vi har ju flera av våra pojkar som gärna väljer [...] Som gärna väljer att tillverka svärd, 

lek såna saker, vi har ju också många av våra flickor väljer ju att rita, leka mamma pappa 

barn [...] Men det försöker jag faktiskt jobba med, med våra pojkar. Eftersom man har 

sett också med läs och skrivinlärning och såna saker med alltså rita och såna finmotoriska 
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övningar, att försöka styra in dom mycket på det. Men det är lätt att man gör det åt ena 

sidan bara. Att flickorna kanske du inte styr över lika mycket på bil och, alltså att gå in i 

det utan dem låter du mer vara, i det dem är på något vis. (Förskollärare F) 

 

Hen utvecklade även att i den nuvarande barngruppen upplevde hen att de hade lyckats med att 

föra in pojkarna mer mot tjejernas lek:  

 

[…] Som det här med att pyssla, bygga pärlplatta, docklek, barbie. Men att det är mest 

flickor som självmant väljer det, och sen försöker ju jag som pedagog att styra in pojkarna 

på den leken också. Jag tycker ändå att den barngruppen jag har nu, har jag ändå lyckats 

lite. För där har vi flera pojkar som gärna leker självmant med barbie, tycker mycket om 

att sitta och skriva och rita. […] Så var det inte från början. Det är ju för att vi försökt 

styra in dem på det och minska den stereotypa pojkleken. (Förskollärare F) 

 

En annan förskollärare menade på att pojkars lek är annorlunda än flickors och diskuterade vad 

det kunde bero på:  

 

[...] Nej men att killars lek är ofta lite buffligare, den är oftast lite mer högljudd, det ska 

vara action. När tjejer leker så är det ofta mer lugna lekar, mer rollek. [...] Alltså jag tror 

att det är jättemycket inbyggt sedan...vi är olika, vi är olika genetiskt. För jag tror också 

samhället är, vi har kommit ganska långt så vi har inte det som vi hade förut att mamma 

lagar mat och pappa meckar med bilar, det har vi inte idag på samma sätt. Utan här, idag 

hjälps vi åt så det är ju inte därifrån. (Förskollärare J) 

 

Analys  

Salmson och Ivarsson förklarar begreppet könsroller som den generalisering vi gör utifrån 

pojkar eller flickor. De menar att det i stora drag finns en förväntan att pojkar leker mer i stora 

grupper och är mer fysiskt aktiva medan flickor förväntas leka lugnare lekar och i mindre 

grupper (2015, s. 195). Utifrån Salmson och Ivarssons begreppsförklaring är min tolkning att 

förskollärarna tenderar att kategorisera pojkar och flickor i olika grupper, där de förväntas leka 

eller vara på ett visst sätt beroende på kön. En förskollärare menar att hen försöker styra över 

pojkarna till att göra mer som flickorna, till de mer finmotoriska lekarna och att flickorna 

samtidigt lämnas mer till sitt. Hen menar även att de har lyckats när de fört över pojkarna mot 

den mer flickiga leken. Min tolkning av det ovannämnda är att när förskolläraren arbetar på ett 

sätt där hen styr över pojkarna på det flickorna gör finns det en tanke om arbete med 

jämställdhet. Hen nämner dock att flickorna blir lämnade åt sig själva. Frågan är om arbetet 

med jämställdhet enbart går åt ett håll, att vidga pojkarnas intressen?  I Ärlemalm - Hagsér och 

Pramling Samuelsson studie kom de fram till att flickorna inte fick samma uppmärksamhet från 

pedagogerna som pojkarna (2009, s. 97 - 98). Genom att flickornas lek anses mer passande blir 

de mer lämnade åt sig själva vilket i sig betyder att risken finns att de ägnas mindre 

uppmärksamhet från lärarna. En viktig aspekt med hänsyn till detta är ifall flickorna i mindre 

utsträckning blir uppmuntrade att vidga sina intressen än pojkarna och hur det påverkas deras 

möjligheter till lärande. Ytterligare en aspekt att reflektera över är varför det anses som att 

pojkarnas stereotypa lek bör förändras, jag tolkar det som att förskolläraren föreställer sig att 

flickornas lek är mer skol-lik och att den möjligen anses mer passande därav för deras framtida 
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skolgång men också förskolans tydligare fokus på undervisning. I arbetet med de äldre barnen 

framkommer således att pojkarna styrs mer över åt flickornas lek vilket säger emot forskningen 

från Edström som säger tvärtemot, att flickorna styrs över att bli mer lika pojkarna (2014, s. 

535). Vilket är en intressant aspekt sett till Hirdmans genusordning där män står högre än 

kvinnor (Wedin, 2018, s. 54) vilket enligt min tolkning inte synliggörs i någon större 

utsträckning utifrån förskollärarnas respons.  

 

När förskollärare J diskuterar anledningen till att pojkar och flickor leker olika menade hen på 

att det kan bero på att de är olika rent genetiskt och att hen inte trodde att det berodde så mycket 

på samhällets påverkan. Jag tolkar det som att hen på detta vis talar om genus och att hen menar 

det i förhållande det biologiska könet och det kulturella könet där hen menar att det biologiska 

könet är av störst vikt (Wedin, 2018, s.54). Det kan tolkas som att när förskolläraren tänker på 

detta sätt finns det risk att hen bortser från förskolans och samhällets påverkan gällande barnens 

könsstereotypa lekar och de traditionella könsrollerna. I Eidevalds avhandling framhåller han 

att det är svårt att ge barnen samma möjligheter om inte pedagogerna är medvetna om deras 

agerande och bemötande sett till barnen. I avhandlingen menar han att genom att ge barnen 

tillgång till både det feminina och maskulina behöver det inte handla om att bryta de könsroller 

som finns, snarare utvidga dem på ett sätt där alla positioner ska ses som tillgängliga för alla 

(2009, s. 182 – 183). Sett till det är min tolkning att det inte räcker att säga att barnen är olika 

rent genetiskt, det finns flera aspekter runt omkring dem att ta hänsyn till för att ge barnen lika 

möjligheter oavsett kön. 

7.2.4 Jämställdhetsarbetets betydelse  

Resultat 

Gällande jämställdhetsarbetet och dess påverkan på barnen svarade majoriteten av de 

intervjuade att jämställdhetsarbetet diskuteras mer än arbetet med genus. De framhöll att de 

kommit längre med jämställdhetsarbetet och att det var ett lättare begrepp att definiera. Det var 

endast en av förskollärarna som nämnde begreppet makt sett till jämställdhetsarbetet. 

 

Då pratar vi ändå typ om, ja men vilket material vi har, vilka böcker vi läser och där tror 

jag mer, där tror jag pedagoger är mer medvetna om vad det handlar om. Och att det 

kanske är lite mer lätt, att det här kan vi ändra för att arbeta mer mot att det ska vara 

jämställt. [...] Ja men det är det ord som flera mött än vad själva genus är. “[...] Vi har ju 

inte kommit till den biten där alla blir behandlade på något sätt ändå, det är ju så. Och 

därför tror jag pojkar komma få vissa färdigheter med sig för dom kommer kanske ha 

övat på det mer i sin lek som tyvärr dom leker mycket. Och samma sak med flickor, vi 

har inte kommit så långt att det blir jämställt än. (Förskollärare I)  

 

Utifrån det svaret frågade jag hur hen trodde att det kunde påverka barnen i framtiden; 

 

Ja men deras synsätt, hur de kommer se på kön och lite maktförhållanden tänker jag 

också. Att det kommer dem ju få med sig. [...] Ja men jag tänker, för förhållandet mellan 

kvinnor och män och liksom det, hur makten fördelas mellan kvinnor och män i vårt 

samhälle rent generellt. Och jag tror att det också finns här i förskolan med de här barnen 
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och de kunskaperna barnen har från oss. Hur vi tänker kring makt och det kommer ju 

påverka barnen nu. Och hur vi fördelar makten bland barnen. Och därför tänker jag att 

det kommer dem ta med sig sen också, hur de ser på makt. (Förskollärare I)  

 

En förskollärare svarade att en aspekt inom jämställdhetsarbetet var att alla barn skulle ta lika 

ansvar för saker oavsett kön: 

 

Nej alltså vi är väl ganska lika i att alla ska ha lika ansvar för samma saker. Som inne vid 

mitt bord, dom torkar bordet efter sig på sin plats. För det är, det har vi också gått ifrån 

för det blev liksom att tjejerna torkade bordet; “Åh är vi klara, får vi torka bordet idag?”, 

medan pojkarna gled förbi. Det kan vara en slump eller det kan vara att man ser hemifrån, 

så numera får alla torka sin egen plats för att det inte ska vara så att det bara är någon 

som glider vidare och kommer undan medan tjejerna är duktiga och torkar bordet efter 

sig utan vi delar på det ansvaret. (Förskollärare G) 

 

Analys 

En förskollärare tar upp begreppet makt sett till jämställdhet. Jag tolkar det som att hon talar 

om begreppet makt utifrån det perspektiv Andersson - Tegner och Heikkilä talar om när de 

menar att ett väsentligt hinder i arbetet med jämställdhet är just att barnen redan i förskolan 

påvisar makt över olika aspekter på förskolan och att förskolläraren behöver undersöka vilka 

maktförhållanden det finns i den barngrupp hen arbetar i (2017, s. 184–185). Förskolläraren 

diskuterar det faktum att pedagogerna är en del i hur makten fördelas mellan barnen och menar 

att det påverkar barnens syn på makt. Hen talar dels om maktfördelningen som finns på 

förskolan samt samhället i stort. Hen nämner dock inga exempel på hur makten kan visa sig 

bland barnen. Det är intressant att det endast var en förskollärare som tar upp begreppet makt 

sett till kön då Lenz Taguchi och Bodén menar att det är viktigt att inneha kunskap om makt 

sett till kön både i relation till förskolan men även i samhället för att ha en miljö på förskolan 

som bidrar till alla barns möjligheter till utveckling (2011, s. 67). Min tolkning av det 

förskollärare B talar om är att även detta står i relation till makt. De strukturerade om på ett sätt 

så pojkarna skulle ta del av samma ansvarar. En tolkning av detta är det Salmson och Ivarsson 

diskuterar då de menar att pojkar har svårigheter att gå över mot de mer flickigt förknippade 

könsrollerna på grund av den hierarki som finns där det manliga är det överordnade. Genom att 

röra sig mot det flickiga förflyttar pojkar ner sig i hierarkin (2015, s. 197). Då förskolläraren 

strukturerat upp en sådan situation visar hen på att oavsett kön ska alla barn ta ansvar för samma 

saker och det tolkar jag som ett led i arbetet med jämställdhet. Att visa på att röra sig över de 

manligt och kvinnligt kodade aktiviteterna eller lekarna möjliggör för barnen att vidga sina 

vyer. Det kan dock även ses som ytterligare ett sätt att förstärka tron på vad som anses vara ett 

kvinnligt eller manligt görande eller beteende utifrån Hirdmans genuskontrakt (1988, s. 15 – 

16). 

7.2.5 Förskollärarnas arbete för att vidga barnens möjligheter till utveckling   

Resultat 

I följande avsnitt presenteras förskollärarnas uppfattning om hur arbetet kan gå till för att vidga 

barnens möjlighet till utveckling. I denna fråga fanns det vissa skiljaktigheter i förskollärarnas 
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åsikter och funderingar. En del förskollärare menade att de bör gå in och styra mer i den fria 

leken för att ge barnen fler möjligheter medan andra framhöll vikten av att barnen skulle få vara 

i fred i den fria leken utan för mycket styrning av pedagoger. En förskollärare lyfte fram 

följande tankar om deras arbete:  

 

[...] Vi är en bit på väg men jag tycker inte att vi har kommit så långt. Böcker och sådant 

är vi väldigt medvetna om, vilka vi har här och vilka vi läser för barnen. [...] Jag tror vi 

behöver prata mer om hur vi, ja men leksaker och sådant generellt känner jag. För det är 

inte vår starka sida, och miljön. Det är ju den dom leker fritt i varje dag så det påverkar 

ju dem mer kanske än dom enskilda aktiviteterna vi har nu. [...] I de pedagogiska 

aktiviteterna vi har där tycker jag vi är väldigt medvetna men sen är det kommer till den 

fria leken har vi mycket att jobba med. (Förskollärare I)  

 

Hen framhåller att förskollärarna på den avdelningen har mycket med sig i den planerade 

aktiviteten i tanken om könsroller, genus och jämställdhet men att det saknas i den fria leken. 

Följande förskollärare diskuterar snarare vikten av att barnen ska få vara mer fria från styrning 

i den fria leken:  

 

[...] Jag tror att många tjejer är mer redo när de kommer till förskoleklass för att de gjort 

mer skolliknande aktiviteter i den fria leken. Dem tycker det är kul att skriva och rita 

målarblad. Medan killarna generellt sätt leker andra lekar. [...] Och dom sitter aldrig och 

pysslar. Men det är ju mer under den fria leken och där känner jag att det är lite svårt att 

gå in och styra upp att nu, ja men det är ju den stunden som de är lediga och inte har 

arbetspass, i min syn. För den fria leken är otroligt viktig i det sociala. (Förskollärare G) 

 

Ytterligare en aspekt som tas upp är hur barnen påverkas av pedagogernas förhållningssätt:  

 

[...] Att erbjuda alla allt oavsett. Och temat vi har så erbjuds ju alla verkligen det som de 

kanske inte är så vana med alla gånger. Och de kanske inte har ett intresse i, det handlar 

ju mycket om intresse också. Det spelar ju ingen roll om du är tjej eller kille [...] 

(Förskollärare J)  

 

Analys 

Två av förskollärarna diskuterar en del om att erbjuda barnen allt, oavsett kön. De framhåller 

vikten av att erbjuda barnen sådant de inte hade valt självmant och att det är viktigt för dem att 

tänka på deras eget förhållningssätt. Sett till jämställdhetsarbetet är detta någonting som 

Tengnér och Heikkilä tar upp då de menar att barnen inte ska lära sig att det finns vissa saker 

som är för pojkar eller flickor (2017, s. 22). Jag tolkar det som att när förskollärarna arbetar på 

ett sätt där barnen “tvingas” in i lekar eller teman de inte är vana vid eller skulle valt själva får 

de möjlighet att vidga sina intressen och får möjlighet att utforska saker de inte fått syn på 

tidigare i sin lek. Förskollärare B menar att flickor ofta leker lekar som gör att de är mer redo 

för förskoleklass än pojkarna och menar att det sker mest i den fria leken där hen inte vill gå in 

och styra lika mycket. Min tolkning är att denna uppfattning går ihop med Emilsson, Folkesson 

och Moqvist Lindbergs studie vilken visade att en del pedagoger kunde uppleva det som ett 

dilemma att arbeta utefter läroplanens mål att motverka könsroller och samtidigt ta hänsyn till 
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barnens intressen (2016, s. 234 - 235). Genom denna uppfattning tolkar jag det som att genom 

att förskollärare inte vill gå in och styra barnens lek blir det svårt att uppmuntra dem till att testa 

andra saker. Risken finns att pojkar utvecklar vissa färdigheter och flickor andra vilket påverkar 

deras lärande som går i olika riktning. I Hjelmérs studie visade resultatet att när barnen själva 

fick tala om vad de ville leka mest med menade flickor att de ville leka med de ”typiska 

tjejlekar” som rita, skriva osv medan pojkarna svarade att de föredrog ”typiska pojklekar” som 

t.ex. fotboll, springa osv. Under observationerna kunde detta bekräftas i barnens fria lek, 

förskollärarna värderade barnens egna val högt vilket ledde till att barnen blev lämnade själva 

till att utmana normen som råder på förskolan (2020, s. 10 och 13). Återigen bekräftar studien 

det som framkommit tidigare, för att barnen ska kunna vidga sina intressen bör förskollärarna 

vara närvarande i den fria leken. 

7.2.6 Hur skapar förskollärare sin uppfattning om genus  

Resultat 

Det fanns en differens i antal år förskollärarna arbetat och därmed hur länge sedan deras examen 

var. Generellt menar förskollärarna att de inte fått särskilt mycket i utbildningen gällande genus. 

Bland de intervjuade fanns det enbart en som rent konkret kunde komma ihåg saker från 

utbildningen gällande genus som de lärt sig och hen hade examinerats för bara några år sedan. 

Vidareutbildning i genus tenderar att begränsas till diskussioner på t.ex. Arbetsplatsförlagd 

utbildning (APT) eller andra arbetslagsdiskussioner. 

 

En av förskollärarna menade att de knappt fått någon utbildning alls i genus under hens 

studiegång:  

 

Nej, alltså det kan jag väl inte säga att jag har. Jättelite med i bagaget liksom. [...] Men, 

jättedåligt faktiskt med genus. (Förskollärare H)  

 

Alltså det är klart man har ju fått en bredare förståelse för kanske genus. Sen tycker jag 

att allt det här är det här är ett ganska svårt ämne, det är svårt att omsätta i förskolans 

värld eller i vardagen överlag. [...] Men helheten, att både jämställdhet och genus att du 

har med dig tankarna och hela tiden “Varför gör jag det här, varför erbjuder jag just det 

här?” När vi leker lekar att vara kritisk till det man tar fram också och kanske prata med 

barnen också ibland” […] Men det jag kan sakna är tid, att hinna med att fördjupa sig. 

Du ska ha tänk i så otroligt mycket på förskolan. Så att när du tar en del så tappar du en 

annan del. (Förskollärare J) 

 

En förskollärare diskuterar att en aspekt hen fick med sig från utbildningen var att få kännedom 

om begrepp kopplat till genus. Hen diskuterar att det har varit svårigheter att implementera 

detta i verksamheten. 

 

[...] Grunden bara vad alla begrepp innebär för jag tror att det är början till att börja tänka 

men någonting sådär specifikt...Nej men det kanske bara är såhär basic grejer som hur vi 

pratar med barnen, det där med tröjan alltså att vi inte benämner barn med fint. [...] Även 

fast jag var väldigt intresserad av det och man liksom försöker ta med sig hit så är det 

svårt när alla kollegor inte är med på det. Det lät så himla lätt liksom men så måste man 
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ju få med alla på tåget, det tror jag är väldigt svårt och det pratar man inte så jättemycket 

om. [...] Att det inte är så stort i förskolan känns det som på något sätt. (Förskollärare I) 

 

Analys  

Förskollärare J framhåller brist på tid som en orsak gällande varför genus hamnar i skymundan. 

Utifrån förskollärarens respons är tolkningen att genus är ett begrepp de förknippar med ett 

konkret arbetssätt. Yvonne Hirdmans teori om genusordning framhåller att det finns osynliga 

regler och normer gällande förhållandet mellan manlighet och kvinnlighet (Wedin, 2018, s. 

54). Tolkningen utifrån det är genom att förskollärarna talar om genus som någonting konkret 

som ska arbetas med har de möjligen inte förståelse för de osynliga regler och normer som finns 

runt omkring på förskolan vilket inte är lika lätt att synliggöra. En av förskollärarna framhåller 

vikten av att vara kritisk till lekar och att ha genus med sig i bakhuvudet hela tiden. I L. Granger 

m.fl. studie tar de upp vikten av närvarande pedagoger som medverkande i att uppmuntra 

barnen att vidga sina intressen och färdigheter (2016, s. 499). Min tolkning är att genom 

förskollärarens arbetssätt där hen är närvarande i leken är ett sätt att arbete med genus, hen talar 

om att vara kritisk till lekar, det framgår dock inte på vilket sätt. Menar hen att vara kritisk till 

de lekar barnen leker i stort, eller är det återigen, som jag tolkar det i ledet till att styra över 

barnen till det andra könets lekar vilket går i linje med det kompensatoriska arbetssättet (Bodén, 

2011, s. 40 - 41). Utifrån förskollärare I:s respons verkar det vara komplext att hitta ett arbetssätt 

som fungerar i vardagen på förskolan. Min förståelse av det är att genom att inte implementera 

genus och jämställdhet på ett aktivt sätt i utbildningen finns risken att den teoretiska kunskapen 

upplevs som bristfällig. Tolkningen av båda förskollärarnas respons är att det upplevs som att 

de själva finner de svårt att se på genus och jämställdhet som ett förhållningssätt, de ser på det 

som ett subjekt de behöver ha tid för och kommer därav i skymundan för andra saker som 

möjligen upplevs viktigare. Arbetet med detta ställer stora krav från läroplanen på 

förskollärarna vilket även Hjelmér framhåller i sin studie där hon menar att läroplansmålen är 

upp till lärarna att realisera (2020, s.2).  
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8. Diskussion och konklusion  

8.1 Diskussion  
Studien syftar till att undersöka hur förskollärare tolkar läroplanens mål för att motverka de 

stereotypa könsrollerna i förskolan och undersöka pedagogernas uppfattningar och erfarenheter 

kring genus och jämställdhetsarbetet i barngruppen. De frågeställningar vi har förhållit oss till 

under denna studie är; “Hur diskuterar förskollärarna genus och jämställdhet i förskolan?” ”Hur 

beskriver förskollärarna sitt arbete med genus och jämställdhet med yngre respektive äldre 

barn?” samt “Hur uppfattar förskollärarna könsrollernas betydelse i förskolans utbildning?”  

 

Studien består av två delstudier, där delstudie 1 representerar de intervjuade förskollärarna som 

arbetar med de yngre barnen i åldern 1–3 år och i delstudie 2 där förskollärare som arbetar med 

de äldre barn i åldern 4–6 år intervjuats.  

 

I vår studie som utgår från Yvonne Hirdmans genusteori (1988) kunde vi utifrån vår empiri 

utläsa att förskollärarna i båda delstudierna diskuterar genus och jämställdhet som någonting 

som de behöver arbeta med rent konkret när genusordningen i själva verket är någonting som 

finns runt omkring dem i samhället hela tiden. Det framkom en viss omedvetenhet om de 

osynliga regler och normer som fanns omkring dem sett till genus och jämställdhet i förskolan. 

Det synliggjordes att förskollärarna anser att de själva har en betydande roll och att det är en 

självklarhet att erbjuda alla barn allt och ge dem alla möjligheter, men utifrån vårt resultat tolkar 

vi att det trots allt framkommer att förskollärarna påverkas av dessa osynliga normer som råder 

i samhället. Det som Hirdman förklarar som det kvinnliga och manliga isärhållandet (Hirdman, 

1988). Frågan är om genus- och jämställdhetsarbetet i förskolan kan genomföras utan ett 

synliggörande av dessa normer? 

 

Någonting som framkom i båda delstudiernas empiri gällande hur förskollärarna tolkar 

läroplanen är de olika arbetssätt de anser är viktiga i arbetet med detta. Vår tolkning utifrån 

deras svar är att barnen inte kan bli lämnade själva i att utvidga sina intressen och möjligheter 

till utveckling utöver könsstereotypa val; det krävs pedagoger som är med i detta vilket även L. 

Granger m.fl. tar upp i sin studie där de framhåller vikten av aktiva pedagoger (2016, s. 499). 

Vår uppfattning är att bristande arbete med detta kan resultera i att barnen utvecklar olika 

färdigheter beroende på kön. Ytterligare en aspekt som framkom i båda delstudiers empiri var 

att genus och könsroller var begrepp som inte diskuterades medvetet i arbetslaget. Måhända 

kan detta leda till att de osynliga reglerna och normerna riskerar att förbli osynliga. 

Förskollärarna diskuterade inte vad det får för följder för barns utveckling och lärande och 

menade att de gånger diskussioner kommer upp är snarare i spontana situationsbundna 

situationer. Vi tolkar det som att genus och jämställdhetsarbetet verkar handla om varje 

pedagogs eget intresse för ämnet vilket verkar avgöra i vilken utsträckning de medvetet 

diskuterar och arbetar med ämnet och läroplansmålet. Vi ställer oss därför frågan, hur stor plats 

arbetet med genus och jämställdhet faktiskt får när majoriteten av förskollärarna inte 

kontinuerligt diskuterar detta. För att kunna arbeta med jämställdhet och motverka traditionella 

könsroller menar Andersson Tegnér m.fl. att pedagoger måste granska och reflektera sig själva 

och sina uppfattningar om kön (Andersson - Tengnér och Heikkilä, 2017, s. 23). Utifrån denna 
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studie och teori kan det förstås som ett sätt att synliggöra genuskontraktet och göra de osynliga 

reglerna och normerna synliga. 

 

En annan aspekt är läroplanens vida tolkningsutrymme, då det i läroplanen står att förskolan 

ska arbeta med könsroller och jämställdhet (Lpfö 18, s. 5 och 7) men inte hur, att det är fritt för 

varje förskollärare hur realiseringen ska gå till. Detta kan diskuteras i relation till Hjelmérs 

resultat som menar att ansvaret hamnar på lärarna när läroplanens mål inte ger direktiv hur 

arbetet kan och ska konkretiseras i förskolans utbildning (2020, s. 2). Vår tolkning utifrån 

förskollärarnas respons i studien är att det kan upplevas som en svår balansgång att låta barnen 

välja utefter deras intressen och samtidigt arbeta med att motverka de traditionella könsrollerna. 

 

De skillnader vi kunde utläsa mellan de två delstudierna var att förskollärarna i delstudie 1 

talade om barnen som för små för att de skulle kunna urskilja några större skillnader i både 

agerande och lek beroende på kön, men att de redan nu påverkas av normer kring dem i stor 

grad. Det är ett intressant utfall att genuskontraktet existerar i så pass tidig ålder i förskolan då 

ett av målen i förskolan är jämställdhet. Arbetssättet de framhöll i sitt arbete med jämställdhet 

och genus var främst det könsneutrala arbetssättet (Bodén, 2011, s. 38–40) där de belyste 

vikten av att ha avkodat material och erbjuda alla barn allt. I delstudie 2 talade förskollärarna 

istället i högre grad om flickor och pojkar som olika, med olika egenskaper samt deras skilda 

lekar med olika sorters leksaker. De talar om pojkars lek som mer fysisk och grovmotorisk 

medan flickornas lek handlade mer om att pyssla, skriva, rita m.m. Det arbetssätt de framhöll 

var snarare det kompensatoriska arbetssättet (Lenz Taguchi och Bodén, 2011, s. 40 - 41) där 

barnen försökte styras över till lekar som var mer förknippade med det motsatta könet. 

Ytterligare en skillnad som framkom är hur förskollärarna arbetar med att främja flickor och 

pojkars lek där förskollärarna i delstudie 1 kan tolkas som att de gärna försöker få flickorna att 

leka åt det maskulint kodade hållet, men inte fokuserar på att få pojkar att leka med de feminint 

kodade materialet i samma utsträckning. Detta kan tolkas som att normen att det maskulint 

kodade står högre upp i hierarkin påverkar deras sätt att styra barnen (Wedin 2018, s. 254) Här 

återkommer också att barnen anses som “små” och att detta gör arbetet med genus och 

jämställdhet mer komplext. I delstudie 2 är tolkningen istället att förskollärarna medvetet 

försöker få över pojkarna åt den feminina leken medan flickorna lämnas åt sig själva, vilket 

även framkom i Ärlemalm - Hagsér och Pramling Samuelsson studie (2009, s. 97 - 98). Vår 

uppfattning utifrån detta är att förskollärare som arbetar med de äldre barnen möjligen styr över 

pojkarna mer då de är i en ålder då de snart ska börja skolan. Vi tolkar det som att förskollärare 

som arbetar med de äldre barnen ser mer av de könsstereotypa mönstren och arbetar därav på 

ett sätt där de försöker få barnen att överskrida dessa mönster, jämfört med de som arbetar med 

den yngre åldersgruppen som snarare menar att de inte kan urskilja dessa i samma utsträckning 

då de anses “för små”. Detta kan i enlighet med Edström uppfattas som att de yngre barnen ofta 

ses som omedvetna och oskyldiga (2014, 550–551). 
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8.2 Konklusion  

Studiens resultat antyder att förskollärarnas uppfattning om genus- och jämställdhetsarbetet 

varierar beroende vilken åldersgrupp förskollärarna arbetar i och hur de uppfattar de olika 

begrepp som behandlas i relation till detta, men även hur förskollärarnas egna föreställningar 

om kön ser ut.  

 

Vi anser att vår studie bidrar till forskningsläget då den fokuserar på förskollärares uppfattning 

av fenomenet och vi anser att det är intressant då förskollärarnas föreställningar och 

uppfattningar avspeglar utbildningen och undervisningen i stort. Vidare anser vi att Hirdmans 

teori är ett bra analysverktyg samt applicerbar i förskolans kontext. Vår uppfattning utifrån 

studien är att för arbetet med genus och jämställdhet i förskolan behövs således teoretisk 

kunskap hos förskolläraren men också en kontinuerlig diskussion i arbetslaget med reflektioner 

kring uppfattningarna om kön och samhällets normer och hur dessa kan realiseras utifrån 

läroplanens mål i undervisningen. Enligt vår tolkning är samhällets normer så pass djupt rotade 

att det omedvetet formar utbildningen. Vår uppfattning är att de förskollärare vi intervjuade 

arbetar med genus och jämställdhet, men att det saknas en djupare medvetenhet kring de olika 

begreppen inom ämnet men också mer teoretisk kunskap samt stöd i att konkretisera detta i 

utbildningen. Vi kunde även utläsa att förskollärarna i hög grad anser att de stereotypa 

könsrollerna är mer synligt bland de äldre barnen än de yngre. Efter denna studie skulle det vara 

intressant att vidare utföra en liknande studie med ett större antal respondenter samt en 

observationsstudie där förskollärarnas realiseringar och förhållningssätt angående genus och 

jämställdhet i utbildningen utvärderas. Ytterligare en intressant aspekt hade varit att ta del av 

barnens egna uppfattningar.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Frågeguide 
 

 

Ämne Frågor Analytiskt mål 

Läroplanen Hur tolkar du läroplansmålet* 

och vad innebär det för dig? (se 

målet nedan) 

Hur var dina första tankar när du 

läser det här målet? 

Förskollärarens uppfattningar 

om målet och om det finns 

skilda uppfattningar inom 

arbetslaget.  

Genus Hur diskuterar ni genus i ert 

arbetslag? Upplever du att ni har 

samma uppfattning om vad 

genus innebär i förskolans 

kontext?  

Om skillnader: Vad? 

Hur uppfattas genusbegreppet i 

förskolan? Finns det en 

diskussion om detta i 

arbetslaget? 

Könsroller På vilket sätt kan du se 

könsrollerna i olika situationer i 

din barngrupp? 

Kan du beskriva en situation? 

Finns det vissa situationer där 

du ser det mer ofta?  

Hur uppfattar du begreppet 

könsroll? 

Stereotypa könsroller Kan du beskriva någon situation 

där de stereotypa könsrollerna 

blivit synliga? Hur tänkte du 

kring det? 

  

Förskollärarnas arbete med att 

motverka de traditionella 

könsrollerna.  

Jämställdhet Hur diskuterar ni arbetet med 

jämställdhet i ert arbetslag? 

Upplever du att ni har samma 

uppfattning om hur arbetet ska 

gå till? 

Vad är synen på 

jämställdhetsarbetet för 

förskolläraren i förskolans 

utbildning?  

Könsroller/normer Leker barnen på ett visst sätt 

beroende på kön eller upplever 

du att det inte finns någon 

skillnad?  

Vad tror du det kan bero på? 

Är förskollärarna medvetna om 

de normer barnen blir 

påverkade av?  

Anser förskolläraren att det är 

skillnad mellan flickor och 

pojkar?   
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Könsroller Hur tror du att ert arbete i 

förskolan påverkar barnens syn 

på de traditionella könsrollerna? 

På vilket sätt påverkar barnen 

varandra?   

Förskollärarens syn och 

eventuella strategier i arbetet 

med att motverka de 

traditionella könsrollerna.  

Utbildning i ämnet Kan du komma ihåg någonting 

särskilt användbart från din 

utbildning angående genus som 

du har använt dig av i 

praktiken? Vad anser du saknas 

i utbildningen?  

Lärde du dig något som inte 

blev möjligt att realisera i 

praktiken? 

Är utbildningen tillräcklig i 

ämnet?  

 

*”Arbetslaget ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett 

sätt som går utöver könsstereotypa val” (Lpfö18, s. 15) 
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10.2 Bilaga 2: Information till deltagare och medgivarblankett 
 

Information om studie av pedagogers uppfattningar om arbetet med jämställdhet och genus i 

förskolan.  

 

Vi är två förskollärarstudenter som arbetar med ett självständigt arbete vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala Universitet.  

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar och tankar om arbetet 

med jämställdhet och genus i förskolan.  

 

Deltagande i denna studie innebär att vi kommer utföra intervjuer med förskollärare som arbetar 

med yngre respektive äldre barn. För att underlätta transkriberingen av intervjuerna kommer 

det att spelas in via ljudupptagning. Deltagandet i studien är helt anonymt. Analyseringen och 

bearbetningen av materialet kommer att ske på ett sätt där ingen obehörig kommer ta del av 

datainsamlingen.  

 

Jag ger härmed mitt medgivande om att medverka i studien och är införstådd med vad materialet 

kommer att användas till. Ingen ersättning utgår och medverkan är helt frivillig och den kan 

avbytas när som helst. Jag är väl införstådd med att intervjun kommer att spelas in för att sedan 

analyseras i studien.  

 

Deltagarens namn: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon:  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ort och datum 

 

……………………………… 

 

Underskrift deltagare                                        Underskrift student  

 

………………………………………………  .……………………………………………… 

 

Handledare: Jennifer Waddling. E-post: xxxxx 

Studenter: Karin Frisk. E-post: xxxxx 

Marie Schönberg. E-post: xxxxx 
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