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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare verksamma i förskola och 

förskoleklass upplever sin genusmedvetenhet samt hur de säger att de konkretiserar arbetet 

i verksamheten. Studien syftar även till att undersöka vilka likheter och skillnader som finns 

representerade i de två olika verksamheterna vad gäller genusmedvetenhet. Materialet 

samlades in genom kvalitativa intervjuer med förskollärare verksamma i förskola samt 

förskollärare verksamma i förskoleklass. Materialet analyserades utifrån tematisk analys och 

bearbetades med utgångspunkt ur ett genusteoretiskt och sociokulturellt perspektiv och dess 

centrala begrepp. 

I studiens resultat framkom att det fanns likheter och skillnader i de båda institutionerna 

i förskollärarens syn på genus samt hur de säger sig konkretisera genusmedvetenheten i 

verksamheterna. Resultaten indikerar på att det finns en medvetenhet och ett intresse kring 

genus i de båda institutionerna men det framgår att förskollärare verksamma i förskola 

tenderar att arbeta mer genusmedvetet samt att arbetet genomsyrar deras verksamhet på ett 

mer naturligt och konkret sätt. Förskollärare verksamma i förskoleklass utrycker istället en 

avsaknad av ett mer konkret arbetssätt kring genus då de uppger att arbetet inte ges 

tillräckligt stort utrymme i skolan. 
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1. Inledning 

“Könet sitter mellan benen och genus i huvudet”, är ett citat hämtat ur Svaleryds bok 

Genuspedagogik, där författaren uttrycker att kön är biologiskt och genus är det sociala kön 

vi människor blir tilldelade och kategoriserade till av omgivningen (2002, s. 30). Vi vill påstå 

att det börjar redan när barnet föds då omgivningens första fråga är om det blev en pojke 

eller en flicka. I egenskap som föräldrar upplever vi att det finns ett behov av att 

könsbestämma barn tidigt då människor vill kategorisera vad en flicka respektive pojke kan 

åstadkomma som individ. Vi anser att det istället är viktigt att bemöta varje barn som en unik 

individ som ska behandlas utifrån lika villkor oavsett kön vilket vi tänker i förlängningen 

kan leda till ett mer jämställt samhälle.  

Genus tolkar vi som ett komplext begrepp då det kan ha flera innebörder exempelvis kön, 

jämställdhet och maktstrukturer och därmed kan påverka den enskilda individen men även 

människor på en samhällelig nivå. Genus är något som konstrueras av oss människor i 

sociala sammanhang (jfr. Hirdman, 2004). För oss handlar begreppet genus framförallt om 

jämställdhet, det vill säga att pojkar och flickor ska få samma möjligheter oberoende av kön, 

vilket också tydligt framgår av förskolans och skolans styrdokument. Vi har under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar fått möjlighet att uppleva både förskolan och 

förskoleklassens verksamhet och då sett skillnader kring genusarbetet. Under 

förskollärarutbildningen har vi lärt oss att arbetet med värdegrund och likabehandling är 

något som ska genomsyra och implementeras i det dagliga arbetet i verksamheten. Även om 

båda institutionerna, förskola och förskoleklass, har olika läroplaner skiljer sig inte skrifterna 

nämnvärt åt i beskrivningen om arbetet med värdegrund och normer. Både förskola och 

skola ska arbeta normkritiskt och normkreativt för att motverka stereotypa könsroller och 

skapa jämlikhet i verksamheten, vilket innebär att främja alla barns lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av könstillhörighet. Kön, genus och jämställdhet är centrala begrepp 

som kommer att användas i denna uppsats, nedan redogör vi begreppens definitioner. 

1.1 Begreppsdefinition 

1.1.1 Kön 

Redan vid födseln definieras barn som flickor eller pojkar vilket innebär att kön är biologiskt 

givet. Barn får olika roller i livet redan som nyfödd vilket grundar sig i omgivningens olika 

förväntningar på det biologiska könet (Eidevald, 2011, s. 65). 

1.1.2 Genus 

Genus är komplext och är en utveckling av ordet könsroll. Begreppet ses som historiskt, 

kulturellt och socialt konstruerat utifrån samhälleliga normer och regler för vad som anses 

maskulint och feminint och ses därmed som det sociala könet. Dessa normer skapas och 

konstrueras i alla sociala sammanhang genom värderingar, samhällsstrukturer och i konkreta 
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samspel med andra människor (jfr. Hirdman, 2001). Barn kan ha tillgång till olika sätt att 

vara beroende på situation och de samspel de ingår i. Det handlar alltså inte om kön eller 

individers sätt att vara utan om generella föreställningar om hur barnet förväntas agera 

(Johansson 2008, s. 24 – 25). 

1.1.3 Jämställdhet 

Jämställdhet definieras av Bodén, att alla människor ska ha samma grund att stå på och 

behandlas lika oavsett könstillhörighet. Arbetssättet kring jämställdhet handlar om att 

ifrågasätta engagemanget kring jämställdhetsfrågor, både organisatorisk och socialt (2011, 

s. 35). 
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2. Bakgrund 

Hur länge skulle du stå ut med att hålla ett barn i famnen utan att veta om det är en flicka 

eller en pojke? Enligt Wahlström är det nästintill omöjligt att förhålla sig till en könlös 

varelse. Redan som spädbarn lär sig barnet att läsa av omgivningens förväntningar på hur de 

ska agera beroende på kön, vilket fortsätter genom hela livet. Samhället bygger på 

antaganden och normer för vad som är kvinnligt och manligt, oavsett om det är medvetet 

eller omedvetet förhåller sig barnet till könsstereotypa normer och förväntningar samhället 

byggt upp för att känna tillhörighet. Könsnormer och genus sammankopplas, är socialt 

konstruerat och bygger på vilka förväntningar vi har på en person utifrån det biologiska 

könet (2003, s. 105 – 106). 

I denna del av uppsatsen kommer vi ge en inblick i varför vi valt att undersöka genus och 

genusarbetet. Styrdokumenten för förskola och förskoleklassen poängterar alla barns lika 

rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet, men vid närmare granskning gjord av 

Skolinspektionen 2017 visar det brister i arbetet. 

2.1 Värdegrundsarbete 

Förskola och skola ska vila på demokratins grund vilket framgår i 1 kap. 5 § av Skollagen 

(SFS 2010:800). Begreppet genus används inte i styrdokumenten för förskola och skola, 

istället skrivs arbetet med jämställdhet och likabehandling fram då det handlar om att ge alla 

barn likvärdig utbildning oavsett kön. Enligt Läroplan för förskolan 18 (Lpfö18) och 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, 2019) ska alla 

som är verksamma inom förskola och skola främja människolivets okränkbarhet, frihet, 

integritet och alla människors lika värde. Utbildningen ska organiseras så att barn och elever 

utvecklar sina förmågor och intressen med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende 

av sin könstillhörighet.  

Dagligen får barn, små men tydligt starka budskap från omgivningen om vilka 

förväntningar som är kopplade till barnets könstillhörighet, men barn är inte, utan blir i ett 

socialt sammanhang. Då barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskola och skola 

innebär det att dessa verksamheter blir en viktig arena för att förmedla värden samt för att 

möjliggöra och förhindra könspositionering (SOU 2006:75, s. 24 och 34). I styrdokumenten 

för förskola och förskoleklassen poängteras det att värdegrundsarbetet ska genomsyra det 

dagliga arbetet i verksamheten, det framgår vad som ska göras men inte hur. Texterna är 

därmed tolkningsbara vilket kan leda till att arbetet prioriteras och konkretiseras på olika sätt 

i verksamheterna.  

År 2003 tillsattes på uppdrag av regeringen en jämställdhetsdelegation för förskola och 

skola, då verksamheterna haft svårigheter att uppnå de jämställdhetsmål som angavs i 

respektive läroplan. Delegationens uppgift var att lyfta fram jämställdhetsarbetet med 

utgångspunkt att se “det livslånga lärandet” ur ett genusperspektiv, i syfte att bryta stereotypa 

könsroller och mönster (SOU 2004:115, s. 25). Arbetet med jämställdhet är den aspekt av 

demokrati och värdegrund som får minst uppmärksamhet i förskolan samt grund- och 
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gymnasieskolan. Det är ofta personalens egna attityder och värderingar som avgör om 

jämställdhetsfrågorna uppmärksammas eller inte (SOU 2004:115, s. 91). Till följd av detta 

utkom Delegationen år 2006 med en metodskrift med förslag på olika arbetssätt kring 

jämställdhetsarbete i förskola och skola. Arbetet med värdegrunden ska ses som ett 

förhållningssätt som ska genomsyra all undervisning och alla aktiviteter i förskola och skola, 

inte något som endast ska arbetas med under specifika tillfällen, utan ska utgöra en grund 

för det dagliga pedagogiska arbetet i verksamheten (SOU 2006:75, s. 139). 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2017 hade det övergripande syftet att 

synliggöra om barnen i förskoleverksamhet får möjlighet att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begränsningar från stereotypa könsmönster och könsroller. Resultatet 

visade att majoriteten av de granskade förskolorna arbetade med att ge flickor och pojkar 

samma möjligheter till att utveckla förmågor och intressen men att de inte arbetade 

systematiskt utifrån ett genusperspektiv vid samtal och planering av verksamheten. 

Samtidigt visar granskningen att det finns stora brister i arbetet, framförallt i barnens fria lek 

där avsaknaden av vägledning gör att flickor och pojkar inte uppmuntras att pröva olika 

gränsöverskridande miljöer och material. Personalen upplever även en avsaknad av 

kompetens i arbetet kring jämställdhet vilket ligger i huvudmannens ansvarsområde att 

möjliggöra (2017, s. 5 – 6). Arbetet med jämställdhet och demokratiska värden är en viktig 

förutsättning för att klara förskolans uppdrag samt förbereda barnen för skolan och den 

omvärld de lever i. Personalens förhållningssätt och bemötande blir därmed en av de 

viktigaste kvalitetsbärande aspekterna och enligt läroplanen har barn rätt till ett likvärdigt 

bemötande. Förskolans jämställdhetsarbete handlar om att sätta barnen i fokus så att de får 

möjlighet att utvecklas och bredda sina lekmönster och intressen oavsett kön (2017, s. 21). I 

läroplanerna för förskola och förskoleklass står skrivet att: 

 

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, 

oberoende av könstillhörighet. 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 […] (Lpfö 18, s.7).  

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende 

av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar 

elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir 

bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt […] (Lgr 11, 2019, s.6).  

 

I styrdokumenten för förskola och skola framgår att alla barn ska ha samma rättigheter 

oberoende av könstillhörighet. Därför finner vi det intressanta att närmre undersöka hur 

förskollärare i förskola och förskoleklass resonerar kring detta. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare i förskola och förskoleklass upplever 

sin genusmedvetenhet samt hur de säger att de konkretiserar arbetet i verksamheten. Utifrån 

detta syfte är våra övergripande frågeställningar följande: 

 

• Hur beskriver förskollärare sin kompetens kring genus? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan hur förskollärare i förskolan 

respektive förskoleklass beskriver sin kompetens kring genus?  

• Hur beskriver förskollärare att de konkretiserar sin genusmedvetenhet i 

verksamheten? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan hur förskollärare i förskolan 

respektive förskoleklass resonerar om hur de konkretiserar genusmedvetenhet i 

verksamheten?   
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området förskollärares förhållningssätt 

och syn på genus. Sverige är ensamma om skolformen förskoleklass, vi har därför valt att 

endast använda oss av svensk forskning då vi upplever denna som mest relevant för vår 

undersökning. Vi har valt att inte ange sidnummer i detta avsnitt då vi har sammanfattat de 

avhandlingar och artiklar vi valt att lyfta.  

4.1 Förskollärares förhållningssätt till flickor och pojkar  

Eidevald har i sin studie från 2009 “Det finns inga tjejbestämmare”, utgått från 

videoobservationer där två olika arbetslag med barn i ålder 3 – 5 år ingick. Syftet med studien 

var att undersöka om flickor och pojkar bemöts på samma villkor av personal på förskolan. 

Resultatet från de analyserade situationerna visar att flickor och pojkar bemöts och definieras 

stereotypt men att det också finns en variation av hur olika flickor och olika pojkar 

positionerar sig i olika sammanhang. Förskollärare arbetar aktivt med att särskilja flickor 

och pojkar utifrån förskollärares olika förväntningar på könen, förhållningssättet blir därav 

avgörande för hur barn bemöts i olika situationer. Av studien framkom även att personalens 

bemötande gentemot barnen är något som sker omedvetet och oreflekterat, vilket kan leda 

till att könsmönster förstärks istället för att motverkas. Forskaren har i sin studie använt sig 

av en feministiskt poststrukturalistisk teori som bygger på hur kön görs och blir i ett 

sammanhang (Eidevald, 2009).  

 

“Visst är det typiskt pojkar att leka Spiderman och monster”, ett citat från en förskollärare 

hämtat ur Hellmans studie från 2010, där syftet var att undersöka normer kring pojkighet i 

en förskola samt hur dessa normer skapas, upprepas och omförhandlas av flickor, pojkar och 

pedagoger. Studien bygger på observationer av en förskolans dagliga verksamhet där en av 

forskningsfrågorna utgick från vilka subjektspositioner som görs möjliga för flickor och 

pojkar i relation till normer om pojkighet? Resultatet visar att barn som intar typiska 

könsroller, såsom “typisk flicka” eller “typisk pojke” blir mer accepterade och bekräftade av 

både barn och pedagoger, medan de barn som frångår stereotypa könsroller riskerar att bli 

oförståeliga eller kategoriserade som avvikande. Forskaren fick själv erfara den typiska och 

accepterade rollen som kvinna den dagen hon bar klänning till förskolan. Klänningen blev 

då en markör för ”typisk flickighet” och barnen positionerade henne därför till flickornas 

lek. Forskaren har i huvudsak använt sig av teorier och begrepp utifrån en poststrukturell 

feministisk teori, queerteori och kritisk maskulinitetsforskning vilket för denna studie 

inneburit fokus på maktrelationer, subjektivitet, kontextualitet och förhandling. För att 

sammanfatta utgår denna studie från ett perspektiv där verkligheten anses bli tillgänglig 

genom de kategorier som görs relevanta och där människan och hennes syn på världen ses 

som kulturellt och historiskt specifik. Människan anses därmed skapas i sociala sammanhang 

där makt alltid ingår (Hellman, 2010). 
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Månsson har i sin studie “Möten som formar” från år 2000 utgått från observationer och 

intervjuer som genomförts på tre olika förskolor. En del av syftet i studien var att undersöka 

pedagogernas föreställningar om hur de bemöter barn och om deras bemötande skiljer sig åt 

beroende av kön, samt att analysera pedagogernas föreställningar om barn och genus och 

interaktionen mellan barn och pedagoger. Det framkom av pedagogernas beskrivningar om 

flickor och pojkar, att förväntningarna på barnen är köns- och individrelaterade men 

forskarens studie tyder på att pedagogernas förväntningar är mer eller mindre medvetna och 

oreflekterade. Exempelvis framkom det av studien att när barnen bröt traditionella mönster 

för vad som anses vara flicka eller pojke så sticker dessa barn ut och anses vara avvikande, 

vilket gav vuxenreaktioner. Studien visar att pojkarna gavs mer utrymme och 

uppmärksamhet i de vuxenledda situationerna då de sökte och fick bekräftelse, både genom 

utvidgade svar och förlängda dialoger. Pojkar fick allt oftare svar med affekt i både verbal 

och kroppslig kommunikation som förlänger interaktionen och på så vis kan stärka 

individens självuppfattning. Det framkom att vuxna ger flickor och pojkar olika möjligheter 

att uppfatta sig själva och omvärlden då pojkarna uppmuntras och fostras till att bli 

självständiga individer medan flickor bemöts och fostras kollektivt. Forskaren använder sig 

av Sterns teori samt ett genusperspektiv. Sterns teori bygger på interpersonella relationer, 

det vill säga synen på det kompetenta barnet som utvecklas i interaktion med andra personer 

(Månsson, 2000, s. 64 – 70). Genusperspektivet används i studien och forskaren lyfter 

begrepp som genus, kön och könsroll. Hon menar att blandningen av begreppen innebär en 

komplikation då de kan ha olika betydelser i olika kontexter men att genus alltid är 

relationellt, socialt och kulturellt definierat (Månsson, 2000). 

 

I Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons artikel från 2009, skriver de att många olika 

genusmönster existerar samtidigt i förskolan. Syftet med studien var att synliggöra hur 

genusstrukturer kommer till uttryck, gestaltas och konkretiseras i förskolan och bygger på 

observationer av samspel i målstyrda praktiker från sex olika förskolegrupper där barn i 

åldern 1 - 6 år ingick. Ett fokus var att se hur olika genusstrukturer uppstår i samspel mellan 

barn och förskolepersonal. Vid analysen av samspelfrekvenserna framkom fyra olika teman; 

särskiljande, beständighet, gemenskap och gränsöverskridande. Utifrån dessa teman visar 

sig en mångfacetterad vardag där genus konstant reproduceras i barns lärande och 

lek.  Resultatet visade att genus konstrueras både av barn och lärare men att lärarna är de 

som bevarar stereotypa könsstrukturer medan barnen är de som främst reproducerar och 

utmanar könsmönstren i verksamheten. Studien bygger på ett sociokulturellt perspektiv på 

utveckling och lärande samt ett genusteoretiskt perspektiv. När barn och lärare interagerar 

med varandra skapas mening genom handling och språkande. Detta kan förstås som centrala 

aspekter av hur genusstrukturer skapas i förskolans sociala praktik (Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009) 

 

Sverige ligger i framkant i jämförelse med andra länder när det kommer till 

jämställdhetsarbetet i förskola och skola. De svenska läroplanerna anger att pojkar och 

flickor ska ha samma rättigheter att utveckla sina intressen och förmågor, oavsett kön, det 

framgår av både förskolan och förskoleklassens styrdokument. Med detta som utgångspunkt 

har Odenbring under sex månader observerat barn och förskollärare i en förskoleklass. Syftet 
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med studien som utgår från en feministisk teori och ur ett genusperspektiv, där genus skapas 

i sociala, kulturella och historiska sammanhang var att fånga de sociala relationerna mellan 

elever och lärare i förskoleklassens dagliga verksamhet. Forskaren utgick från observationer, 

fältanteckningar och intervjuer. De i studien deltagande lärarna hävdade att barnens kön inte 

hade någon betydelse för deras förhållningssätt, utan att de bemötte alla barnen på samma 

villkor. Dock visar resultatet på ett oreflekterat förhållningssätt och att pedagogerna hade 

olika förväntningar på könen, då pojkarna bemöts som enskilda individer medan flickorna 

får ett kollektivt bemötande. Flickor placerades allt oftare mellan pojkar och tilldelades 

rollen som ordningsfröken. Enligt forskaren konstrueras på så vis “den goda flickan”, vilket 

även leder till en kritisk aspekt av vad som anges i läroplanen, där texten anger att alla barn 

oavsett kön har rätt att utveckla sina förmågor och intressen. Rollen som ordningsfröken 

leder till att flickor inte endast får mindre tid och hjälp av läraren, dessutom lär sig barnen 

att det finns två olika könsvärldar för flickor och pojkar (Odenbring, 2014).  

4.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkommer det av forskning att förskollärare/lärare många gånger 

använder sig av ett omedvetet och oreflekterat förhållningssätt gentemot barn. Pedagogens 

egen syn på bemötandet gentemot barnen är tron att de inte gör skillnad på könen, men vid 

närmare observationer framkommer det att samma handlingar och beteende värderas olika 

beroende av barnens kön, vilket Månsson benämner som dubbel standard (2000). Detta är 

något som även framkommer i Eidevalds avhandling där man ser på ”Annas beteende” som 

avvikande från den typiska flickan. En delad syn på barnens kön och dess kompetenser leder 

till att barnen får olika möjligheter att uppfatta sig själva och omvärlden. Ett vanligt fenomen 

är att förskollärarna kategoriserar barnen efter stereotypa könsroller där pojkar ses som 

högljudda och bråkiga medan flickorna lyfts fram som lugna och ordningsamma (jfr. 

Eidevald, 2009; Hellman, 2010; Månsson, 2000; Odenbring, 2014; Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009). Det visar sig att det finns glapp mellan verbala beskrivningar 

och handling i samtliga avhandlingar och artiklar. Månsson menar att mötet mellan vuxna 

och barn är det som formar och att formandet är genusbundet. Forskaren poängterar därmed 

vikten av ett reflekterande förhållningssätt. Att synliggöra och diskutera att det kan finnas 

skillnader mellan hur man resonerar och hur man handlar kan leda till en större medvetenhet 

om det egna förhållningssättet. En tänkbar pedagogisk åtgärd kan vara införandet av 

kollegiala observationer (Månsson, 2000). Med utgångspunkt i detta vill vi undersöka hur 

förskollärare verksamma i förskola och förskoleklass beskriver sitt förhållningsätt och arbete 

med genus. 
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5. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I följande kapitel kommer vi att beskriva de teoretiska perspektiv och centrala begrepp vår 

studie grundar sig i. Då syftet är att undersöka hur förskollärare som arbetar i förskolan och 

förskoleklass upplever sin genusmedvetenhet och hur de säger att den konkretiseras i 

verksamheten har ett genusteoretiskt perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv valts för 

studien.  

5.1 Genusperspektiv och Sociokulturellt perspektiv 

Vår studie bygger på ett genusteoretiskt perspektiv där man riktar uppmärksamhet mot olika 

uttryck för kön och genus, både sådana som är uppenbara och sådana som är mer eller mindre 

dolda och svåra att upptäcka (Gannerud, 2001, s. 12). Begreppet genus kan beskrivas som 

socialt, kulturellt och historiskt förankrade föreställningar och normer som har med 

människors kön att göra. Dessa föreställningar och oskrivna regler används i samhället för 

att kategorisera människor i olika sammanhang. Det kan handla om alltifrån vilka leksaker 

vi ger våra barn till vilka förutsättningar du får i livet. Genus kan därför användas för att få 

en förståelse för hur olika mönster och strukturer skapas. Betydelsen av genus och kön 

varierar och samspelar med flera faktorer som individ, omgivning och samhälle. Då vi 

undersöker förskollärares förhållningssätt och genusmedvetenhet kan det genusteoretiska 

perspektivet transformeras till ett sociokulturellt perspektiv på genus. Denna teori bygger på 

samspel, kommunikation och interaktion mellan individer. Genus skapas och reproduceras i 

samspel mellan individer och dess omgivning, där människors lärande formas i sociala 

möten och sammanhang (Gannerud, 2001, s. 11 – 12). Lärandet ses som en kommunikation 

mellan människor där framförallt språket är centralt och ses som ett medierande verktyg eller 

redskap för människors tänkande och lärande, vilket bygger på Lev Vygotskijs 

sociokulturella teori där barns utveckling och lärande sker och konstrueras genom samspel 

med andra (Säljö, 2014, s. 301 – 303). 

I denna uppsats används centrala begrepp utifrån det genusteoretiska perspektivet och 

dessa begrepp kommer att användas vid analys av respektive resultat. 

5.2 Stereotypa / Traditionella könsroller 

Ett centralt begrepp inom genusteoretiskt perspektiv är könsstereotypa eller traditionella 

könsroller. Dessa begrepp definieras som generella förväntningar omgivningen har utifrån 

kön eller som är kopplade till kön. Generellt finns en tendens att förvänta sig fysisk aktivitet, 

lek i stora grupper, svårigheter att följa regler och ett enkelt språk när vi ser till pojkar. Att 

istället leka stillsamt, leka i små grupper, vara till lags och ha ett rikt ordförråd ses som en 

generell förväntan på flickor (Salmson & Ivarsson 2015, s. 195). 
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5.3 Genusmedvetenhet 

Att vara genusmedveten är att se och förstå att det finns en genuskonstruktion och att ständigt 

reflektera över betydelsen av kön och genus i verksamheten (SOU 2006:75, s. 158). Med 

hjälp av begreppet menar Gannerud att människan tankemässigt kan skilja på genus och 

individuellt kön vilket ger en möjlighet att se förbi traditionella könsroller och istället se och 

reflektera kring den enskilda individen i samspel med omgivningen (2001, s. 12). 

5.4 Genusnormer 

Ett centralt begrepp i genusteori är genusnormer, som innebär att människan har olika 

förväntningar på de olika könen och är en av de mest grundläggande normerna för hur man 

som flicka, pojke, kvinna eller man är och bör vara. Det är dessutom via dessa normer vi 

människor snabbt positionerar och sorterar in varandra i olika kategorier. Generellt ses 

pojkar som fysiskt aktiva som har svårigheter med regler och ett enkelt språk medan flickor 

anses vara stillsamma och leka i mindre grupper samt att de besitter ett rikt ordförråd. Dessa 

föreställningar bidrar till hur vuxna ser på barn men även hur barn uppfattar och ser på sin 

egen könsroll (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 194 – 195). Barn varken är, eller blir, utan görs 

till pojke och flicka utifrån omgivningens förväntningar och föreställningar, vilket visar sig 

genom att de barn som följer normen får belöning genom positiv bekräftelse medan de barn 

som bryter normen ses som avvikande (Wahlström, 2003, s. 17 – 18). 

5.5 Genusordning / Genusregim 

Begreppet genusordning beskriver hur genus och kön kommer till uttryck i samhället och 

innefattar flera dimensioner. På en symbolisk nivå förmedlas en bild av hur män och kvinnor 

förväntas och bör vara. Könen ses som motpoler och står i kontrast till varandra. 

Föreställningarna om vad som anses manligt respektive kvinnligt är både socialt och 

kulturellt rotat och uppfattas därmed som naturliga och självklara, dessa föreställningar gör 

att genusordningen ses som legitim på en strukturell nivå. På den individuella nivån har 

könet en stor betydelse för hur individen kan utforma sitt liv och sin personliga identitet i 

sociala sammanhang med omgivningens genusordning. Det finns ett hierarkiskt förhållande 

mellan manligt respektive kvinnligt, där det som beskrivs som manligt värderas högre än 

vad som definieras som kvinnligt. Detta kan betraktas som en maktskillnad mellan könen 

där det manliga representerar makt, status och inflytande från vilket det kvinnliga ses som 

avvikande (Gannerud, 2001, s.12–14). Inom skola och utbildningssystemet avspeglar sig 

genusordningen vilket Gannerud benämner som genusregim. Inom skolan kan genusregim 

förändras som ett resultat av samhällets påverkan men även genom ett medvetet arbete kring 

jämställdhet i enighet med förskola och skolans styrdokument (2001, s. 17). 
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5.6 Dikotomi 

Dikotomi, eller dualism innebär att se människan som två separata delar, kvinna och man. 

Det handlar om motsatser och att könen står i kontrast till varandra. En syn på att människan 

tillhör antingen det ena eller andra könet, ingen kan samtidigt tillhöra båda delarna (Hirdman 

2001, s. 14 och 35 – 36). 
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6. Metod 

Utifrån uppsatsens syfte hur förskollärare i förskola och förskoleklass upplever sin 

genusmedvetenhet samt hur de säger att de konkretiserar arbetet i verksamheten valde vi en 

kvalitativ metod. I det här kapitlet redogörs för uppsatsens tillvägagångssätt. Detta 

presenteras under nedanliggande rubriker. 

6.1 Metod för datainsamling 

Vi använde oss av intervjuer som datainsamlingsmetod då vi upplever det som det 

lämpligaste sättet att söka svar på våra frågor. För att få tillgång till direkt kunskap och 

konkreta exempel från förskollärare som är aktiva i förskola och förskoleklass valde vi att 

utgå från kvalitativa intervjuer, som enligt Trost utmärks av enkla, raka frågor som ger 

komplexa och innehållsrika svar (2010, s. 25). Vi hade förberett en intervjuguide med ett 

antal uppvärmningsfrågor, något som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

förespråkar för att få en god kontakt med respondenten, samt halvstrukturerade frågor för att 

uppnå ett öppet samtalsklimat med plats för följdfrågor. Vi studenter hade som mål att 

framstå som neutrala med ett förhållningssätt att det är den som intervjuas som har uppgiften 

att berätta. Vi planerade att använda oss av ljudupptagning vilket är fördelaktigt för att lättare 

kunna bearbeta och analysera empirin (2007, s. 298 – 299 och 302). 

6.2 Urval och avgränsningar 

Med hjälp av vår handledare kom vi fram till att 10 respondenter skulle vara ett bra antal för 

vår studie. I urvalsprocessen kontaktade vi flertalet förskolor och skolor i Uppsala. Då vi sett 

skillnader på hur förskollärare uppfattar och tillämpar ett genusmedvetet arbetssätt valde vi 

att undersöka två olika institutioner, förskola och förskoleklass. I vår avgränsning var vi 

överens om att i största möjliga mån inte ha någon personlig relation till de intervjuade och 

att respondenterna skulle vara utbildade förskollärare/lärare. Esaiasson m.fl. menar att det är 

lättare att upprätthålla ett professionellt och vetenskapligt förhållningsätt till en person som 

man inte har någon personlig relation till (2007, s. 292). 

6.3 Genomförande 

För att finna respondenter till vår studie kontaktades tidigare handledare på de förskolorna 

där vi haft våra verksamhetsförlagda utbildningar. Detta är vad Trost kallar ett 

”bekvämlighetsurval”, vilket författaren beskriver som ett strategiskt urval för att på så sätt 

finna respondenter till undersökningen. Detta ledde i sin tur till att även deras kollegor 

accepterade att delta i undersökningen, vilket kan tolkas som en så kallad ”snöbollsmetod” 

som författaren lyfter. Det innebär att ursprungsvalet kompletteras genom att en respondent 

pekar vidare på ytterligare person som man tar med i sitt urval (2010, s. 140 – 141). Inför 
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intervjuerna skapades en medgivandeblankett samt ett tillhörande följebrev med förklaring 

om studiens syfte och dess användningsområde. Dessa dokument samt ett urval av frågorna 

mejlades ut i god tid till respondenterna innan genomförandet. För att förskollärarna skulle 

känna sig bekväma och trygga valde vi att utföra våra intervjuer i ett avskilt rum på 

respondenternas arbetsplatser, något som Esaiasson m.fl. menar är fördelaktigt (2007, s. 

302). Samtliga intervjuer började med en kort presentation för att lära känna varandra och 

skapa kontakt samt att respondenterna gav sitt medgivande till intervjun. Esaiasson m.fl. 

belyser vikten av att ha en tydlig form och ett tydligt innehåll i frågorna som ställs, då dessa 

ska kunna kopplas till studiens syfte vilket är att undersöka hur förskollärare upplever sin 

genusmedvetenhet. Vi ville genom våra intervjuer få en insikt i hur respondenterna ser på 

sitt förhållningssätt, dvs hur förskolläraren upplever sin värld. Dynamiken under samtalet 

ska kännas engagerat vilket leder till att den som blir intervjuad gärna vill berätta och 

förmedla sina egna erfarenheter (2007, s. 285 – 286 och 298). Vi valde ett enkelt språk när 

vi formulerade våra frågor för att inte komplicera för den som intervjuades samt att vi undvek 

”varför” frågeställningar då dessa kan upplevas som ett förhör. Genom att använda oss av 

tematiska frågor samt uppföljningsfrågor kunde respondenten få möjlighet att utveckla det 

hen ansåg vara viktigast (Esaiasson m.fl., 2007, s. 298 – 299). Intervju/samtalsguide se 

bilaga 10.3. 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter genomförda intervjuer bearbetades ljudfilerna enskilt samt tillhörande anteckningar för 

att skapa en överblick. Materialet lyssnades igenom flertalet gånger och relevant material 

transkriberades, då vissa sidospår uppstod under samtliga intervjuer (Esaiasson m.fl., 2007, 

s. 302). Vi använde oss av en tematisk analysmetod vid vår databearbetning vilket innebär 

att identifiera, analysera och rapportera mönster och teman som framkommer av datan. 

Därmed valde vi att analysera och kategorisera svaren utifrån teman skapade från våra 

intervjufrågor. Passande rubriker skapades och relevant material sorterades samt att passande 

utsagor skrevs in under varje rubrik. Rubrikerna gjorde det lättare att urskilja likheter och 

skillnader i svaren, och varje respondents svar tilldelades en särskild färg under rubrikerna vilket 

tydliggjorde vem som sagt vad. Under varje rubrik skrevs resultatdelen med tillhörande analys 

och reflektion från den insamlade empirin. Textbearbetning handlar om att finna mönster i 

svaren och om att beskriva och förklara hur och varför olika respondenter skiljer sig åt med 

avseende på vad de svarar (Braun & Clarke, 2006, s. 6; Esaiasson m.fl., 2007, s. 258). 

6.5 Reliabilitet och validitet 

För vår studie valde vi att genomföra samtalsintervjuer där respondenterna bestod av 

förskollärare verksamma i förskola och förskoleklass som fick beskriva deras personliga 

uppfattning kring de frågor som ställdes. Detta kan ses vad Esaiasson m.fl. beskriver som en 

respondentundersökning med avsikt att fånga den intervjuades egna tankar och åsikter. För 

att få en hög validitet formulerade vi frågorna så att respondenterna kunde besvara syftet 

med vår studie, samma frågor ställdes till samtliga respondenter för att forskaren lätt skulle 
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finna mönster i svaren (Esaiasson m.fl., 2012, s. 288; Braun & Clarke, 2006, s. 6 – 7). 

Validitet mäter huruvida metoden beskriver det som vi har för avsikt att undersöka och har 

som syfte att säkerställa att trovärdiga slutsatser kan ges samt att resultat och slutsats kan 

stödjas (Bell, 2006, s. 117–118). Vår undersökning baseras på tio respondenter vilket innebär 

att vårt resultat inte kan generalisera hur alla verksamma förskollärare ser och tillämpar ett 

genusmedvetet förhållningssätt, därmed blir inte studiens reliabilitet särskilt tillförlitlig. 

Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet och med detta menas det att studien som utförts 

är pålitlig. För att uppnå reliabilitet i en studie måste alla som utför studien på likande sätt 

få liknande svar. Viktigt att ha i åtanke är att respondentens svar kan påverkas av fler yttre 

faktorer (Bell, 2006, s. 117 - 118). För att säkerställa reliabilitet behöver fler respondenter 

intervjuas. Utifrån vår studie kan vi istället få en förståelse för hur det kan se ut i de olika 

verksamheterna. 

6.6 Etiska hänsynstaganden 

Inför våra intervjuer och för respondenternas trygghet valde vi att utgå från de fyra 

forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Inför de kommande intervjuerna mejlades därför ut ett dokument med 

medgivandeblankett samt tillhörande följebrev där respondenterna informerades om 

studiens syfte och innebörd, det frivilliga deltagandet och rätten att avbryta sin medverkan 

utan negativa påföljder. Medgivandeblankett se bilaga 10.1 och följebrev se bilaga 10.2. 

Deltagaren informerades även om rätten att bestämma om, hur och på vilka villkor 

deltagandet sker och garanterades anonymitet. Vederbörande har även informerats om syftet 

med intervjun (Vetenskapsrådet, 2002, CODEX). Empirin kommer att sammanställas i en 

skriftlig rapport och publiceras i DIVA.  

6.7 Arbetsbeskrivning 

Intervju/samtalsguide och medgivandeblankett med tillhörande följebrev har vi tillsammans 

utformat för att passa vårt syfte med undersökningen. Madelene har utfört delstudie 1, med 

förskollärare verksamma i förskola som respondenter. Susanne har genomfört delstudie 2 

med förskollärare verksamma i förskoleklass som respondenter. Analys och resultat 

tillhörande de två delstudierna har därmed skrivits av respektive författare. Övriga kapitel i 

uppsatsen samt slutgiltig bearbetning har vi, Madelene och Susanne gemensamt skrivit. 
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7. Resultat och Analys delstudie 1 och 2 

I följande kapitel redovisar vi varsin delstudie. Empirin grundar sig i vår uppfattning av 

respondenternas beskrivning av deras arbete kring genusmedvetenhet. Första delen av 

kapitlet behandlar Madelene empirin från delstudie 1 där respondenterna utgörs av fem 

förskollärare verksamma i förskola. I den andra delen behandlar Susanne empirin från 

delstudie 2 där respondenterna utgörs av fem förskollärare verksamma i förskoleklass. I de 

två delstudierna kommer resultat och analys att ske löpande samt analyseras förskollärarnas 

intervjuer i samspel med tidigare forskning och studiens teorianknytning. 

Syftet med studien är att undersöka; Hur upplever förskollärare sin genusmedvetenhet 

och hur säger de att den konkretiseras i förskolan och förskoleklassens verksamhet. 

7.1 Delstudie 1 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av intervjuer genomförda med respondenter 

verksamma i förskolan. Dessa presenteras under de olika teman som växte fram under 

bearbetningen av empirin och knyter an till vårt syfte och forskningsfrågor. De deltagande 

förskollärarna i studien har alla tilldelats fingerade namn, detta för att försäkra dem 

anonymitet. Förskollärarna namnges som Mona, Carin, Josefine, Sarah och Nellie. 

7.1.1 Förskollärares uppfattning om att vara genusmedveten 

På frågan hur förskollärarna uppfattar begreppet genus och innebörden av att vara 

genusmedveten ger samtliga förskollärare liknande svar. Den liknande uppfattningen 

handlar om att genus, ses som ett sätt att dela in pojke och flicka, manligt och kvinnligt. 

Sarah och Carin har liknande utsagor och uttrycker att det inte endast handlar om genus och 

kön, utan oavsett bakgrund ska alla behandlas lika, som enskilda individer och inte 

kategoriseras efter kön. 

Vi ska försöka vara så neutrala som möjligt och lyfta alla. Och inte sätta barn i fack utan jag 

tror att vi försöker tänka att vi jobbar med barn, individer, och inte med kön (Sarah) 

Ja, men det är ju lite det här med allas lika värde tycker jag, att behandla alla lika och ge alla 

barn lika förutsättningar oavsett, kön och så (Carin) 

Mona och Nellie uttrycker att det även handlar om ett bemötande. Om enskilda individer 

och jämlikhet, att oavsett kön ska barn behandlas jämlikt. 

Barnen ska få och vara här på samma villkor, de ska få samma möjligheter till samma 

utbildning. Det var så länge sen jag tänkte på det här, det sitter i ryggraden. Det handlar om 

tänker jag är att ge barnen samma möjligheter och att de ska få samma rättigheter, jämlikhet! 

För oss är det viktigt att bemöta barnen som individer, inte efter kön (Mona) 

Det är individer det handlar om, och inte att det är flickor och pojkar, valen barnen gör ska 

de få göra för att de vill och inte för att vi påtvingar de något, utan att det är utifrån barnens 

intressen. Sen blir ju jag som individ, person att implementera detta i mitt förhållningssätt, 

språkbruket, att titta på min undervisning, det är viktigt att reflektera och filma och titta på 

sig själv det är där man lär sig mest (Nellie)  
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Förskollärarna har alla olika minnen av hur de kom i kontakt med genus under 

lärarutbildningen men samtliga uppger att de inte har någon specifik utbildning inom 

genuspedagogik eller normkritisk pedagogik. Josefine uttrycker att genusmedvetenhet för 

henne handlar om föreställningar om kvinnligt och manligt och att inte reproducera och 

överföra dessa till barnen. 

För mig innebär det att vara medveten om mina föreställningar om kvinnligt och manligt. De 

föreställningar jag har kan vara omedvetna och då blir det desto viktigare att komma 

underfund med dom och hur jag förmedlar dessa föreställningar till barnen (Josefine)  

Samtliga förskollärare betraktar sig som genusmedvetna och uttrycker att genusarbetet är 

minst lika viktigt som allt annat arbete i förskolan. Uppfattningar om begreppet skiljer sig 

något åt mellan alla respondenternas utsagor men samtliga understryker vikten av ett 

genusmedvetet förhållningssätt för att undvika särbehandling av barnen. 

Analys  

Samtliga respondenter har en liknande uppfattning om att begreppet genus handlar om att 

dela könet i pojke och flicka, manligt och kvinnligt. Detta innebär att betrakta människan 

som en dikotomi, att människan antingen tillhör det ena eller det andra könet och att det 

handlar om att se varandras motsatser (Hirdman 2001, s. 14 och 35 – 36). Av resultatet 

framgår att samtliga respondenter betraktar sig som genusmedvetna och uttrycker att det är 

viktigt att vuxna som arbetar med barn har ett genusmedvetet förhållningssätt, och de 

uttrycker att det handlar om att bemöta alla barn jämlikt, som enskilda individer och att inte 

kategorisera efter kön. Därmed tolkar jag utifrån respondenters utsagor att samtliga arbetar 

genusmedvetet i deras verksamheter för att motverka traditionella föreställningar på kön. I 

ett genusteoretiskt perspektiv används begreppet genus när människor vill beskriva olika 

föreställningar och normer som har med människans kön att göra, då vi gärna vill 

kategorisera individer utefter dess kön (Gannerud, 2001, s.11). Samtliga respondenter 

definierar begreppet genus till att det handlar om att alla barn ska behandlas som jämlika 

individer och som barn, inte som pojke och flicka. Gannerud menar att med hjälp av 

begreppet kan människan tankemässigt skilja på genus och individuellt kön, vilket ger en 

möjlighet att se förbi traditionella könsroller och istället se och reflektera kring den enskilda 

individen i samspel med omgivningen. Våra uppfattningar om kön och genus reproduceras 

av människan i sociala samspel, då barn och lärare interagerar med varandra vilket jag tolkar 

liksom Gannerud ur ett sociokulturellt perspektiv (2001, s. 11 – 12). Utifrån samtliga utsagor 

uttrycker förskollärarna att de upplever genus och genusarbetet som ett viktigt perspektiv i 

förskolan, utifrån detta tolkar jag att samtliga menar att vikten av ett genusmedvetet 

förhållningssätt bör tillämpas för att undvika särbehandling av barnen. Av resultatet 

framkommer att samtliga respondenter poängterar vikten av att behandla barnen jämlikt 

vilket Bodén definierar som att alla människor ska behandlas lika oavsett könstillhörighet 

och ha samma grund att stå på. Vidare menar författaren att förskollärares engagemang kring 

jämställdhet handlar om att ifrågasätta arbetet kring jämställdhetsfrågor, både 

organisatoriskt och socialt (2011, s. 35). Föreställningar kring kön och genus är socialt 

betingade och något vi människor konstant konstruerar och reproducerar, både vuxna och 
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barn. Några av respondenterna poängterar vikten av att vara genusmedveten för att inte 

överföra könsstereotypa föreställningar på barnen. Stereotypa könsroller är även dessa, 

centrala begrepp inom genusteoretiskt perspektiv och definieras som de generella 

förväntningar omgivningen har utifrån kön eller som är kopplade till kön (Salmson & 

Ivarsson, 2015, s. 195). Utifrån respondenternas utsagor tolkar jag därmed att förskollärarna 

är medvetna om hur deras förhållningssätt kan påverka barnen men även vikten av att vara 

lyhörd och uppmärksam på barnens uttalanden och föreställningar, detta för att bryta 

traditionella könsroller. Ärleman-Hagsér och Pramling Samuelsson menar att det framförallt 

är vuxna som bevarar och reproducerar de stereotypa könsstrukturer som finns i samhället 

vilket sedan överförs till barnen genom interaktion och samspel i förskolan (2009, s. 100 och 

104 – 105). En av respondenterna uttrycker vikten av ett medvetet och reflekterande 

förhållningssätt vilket jag tolkar blir av största vikt för att synliggöra de genusnormer som 

infinner sig i förskolans kontext och för att möjliggöra en likabehandling av barnen. Att vara 

genusmedveten är att se och förstå att det finns en genuskonstruktion och att ständigt 

reflektera över betydelsen av kön och genus i verksamheten (SOU 2006:75, s. 155 – 156). 

Samtligas uttalanden stämmer överens med vad Månsson menar att mötet mellan vuxna och 

barn är det som formar människan och att formandet är genusbundet. Författaren och flertalet 

av respondenterna poängterar vikten av ett reflekterande förhållningssätt. Genom att 

synliggöra och diskutera att det kan finnas skillnader mellan hur man resonerar och hur man 

handlar kan exempelvis kollegiala observationer som åtgärd leda till en större medvetenhet 

om det egna förhållningssättet (2000, s. 214 – 215). 

7.1.2 Konkretisera genusmedvetenhet i förskolans verksamhet. 

Samtliga respondenter uttrycker att genusarbetet har förändrats över tid. Flera av 

förskollärarna uttrycker att tidigare skulle verksamheterna plocka bort alla “könskodade” 

material som dockor och bilar för att istället ta in mer byggmaterial. Carin uttrycker att det 

blev lite fel tidigare och berättar att numera tar de inte bort något material, istället lägger de 

till och har allt. 

Förut när man började jobba med genus, så var det mycket det här att man skulle plocka bort 

alla dockor och det var ju prinsessklänningar allt sånt där, då var det som om det bara skulle 

komma in mer byggmaterial, mera bilar, det var som att man inte fick leka med det här glittriga 

rosa, det blev lite fel, tycker jag, nu har vi allt istället (Carin) 

Även Sarah tänker tillbaka och uttrycker att genusarbetet blev till en “jättegrej” och 

förskolan skulle vara så neutral som möjligt. Men hon uttrycker att det finns olika miljöer 

vilka är till för alla och barn har en valmöjlighet. 

Det här var ju en jättegrej! Då skulle allting (skratt) då vart det ju nästan panik, man skulle 

göra allt så neutralt som möjligt, allting! skulle bort, bort, bort. Det fick inte vara några 

dockor, det fick inte vara några bilar, det fick inte vara någonting, för allting skulle vara, 

neutralt, neutralt, neutralt. Men det är väl klart det ska få finnas bilar på förskolan, bilarna 

finns ju där för alla, det är inte så att det där är pojkhörnan och det där är flickhörnan. Det 

finns miljöer, och de barn som vill gå dit dom går dit, de har den egna valmöjligheten (Sarah) 

Vidare uttrycker Sarah att i deras verksamhet konkretiseras genusmedvetenhet genom att 

följa gruppens intresse. Då handlar det om individens intresse inte om kön. 
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Vi försöker följa barnens intressen för vad de vill göra. Ett år hade vi fordon för det var något 

som barngruppen generellt var intresserade av, sen utvecklade vi det vidare till andra saker 

och började titta på olika spår från fordon, det var jättespännande! Det började ju med 

någonting men det var ju inte så att vi valde det för att det kanske var pojkar som sa det. Man 

tittar på helheten och utgår från det (Sarah) 

Respondenten Mona uttrycker att arbeta genusmedvetenhet är ett redan inarbetat sätt och hur 

det ska konkretiseras och implementeras sitter i ryggraden. Vidare uttrycker hon arbetet med 

att synliggöra verksamheten om hur arbetssättet, deras miljöer och val av ofärdigt och okodat 

material ska stödja det.  

På vår äldre avdelning, har de rum som är färgkodade och ”skära rummet” det är bygg och 

konstruktionsrummet och det är ju en tanke bakom det. För konstruktion kanske lockar pojkar 

tänker man, men då får de vara i ”skära rummet”. Det här med färger och vad man har för 

förväntningar på barn då de kommer från olika bakgrunder, alla har de ryggsäckar med sig 

hemifrån, men att här ska vi förebygga (Mona) 

Josefine uttrycker att genusmedvetenhet är ett inarbetat sätt i deras verksamhet, och att man 

arbetar normkritiskt exempelvis med material etcetera. 

Vi arbetar genusmedvetet mycket genom litteratur samt använder vi oss av en app., ”Ugglo” 

som har litteratur med olika teman. Dessutom diskuterar vi mycket med barnen varför det kan 

vara si eller så och varför det är exempelvis så som barnen tror. Vi använder oss även av kort 

med diskussionsfrågor som rör de olika könen. Sen, har jag till exempel brottat ner några av 

pojkarna för att visa att de inte är starkast bara för att de är pojkar (Josefine) 

Carin uttrycker att det ibland kan vara svårt men att man i deras verksamhet i alla fall 

försöker tänka att genusmedvetenheten ska implementeras i dagliga aktiviteter, liksom 

Josefines utsaga exempelvis genom att tänka normkritiskt i valet av material. 

Oj, jättesvårt (skratt) men det är väl samma sak där och försöka ge alla barn lika, samma 

möjligheter och allt. Vi har arbetat lite med superhjältar nu, och både att man lyfter fram både 

kvinnliga superhjältar och manliga superhjältar. Vi har till exempel ett material, det kan vara 

en rullstolsburen Spiderman eller liknande, vi tänker mer normkritiskt att man erbjuder till 

alla liksom (Carin) 

Även Nellie uttrycker att det är ett inarbetat sätt. I deras verksamhet är arbetet med 

dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet ett verktyg som hjälper dem att 

synliggöra, hur väl de konkretiserar genusmedvetenheten i verksamheten. Vidare berättar 

Nellie att de arbetar normkritiskt genom att kartlägga miljö, språkbruk och förhållningssätt 

Vi har utifrån observationer tittat på undervisningen, hur arbetar vi? Gör jag skillnad? Kan 

man säga att, nej jag gör ingen skillnad, för det gör man oftast! Men när man kartlägger kan 

man upptäcka och se att, okej det är de här bitarna jag behöver jobba med, på så sätt är det 

verkligen viktigt att reflektera och filma och titta på sig själv det är där man lär sig mest 

(Nellie) 

Analys 

I resultatet framkommer att samtliga respondenter sett en förändring och en utveckling i 

genusarbetet över tid. Till en början upplevde flera av förskollärarna att genusarbetet gjordes 

till en stor sak då allt material som ansågs könskodat togs bort. En av respondenterna 

uttrycker istället att det för henne är helt naturligt att det inte finns bilar, dockor eller material 

som anses som könat på något sätt, då de i deras verksamhet endast arbetar med ofärdigt och 
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okodat material. Månsson menar att rummens inredning har en symboliserande funktion och 

utgör en förutsättning för lekens villkor och att det i materialet finns dolda förväntningar 

som signalerar vad flickor och pojkar förväntas leka (2000, s. 204). En förskollärare berättar 

att i deras verksamhet utformas miljöerna så att allt material är till allas befogenhet och att 

barnen därmed har den egna valmöjligheten att själva välja sin miljö. Jag tolkar utifrån 

respondentens utsaga att förskolläraren ser på sin verksamhet som könsneutral. Gannerud 

menar att de flesta lärare uppfattar sin verksamhet som en könsneutral institution, dock 

menar författaren att om man granskar sin verksamhet uppdagas ofta en motsats (2001, s.17). 

Några av förskollärarna uttrycker det som viktigt att observera för att synliggöra 

verksamheten både på individnivå men även organisatoriskt. Utifrån dessa utsagor tolkar jag 

att respondenterna är fullt medvetna om vad materialet kan symbolisera och kan på så vis 

genom sitt medvetna handlande motverka könsstereotypa förväntningar. Resultatet visar att 

några av respondenterna arbetar normkritiskt exempelvis genom observationer och 

reflektion kring förhållningssätt och valet av material. Utifrån dessa utsagor tolkar jag att 

respondenterna arbetar normkreativt för att bredda normerna i verksamheten för att motverka 

de samhälleliga genusnormer och förväntningar som finns på respektive kön (Salmson & 

Ivarsson, 2015, s. 194 – 195). 

7.1.3 Flickor och pojkars olika förutsättningar i verksamheten 

Samtliga respondenter uttrycker att alla barn ges samma möjligheter i verksamheten oavsett 

kön. På frågan om pojkar och flickor ges samma möjligheter i verksamheten är Josefine 

relativt kortfattad och en längre tankepaus infinner sig.  

Ja, jo men inte fullt ut tänker jag. Det finns ju alltid saker vi kan förbättra och sånt vi behöver 

jobba extra med, men i det stora hela, ja (Josefine) 

Carin uttrycker att det inte handlar om individens kön utan om den enskilda individens 

personlighet. 

Ja, jag tänkte på det, vem som får mest utrymme exempelvis i samlingen? Det handlar inte om 

kön utan om barnens personlighet och en del barn tar ju för sig mer och syns mer (skratt). Då 

gäller det att lyfta fram de som inte syns och då handlar det ju inte så mycket om kön. Vi kan 

välja att lyfta de barn som inte syns, till exempel om hen är bra på någonting, så lyfter man 

det i samlingen, Kan inte du visa hur man gör? eller så. Sen är det vanligare med flickor som 

försvinner bak och inte riktigt är lika framåt. Men vi har även väldigt starka flickor som tar 

för sig. Det är ett annat förhållningssätt bland föräldrar nu (skratt) det är mer jämlikt i hela 

samhället, förhållningssättet i hela samhället har förändrats (Carin) 

Mona berättar att hon uppfattar det som att barnen får samma förutsättningar då 

vårdnadshavare kommer med feedback, då de berättat att det märks vilka barn som kommer 

ifrån XXX-förskola för att de barnen vågar uttrycka sin åsikt oavsett kön. Hon berättar att 

de arbetar aktivt med att motverka stereotypa könsroller genom att vara en ständigt 

närvarande pedagog. 

Vi tänker att vi gör det, för de vågar uttrycka sin åsikt, de är trygga i sig själva och det är ju 

det vi känner att vi vill skicka med dom, att din åsikt är viktig oavsett om du är tjej eller kille 

och de väger lika tungt liksom. När vi hör och ser kränkningar eller vad ska man säga... 

uteslutande saker exempelvis pga. ålder eller kön då har vi ett incidentblock som vi skriver 

ner i. Sen skriver vi om det har vidtagits några åtgärder, vilket hjälper oss jättemycket. Sen 

det är klart att vissa saker missar man att skriva, men det mesta ska komma in där, då ser man 
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ju också upprepade mönster att, okej, här har vi nåt, här får tjejer inte vara med och leka, då 

går vi direkt in, det hjälper oss jättemycket (Mona)  

Nellie uttrycker att i deras verksamhet är det självklart att observera sig själv och varandra 

för att på så sätt synliggöra förhållningssättet. 

Ja, det skulle jag vilja påstå att vi gör! Vi filmar och använder observationsunderlag, skriver 

ner tex. ber en kollega att skriva ner, tittar på mig när jag har en samling. Och att vi jobbar 

med det i varje arbetslag, så att alla gör det och ser hur kan vi jobba med det här, att här gör 

vi skillnad och hur kan vi göra för att undvika det (Nellie) 

Sarah berättar att det kan vara svårt men att de i deras verksamhet strävar efter att ge alla 

barn samma möjligheter och förutsättningar. 

Ja, men det tycker jag, det hoppas jag (skratt) och jag tycker nog att alla barn ges samma 

möjligheter vi gör samma saker jag kan inte känna att jag själv gör skillnad. Men som sagt 

man ska ha den där lilla kameran bakom sig för jag kan ju sitta här och tycka en massa saker 

sen visar sig verkligheten vara någonting annat (Sarah) 

Analys 

I resultatet framkommer att samtliga respondenter upplever att alla barn behandlas jämlikt, 

och enligt Månsson är det vanligt att förskollärare ofta har den uppfattningen, att de 

behandlar barn lika, men att vid granskning visar verkligheten på någonting annat (2010, s. 

205). En av respondenterna uttrycker sig som att det skulle vara intressant att titta på sig 

själv för att synliggöra hennes förhållningssätt genom observation, vilket några av de övriga 

respondenter uttrycker som ett självklart arbetsverktyg i deras verksamhet. Jag tolkar av 

samtliga respondenternas utsagor att de upplever förskolan som en könsneutral institution 

som verkar för jämlikhet. Enligt Gannerud uppfattar många lärare förskola och skola som 

en jämlik och könsneutral plats där genus och genusrelationer inte existerar, utan att de 

betraktar barn som enskilda individer. Vid närmare granskning är så inte fallet, utan vid 

konkreta situationer värderades barnens egenskaper ofta olika beroende på barnets kön. Om 

verksamheten uppfattas som könsneutral kan detta ha betydelse för lärarens möjligheter att 

uppmärksamma och reflektera över förskola och skolans genusregim (2010, s.15 – 17). 

Gannerud menar att observationer och reflektion är något som bör tillämpas i varje 

verksamhet för att undvika särskillnad på barnen. Jag tolkar utifrån samtligas utsagor att 

detta är något som ofta inte tillämpas och prioriteras vilket jag ställer mig frågande till. 

Utifrån påståendet att könsneutraliteten finns i förskolan, tolkar jag utifrån resultatet att flera 

av respondenterna inte verkar arbeta kontinuerligt med dokumentation för att granska 

verksamheten och på så sätt synliggöra förhållningssättet. Införandet av kollegiala 

observationer är något Månsson även lyfter som en tänkbar pedagogisk åtgärd (2000, s. 214 

- 215). 

7.1.4 Förskollärares fortsatta genusarbete 

Samtliga av förskollärarna uppger att de inte har någon specifik utbildning inom 

genuspedagogik eller normkritisk pedagogik men de uttrycker genusarbetet som viktigt och 

något som ska genomsyra verksamheten. På frågan om de bedömer genusarbetet som 

tillräckligt svarar några respondenter att arbetet emellanåt kan upplevas som otillräckligt när 
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de tittar på barnens förhållningssätt. Josefine uttrycker att så länge barn har stereotypa 

föreställningar på kön är arbetet aldrig tillräckligt. Sarah liksom Josefine uttrycker att arbetet 

behöver ses ur ett större perspektiv 

Nej! Vissa barn tycker att pojkar och pappor är starkast, det är aldrig mammor som är starkast 

(skratt) Eller att flickor inte kan ha kort hår. Jag tänker att så länge barnen har dessa 

föreställningar kan jag inte tycka att arbetet kring genus är tillräckligt och det här gäller även 

bilden för hur manligt och kvinnligt ser ut i samhället. Vad sänder samhället ut för signaler? 

Och hur kommer det att påverka barnen i ett längre perspektiv gällandes barns tro på sig 

själva och vad de kan åstadkomma eller göra med sina liv i framtiden (Josefine) 

Klart att det alltid går att ha mer, så är det ju, och sen förändras ju samhället hela tiden också, 

så att det gäller att vi hela tiden är uppdaterade, att man hänger med och vad som händer 

(skratt) Och läser, det kommer ny forskning och grejer, att man är med hela tiden så det är 

klart att man är aldrig fullärd, nej så är det (Sarah) 

Carin berättar att trots kompetent personal är arbetet aldrig tillräckligt och att en ökad 

medvetenhet behövs bland personal. Vidare uttrycker hon att barn har olika erfarenheter och 

olika “ryggsäckar” med sig hemifrån och att barn emellanåt ger kommentarer som har med 

de stereotypa könsrollerna att göra. 

Vissa barn uttrycker att, det där är en flickleksak eller att pojkar inte kan ha rosa tröja på sig. 

Men vi har också barn, vi har en pojke som gärna klär sig i klänning och det är ingen som 

säger någonting om det, det är okej. Men, han börjar själv bli lite så nu, han är fem nu, att 

han har slutat använda klänning, men om han har storasysters mössa på sig någon dag som 

är rosa, så är han lite obekväm (Carin). 

Mona och Nellies utsaga skiljer sig från de övriga respondenternas berättelser och uttrycker 

istället att arbetet ses som tillräckligt i deras verksamhet men att det märks att arbetet måste 

fortgå efter att barnen lämnat förskolan. 

Bara att bemöta dem som pojkar och flickor, vad har vi då för förväntningar? Har jag de här 

förväntningarna på flickorna då får ju också miljön betydelse, så vi tänker ju mycket på hur 

vi formar våra miljöer, vad vi har för material och att det inte ska vara könat på något håll. 

Barn kommer från olika bakgrunder, de har ryggsäckar med sig hemifrån men att här ska vi 

förebygga (Mona) 

Vidare berättar Mona om tillfället då barn skall övergå till skolan. 

Skolan är fortfarande lite där har vi märkt, att de vill veta hur du är, och vi tänker att vi kan 

inte säga hur du är, för barnen är inte, de blir i ett sammanhang. Och vad får man för 

förväntningar på barnet då, om vi har sagt att barnet är så här? Alltså det återkommer vi till, 

man är inte, man blir någon i olika sammanhang, då är det viktigaste ändå att barn inte är, 

de blir (Mona) 

Nellie uttrycker att barnen i deras verksamhet är genusmedvetna men att arbetet alltid måste 

leva vidare. 

Det kommer ofta ifrån barnen, det kan handla om rättvisa mellan könen, och barnen påtalar 

själva att det inte är okej att, du säger att killar / tjejer inte får vara med, tidigare har det varit 

att de har uteslutit på grund av kön och då har vi tagit upp det till diskussion, nu lyfter barnen 

det själva ganska mycket att det är inte acceptabelt att utesluta någon på grund av sitt kön 

(Nellie) 
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Analys 

I resultatet framkommer att flera av respondenterna upplever genusarbetet som otillräckligt 

när de tittar på barnens förhållningssätt. En av respondenterna berättar att barn emellanåt 

kommenterar varandra då de uppfattar vissa barn som avvikande från de traditionella 

könsrollerna omgivningen har på kön. Utifrån respondentens utsaga om pojken som bär 

klänning tolkar jag likt Hellman att barn som intar typiska könsroller blir mer accepterade 

av både barn och pedagoger medan de barn som frångår traditionella könsroller riskerar att 

bli oförståeliga eller kategoriserade som avvikande. I detta fall positioneras klänningen och 

blir en markör för ”typisk flickighet” något som ses som kvinnligt och i detta fall avvikande 

(2010, s. 198). Utifrån resultatet uppfattar jag att några av respondenterna kommit långt i sitt 

genusarbete. Gannerud menar att genus skapas och reproduceras i samspel mellan individ 

och omgivning och jag upplever att respondenterna bedömer det socioemotionella 

genusarbetet är viktigt då de kontinuerligt granskar verksamheten (2001, s. 96 - 97). En av 

respondenterna uttrycker att barn inte är, men blir i ett sammanhang. Jag tolkar utifrån 

förskollärarens utsaga att respondenten upplever en viss oro då barn ska övergå till skolan, 

då hon menar att de i den verksamheten har en viss förväntning på barnet och vill veta hur 

de är. Enligt Eidevald formas barn av omgivningens förväntningar, vilket kan bidra till att 

barnen får en självbild som inte alltid är sann och stämmer överens med verkligheten (2009, 

s. 84 - 85). 
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7. 2 Delstudie 2 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av intervjuer genomförda med respondenter 

verksamma i förskoleklass. Dessa presenteras under de olika teman som växte fram under 

bearbetningen av empirin och knyter an till vårt syfte och forskningsfrågor. De deltagande 

förskollärarna i studien har alla tilldelats fingerade namn, detta för att försäkra dem 

anonymitet. Förskollärarna benämns som Linnéa, Malin, Mimmi, Helene och Anna. 

7.2.1 Förskollärares uppfattning om att vara genusmedveten 

På frågan hur förskollärarna uppfattar begreppet genus och vad det innebär att vara 

genusmedveten så uttrycker Linnea att för henne handlar det om allas lika värde 

När jag tänker genus, hur det påverkar eleverna, eller pojke flicka, det är ett förhållningssätt. 

Att genus handlar om allas lika värde oavsett vilket kön du har ska alla ha samma möjlighet, 

så tänker jag (Linnea) 

Även de övriga respondenterna berättar att det inte ska spela någon roll vilket kön du har, 

utan att alla ska behandlas lika och bemötas som enskilda individer oavsett kön. Anna 

uttrycker att genus egentligen inte handlar så mycket om pojkar eller flickor utan att alla ska 

få möjlighet att utvecklas till det den själv vill och känner för. 

Att man ska få vara den människa man är och så utan att man ska få pikar och kommentarer 

från kompisar. Om man önskar någonting så ska man få utveckla det utan att det läggs på en 

massa åsikter vare sig från stora eller små. Det handlar mer om att stärka människan i sig 

eller barnet i sig (Anna) 

Ingen av förskollärarna säger sig ha någon specifik utbildning inom genuspedagogik eller 

normkritisk pedagogik men samtliga uttrycker att de upplever sig vara genusmedvetna och 

att det är viktigt att vuxna som arbetar med barn har ett genusmedvetet förhållningssätt. 

Malin berättar att för henne handlar genusmedvetenhet om att vara medveten om hur hon 

benämner och pratar om saker eftersom hon vill vara en bra förebild för barnen. Både Helene 

och Mimmi uttrycker svårigheter med att tillämpa ett genusmedvetet förhållningssätt i 

förskoleklass och påpekar hur lätt det är att hamna i genusfällan. 

Jag tycker genusarbetet är viktigt, att man ska behandla alla barn som barn, att inte sätta dom 

i ett fack, då har man redan bestämt vad som är pojkar och vad som är flickor. Att det här med 

genus inte är själva grejen utan att man tänker på hur man är med barn och hur man 

behandlar barn. Jag är jättedålig på att inte säga alla flickor, alla pojkar och sätta dom i de 

facken, det gör jag jätteofta, men jag är iallafall medveten om när jag gör fel och kan ändra 

mig och rätta till (Helene) 

Att försöka undvika att sätta etiketter eller vad man ska säga, benämner alltså försöka men 

det är jättesvårt. Vi har tänkt på det nu de senaste veckorna så har vi börjat med verkligen 

reflekterat över hur vi sorterar in dom efter kön. Alltså det blir såhär ” Tjejer, städa nurå” 

och hur man sätter en etikett på dom, och vi är väl medvetna om sakerna men ändå så bara 

gör man det, ahhh,”nu sa jag det igen”. Sen när man tänker hur ofta man benämner dom efter 

sitt kön, HELA TIDEN, KONSTANT, men det går så fort, killarna ställer sig här, tjejerna 

ställer sig där, Choff! (Mimmi) 
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Analys 

I resultatet framgår det att förskollärarna associerar begreppet genus till allas lika värde och 

att alla ska behandlas lika oavsett kön. Samtliga respondenter betraktar sig som 

genusmedvetna och poängterar vikten av att ha ett genusmedvetet förhållningssätt i samspel 

med barnen. Våra uppfattningar om kön och genus skapas och återskapas ständigt genom 

det människor säger och gör (Gannerud, 2001, s. 12). En respondent uttrycker att 

förskolläraren bör tillämpa ett genusmedvetet förhållningsätt för att vara en bra förebild. 

Utifrån samtliga utsagor tolkar jag att respondenterna är medvetna om att deras 

föreställningar kan överföras på barnen och på så sätt även de stereotypa förväntningar som 

kan finnas. Genus är socialt skapat och samspelar med flera faktorer och kan därmed ses 

som ett sociokulturellt perspektiv, att när barn och lärare interagerar med varandra skapas 

mening genom det sociala samspelet (Gannerud 2001, s. 11 – 12). Några av respondenterna 

uttrycker att det är lätt att benämna och kategorisera barn som flickor eller pojkar och att det 

ofta händer. Även om förskollärarna är medvetna om att de gör fel så tolkar jag utifrån deras 

utsagor att de genom sitt handlande bevarar de könsstereotypa rollerna. Ärlemalm-Hagsér 

och Pramling Samuelssons menar att då förskolan fungerar som en socialisationsaktör blir 

det viktigt att närmare studera hur allas lika värde och jämställdhet gestaltas i verksamheten. 

Genus konstrueras både av barn och lärare men det är framför allt lärarna som bevarar 

stereotypa könsstrukturer genom sitt bemötande och samspel med barnen (2009, s. 104 – 

105). Resultatet visar att trots en medvetenhet hamnar respondenterna ofta i den så kallade 

genusfällan och behöver därmed arbeta mer aktivt med jämställdhetsarbete för att motverka 

de traditionella könsrollerna. 

7.2.2 Konkretisera genusmedvetenhet i förskoleklassens verksamhet 

På frågan hur förskollärarna konkretiserar sin genusmedvetenhet i verksamheten berättar 

Malin att hon försöker jobba med det kontinuerligt. Hon uttrycker att “Jag försöker stärka 

de blyga och försiktiga barnen men även få macho-killarna att bli medvetna om att man kan 

vara lite mjuk”. Hon fortsätter: 

Jag tänker generellt såhär att man försöker ta alla små saker på allvar. Om man hör något 

som någon säger så försöker jag vara där och reflektera med barnen när det händer (Malin) 

Även de övriga respondenterna uttrycker att de försöker tänka på hur de behandlar barnen. 

Helene berättar att hon tänker på vad hon säger till barnen och uttrycker att hon hellre 

använder ord som “bekväm eller praktisk” istället för “fin eller snygg” när barnen vill ha 

kommentarer och visar upp sin klädsel. 

Jag försöker att inte påpeka utseendemässigt, det får dom så mycket ändå. Jag försöker att 

behandla barn ganska lika, och jag kan tänka ibland att man behandlar ju alltid barn olika, 

jag tror det, alltså jag tror inte att man kommer ifrån det men man kan åtminstone tona ner 

det liksom och att man snabbare blir irriterad eller säger till killar som gör fel än tjejer som 

gör fel, men att man tänker på det, att ha en medvetenhet (Helene) 

Linnea uttrycker att det är svårt och upplever att genusarbetet inte är så stort i förskoleklass. 

Vidare berättar hon att de brukar titta på film och läsa böcker för att sedan reflektera kring 

innehållet i samtal med barnen men hon påpekar att det bara sker vid specifika tillfällen då 

de arbetar med värdegrunden. 
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Det har blivit lite svårt tycker jag när man kommer till skolan, för att i förskolan var det så 

mycket, vi jobbade exempelvis med hur vi pratade med barnen, att man använde namnen, vi 

sa inte pojkarna, flickorna. Det känner jag nu att jag använder hela tiden vilket stör mig. Och 

i förskolan tänkte vi mera på att inte säga det här, du vet ”Grabbarna” stora starka, sätta in 

de i fack. Det tyckte jag att vi jobbade så mycket med förut, där tycker jag att förskolan ligger 

i framkant, sen har inte skolan kanske riktigt kommit dit (Linnea) 

Även några av de övriga respondenterna lyfter fram att det var lättare att arbeta 

genusmedvetet i förskolan och att arbetet gavs en större plats. Mimmi uttrycker att de ofta 

sorterar in barnen efter kön och tänker varannan kille, varannan tjej. Hon uttrycker att, “Vi 

är väl medvetna om sakerna men ändå så bara gör man det”. Vidare berättar hon att de 

numera försöker tillämpa ett mer genusmedvetet förhållningssättet genom att reflektera 

tillsammans med kollegor. 

Jag tycker att det är stor skillnad på hur man pratar och hur man reflekterar kring genus i 

skolan, jättestor skillnad mot vad jag är van vid från förskolan. Det lite normkritiska arbetet i 

helhet kan jag uppleva, det blir mer fokus på ämneskunskaper och de andra grejerna hamnar 

inte lika högt i prioritet, till en stor nackdel (Mimmi) 

Anna uttrycker att det finns många starka individer som vill ha respons i barngruppen och 

oftast är det pojkar. Vidare berättar hon att det ibland inte spelar någon roll om det är positiv 

eller negativ uppmärksamhet, bara de får bekräftelse. Hon säger att hon ofta tänker på 

barnens talutrymme och att hon brukar använda sig av olika hjälpmedel för att fördela ordet 

i gruppen. 

Ibland tänker man inte alls, man bara gör saker och sen upptäcker man att Ojsan! vilka var 

det som pratade på den här samlingen. Och just att kanske vara tydlig med det att den som 

vill prata ska prata, man får inte knycka ordet. Det finns faktiskt regler för att få prata, det 

går inte att bara bladdra ut och ta allt utrymme liksom, det får man inte, det gör de ändå på 

något sätt. Men att man åtminstone visar att nej, det är inte tillåtet, jag lyssnar inte nu, jag 

lyssnar på den som har fått ordet. Då blir det i alla fall lite mera jämlikt sådär (Anna) 

Analys 

Samtliga av respondenterna har tidigare arbetat på förskola och flertalet uttrycker att det 

finns en skillnad i genusarbetet inom de två olika verksamheterna, de upplever att det var 

lättare att arbeta genusmedvetet i förskolan. Resultatet visar att dessa respondenter försöker 

tänka på hur de behandlar barnen och strävar efter att tillämpa ett genusmedvetet 

förhållningssätt även i förskoleklassen. En respondent menar att många barn, oftast pojkar 

tar plats och vill ha talutrymme och det spelar ingen roll om bekräftelsen de får är positiv 

eller negativ bara att de får uppmärksamheten. Månsson menar att när barn söker och får 

bekräftelse förlängs samspelet vilket leder till att dessa barn uppmuntras mer eller mindre 

omedvetet genom ett bekräftande interaktionsmönster, vilket i sin tur förstärker självkänslan. 

Då denna bekräftelse oftast tillskrivs pojkar leder detta till att deras självkänsla ökar vilket 

författaren menar resulterar i att pojkar fostras till individer medan flickorna hamnar i 

bakgrunden och fostras till kollektivister (2010, s. 197). Utifrån respondentens utsaga tolkar 

jag att hon vid dessa tillfällen försöker att upprätta en ordning genom att ignorera barnet som 

kräver uppmärksamhet. Jag tolkar det som att förskolläraren visar på en medvetenhet genom 

att försöka inbringa jämställdhet i barngruppen. Jämställdhet definieras av Bodén, att alla 
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ska behandlas lika oavsett kön (2011, s. 35). Enligt Odenbring används flickor ofta som 

avskiljare i förskoleklassen med målet att lugna stökiga pojkar och skapa ordning, disciplin 

och tystnad (2014, s. 350 – 351. Då en respondent gjorts uppmärksammad på att de i hennes 

verksamhet gör skillnad på kön, genom att utplacera flickor mellan oroliga pojkar uttrycker 

hon en avsaknad av en genusmedvetenhet, vilket jag istället tolkar som motsatsen, då hon är 

medveten om vad som sker. Däremot tolkar jag att det finns en avsaknad av reflektion om 

hur genusarbetet ska konkretiseras i verksamheten. Utifrån respondenternas utsagor 

upplever jag att de har en avsaknad av ett medvetet och reflekterande förhållningsätt. En 

respondent uttrycker att de försöker att arbeta mer genusmedvetet men upplever svårigheter 

att uppnå detta. Ett medvetet och reflekterande förhållningssätt behövs för att synliggöra de 

normer som infinner sig i förskoleklassen för att motverka särskillnader på barnen. Att vara 

genusmedveten är att förstå att det finns en genuskonstruktion och att det är viktigt att 

reflektera över betydelsen av kön och genus i verksamheten (SOU 2006:75, s. 155 – 156). 

7.2.3 Flickors och pojkars olika förutsättningar i verksamheten 

På frågan om pojkar och flickor ges samma möjligheter i verksamheten så uttrycker de flesta 

av respondenterna att de upplever att de behandlar barnen lika oavsett kön. Helene och Anna 

uttrycker att de är medvetna och att de behandlar alla barn som enskilda individer och inte 

tänker kön. 

Det tycker jag att vi gör, jag tycker inte att det är någon större skillnad, vi försöker att vara 

ganska medvetna om det allihopa att man försöker att ligga på en lika nivå (Helene) 

Ja, jag tycker ändå att det är ganska mänskligt jämlikt sådär och jag tycker att omtanken om 

varje individ finns väldigt tydligt. Vi tänker verkligen på individen och stärker individen och 

är det något som är problematiskt så tycker jag att vi har samma tanke, det känns väldigt skönt 

att man har samma barnsyn helt enkelt (Anna) 

Malin och Mimmis utsagor överensstämmer med varandra. Malin tvekar lite och ger ett 

tvetydigt svar på frågan. 

Jag tycker inte att det är så stor skillnad, vi har ett arbetssätt för att motverka att man väljer 

fler pojkar eller fler flickor, det blir mer slumpmässigt vem som ska få svara. Det är ingen 

skillnad när man gör så, alltså jag tycker de har samma förutsättningar, men även fast jag 

tror att alla har samma förutsättningar så är det säkert inte så, man gör saker utan att tänka 

på det, det tror jag och gör skillnad. Undermedvetet tänker man att flickor och pojkar gör 

eller kan vissa saker. Det är nog jättebra att samtala och arbeta kring, det tror jag (Malin) 

Ja, det hoppas jag. Jag anser det men det är ju svårt att veta för att även där vet jag att jag 

själv absolut skulle kunna, om någon skulle stå och alltså granska mig en hel dag så skulle 

man se hur jag kanske tilltalar på olika sätt till olika elever och då kanske man skulle kunna 

se ett mönster utifrån genus (Mimmi) 

Linnéa liksom Mimmi uttrycker sig självkritiskt. 

Både ja och nej tycker jag. Jag tycker att det blir mycket att pojkarna tar över. Jag kom på 

mig själv att liksom säga att, du vet grabbarna här, de pratar så mycket och så blir man så 

här, nej just ja! nu måste vi tänka om, hur var det nu. Men det är svårt, men jag tycker att man 

försöker ändå, att flickorna inte ska vara dom som ska vara emellan för att hålla pojkarna 

lugna. I början vet jag direkt hur vi höll på när vi placerade. Och så börjar man så här, å nej, 

här sätter vi en flicka kanske. Jaha, varför det? Så får man tänka om. Det är väldigt lätt känns 

det som att man hamnar där (Linnéa) 
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Analys 

Resultatet visar att flertalet av respondenterna är osäkra på om de behandlar flickor och 

pojkar lika i verksamheten. En respondent uttrycker att de placerar flickor mellan bråkiga 

pojkar för att skapa ett lugn. Jag tolkar detta likt Odenbrings forskning om den svenska 

förskoleklassen, att detta är ett vanligt fenomen. Läraren har en förväntan på könen där 

pojkar ses som bråkiga och flickor som lugna och ordningsamma, vilket leder till att de 

placeras mellan pojkar för att lugna ner och bringa ordning i klassen (2014, s. 350–351). 

Utifrån detta tolkar jag att flickorna får mindre uppmärksamhet av läraren vilket Odenbring 

poängterar att det går emot styrdokumenten om barnens rättigheter till en likvärdig 

utbildning. Som författaren menar konstrueras “den goda flickan”, vilka får mindre tid och 

hjälp av läraren samtidigt som könsnormer bibehålls i verksamheten (2014, s. 353–354). Jag 

upplever att det finns en viss avsaknad av reflektionsarbete vilket även några av respondenter 

uttrycker. Månsson lyfter observation och reflektion som en tänkbar åtgärd för att synliggöra 

förhållningssättet och därmed möjliggöra en jämlik utbildning för barnen (2000, s. 214 – 

215). Utifrån respondenternas utsagor tolkar jag att förskollärarna verkar ha ett oreflekterat 

förhållningssätt gentemot barnen, detta kan likt Eidevalds forskning om förskollärares 

föreställningar av barns kön, snarare förstärka könsordningen än att motverka traditionella 

könsroller (2009, s. 8). 

7.2.4 Förskollärares fortsatta genusarbete 

Samtliga förskollärare uttrycker att genusarbetet i förskoleklassens verksamhet inte är 

tillräcklig. Flera av respondenterna uppger att många barn är genusmedvetna men att de inte 

lever upp till det i praktiken vilket visar på att genusarbetet måste lyftas. 

Dom vet, alltså många vet. Dom vet vad som är rätt och fel utifrån samhällets stora perspektiv, 

majoriteten vet det för många föräldrar också är medvetna, så att jag tror att många får det i 

uppfostran men den genomsyrar inte ut riktigt, så arbetet är inte tillräckligt. Jag tror alltid det 

är viktigt att prata om, det är ju jätteviktigt exempelvis här på fotbollsplanen, det är väl alltid 

viktigt att pratat om det, det är lätt att tappa i vardagen (Malin) 

Helene uttrycker att barnen är medvetna och vet sina rättigheter om frågan ställs. Vidare 

berättar hon att ju äldre barnen blir desto mindre lever de upp till sin genusmedvetenhet och 

faller lätt i “genusfällan”. 

Vi pratar mycket barnsyn men inte just specifikt genusperspektivet, inte i skolan, i arbetslaget 

så att säga, för mycket det här att man observerar varandra eller sig själv, det gjorde vi mycket 

i förskolan och det gör man inte här, man har inte riktigt den tiden, så att jag kan tycka att vi 

inte jobbar så jättemycket med genus egentligen (Helene) 

Anna säger att likväl som många andra ämnen måste även genusarbete lyftas och poängterar 

att det till och med finns skolämnen där ämnet kan ingå. Vidare berättar hon att barnen 

upplevs som genusmedvetna rent teoretiskt, att de vet att de har samma rättigheter oavsett 

kön men att det händer något när de lämnar förskolan och kommer in i skolans värld. 

Det måste jag säga att när de leker inomhus då tycker jag inte att det är lika tydligt, där är 

det ganska mycket bättre fortfarande. Men sen! det man ser ibland kan man bli lite förskräckt 

ändå. Jag vet att jag har sagt flera gånger sen jag kom här till skolan, jag har knappt sett en 

enda tjej på fotbollsplanens område och ändå är väl fotboll något som har kommit superstarkt 

just hos tjejer, men då kan man ju tänka sådär, Men oj! vad händer? hur kan man ändra på 

det? (Anna) 
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Mimmi och Linnéa säger att de upplever att barn blir mer medvetna om de skillnader, 

likheter och olikheter som finns mellan pojkar och flickor ju äldre de blir. Detta är något 

som även har uppmärksammats av övriga respondenter. 

Om man tänker att de kanske upplever att de sticker ut på något sätt från de resterande 

gruppen och när de kommer in i, inte vet jag, kanske 5 – 6 års ålder, då kan de backa lite i sin 

roll, då de märker att de kanske inte är som alla andra eller att jag inte blir accepterad 

(Mimmi) 

Analys 

Resultatet visar att samtliga respondenter upplever att genusarbetet är otillräckligt i 

förskoleklassens verksamhet. Förskollärarna uttrycker att barnen är genusmedvetna men ju 

äldre barnen blir så lever de inte upp till denna medvetenhet. Utifrån respondenterna utsagor 

tolkar jag att när barnen blir äldre så får de en annan typ av medvetenhet och vill positionera 

sig själva för att bli accepterade och för att passa in. Enligt Hellman blir barn som intar 

typiska könsroller mer accepterade och bekräftade av både barn och pedagoger. Detta gör 

barn för att inte riskera att bli missförstådda eller kategoriserade som avvikande (2010, s. 

198). Några av respondenterna lyfter problematiken med genusarbetet på skolgården där 

barnen ofta positionerar sig efter kön. Jag tolkar detta som att barnen genom detta 

upprätthåller en dikotomi, vilket handlar om könets motsatser som står i kontrast till varandra 

(Hirdman 2001, s. 14 och 35 – 36). Vidare uttrycker de att pojkarna ofta tar större plats på 

skolgården och nästintill markerar revir exempelvis på fotboll och innebandyplanerna. 

Gannerud menar att forskning kring interaktionsmönster visar att pojkar som grupp 

dominerar lektioner och raster på skolan (2001, s.16). Enligt Månsson väljer pojkar och 

flickor helst stora utrymmen med plats för grovmotoriska lekar framför mindre ytor men 

författaren menar att flickor endast får tillgång till dessa platser då pojkarna inte är där (2000, 

s.204). Utifrån resultatet tolkar jag att det finns en genusregim i förskoleklassens verksamhet 

då pojkar tillåts ta en större plats både i undervisningen och på rasterna. Vidare visar 

resultatet att det finns ett hierarkiskt förhållande mellan pojkar och flickor, vilket betraktas 

som en maktskillnad mellan könen enligt Gannerud (2001, s.12–14). 
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8. Diskussion och Konklusion  

I följande kapitel relateras de två delstudiernas resultat och analys till varandra och den 

analyserade empirin diskuteras i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Vidare 

följer en konklusion innehållande en sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat och 

förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare i förskola och förskoleklass upplever 

sin genusmedvetenhet samt hur de säger att de konkretiserar arbetet i verksamheten. I 

diskussionen väljer vi att lyfta fram likheter och skillnader som kan utrönas i de olika 

institutionerna samt diskutera hur det kan komma sig att dessa finns. Vår studie bygger på 

ett genusteoretiskt och ett sociokulturellt perspektiv där genus ses som socialt förankrade 

föreställningar på kön och därmed kan användas för att få en förståelse för hur olika mönster 

och strukturer skapas samt överförs i samspel (Gannerud, 2001, s. 11 – 12). Vi finner många 

likheter i resultatet från de båda delstudierna. Framförallt framstår det för oss som tydligt att 

samtliga förskollärare påstår sig vara genusmedvetna och uppger att förhållningssättet är 

något som vuxna i förskola och förskoleklass bör tillämpa i de båda verksamheterna. Vi 

tolkar därmed att förskollärarna är medvetna om att egna värderingar överförs på människor 

i interaktion, detta gör att det genusteoretiska perspektivet istället transformeras till ett 

sociokulturellt perspektiv som bygger på samspel och kommunikation mellan individer 

(Gannerud, 2001, s. 11 – 12).  
Enligt Hirdman är genus ett komplext begrepp då detta kan ha flera innebörder 

exempelvis kön, jämställdhet och maktstrukturer, vidare menar författaren att genus är något 

som konstrueras och reproduceras av oss människor i sociala sammanhang (jfr. Hirdman, 

2004). Denna komplexitet kring begreppet är något som framkommer vid resultatet då 

respondenternas syn på genus är något som skiljer sig åt. Flera av förskollärarna associerar 

begreppet genus till allas lika värde oavsett kön samt den uppfattningen av att dela könet i 

pojke eller flicka, manligt och kvinnligt vilket Hirdman definierar som en dikotomi, där 

människan ses som två separata delar och att könen står i kontrast till varandra. Vidare menar 

författaren att omgivningen gärna vill sortera och kategorisera människor att antingen 

tillhöra det ena eller andra könet och menar att ingen kan samtidigt tillhöra båda delarna 

(Hirdman 2001, s. 14 och 35 – 36). Då samtliga respondenter upplever och säger sig vara 

genusmedvetna, men i resultatet framkommer att det finns en varierad syn på genus och dess 

innebörd, ställer vi oss därför frågande till om de verkligen förstår innebörden av att vara 

genusmedveten. För att vara genusmedveten behöver förskolläraren se och förstå att det 

finns en genuskonstruktion och ständigt reflektera över betydelsen av kön och genus i 

verksamheten för att inte reproducera de traditionella könsmönster och könsroller som finns 

i omgivningen (SOU 2006:75, s.158 – 159). Vi upplever att denna typ av medvetenhet är 

något som förskollärarna verksamma i förskolan tillämpar på ett mer konkret sätt till skillnad 

mot förskollärare verksamma i förskoleklass.  
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Utifrån resultatet kan vi se skillnader i hur förskollärarna påstår sig arbeta med barns 

jämlikhet i de båda verksamheterna. Enligt Skollagen ska förskola och skola vila på 

demokratins grund vilket framgår i 1 kap. 5 § (SFS 2010:800) samt poängteras i de båda 

styrdokumenten att värdegrundsarbetet ska genomsyra det dagliga arbetet i verksamheterna. 

Resultatet visar att förskollärare verksamma i förskolan ser deras verksamhet som en 

könsneutral institution som verkar för jämlikhet, och poängterar att det inte görs någon 

skillnad på pojkar och flickor utan att de behandlar barnen jämlikt oavsett kön. Enligt 

Gannerud och Månsson uppfattar många lärare deras verksamhet som en jämlik och 

könsneutral plats där genus och genusrelationer inte existerar, utan att de betraktar barn som 

enskilda individer. Dock visar det sig ofta vid närmare granskning att så inte är fallet, utan 

vid konkreta situationer värderas barnens egenskaper ofta olika beroende på barnets kön 

(Gannerud, 2010, s. 17; Månsson 2000, s. 205). Vi tolkar utifrån vårt resultat att 

jämlikhetsarbetet är något som tillämpas i större utsträckning i förskolans verksamhet, då 

flertalet av respondenterna uppger att de arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbetet 

genom dokumentation och reflektion för att synliggöra förhållningssättet, samt använder 

observation som ett pedagogiskt dokumentationsverktyg, vilket Gannerud och Månsson 

menar är fördelaktigt för att undvika särskillnad på barnen (Gannerud, 2010, s. 17; Månsson 

2000, s. 214 – 215).  

Respondenterna verksamma i förskoleklass är istället ifrågasättande om de behandlar 

flickor och pojkar jämlikt i deras verksamhet och påstår att de saknar observation som 

reflektionsverktyg. Förskollärarna säger sig vara genusmedvetna men vet inte riktigt hur de 

konkret ska få arbetet att genomsyra verksamhetens dagliga arbete. Delegationen menar att 

värdegrundsarbetet ska ses som ett förhållningssätt som ska genomsyra all undervisning och 

alla aktiviteter i förskola och skola samt utgöra en grund för det dagliga pedagogiska arbetet 

i de båda verksamheterna (SOU 2006:75, s. 139; Svaleryd, 2002, s. 80 – 81). Odenbrings 

forskning om den svenska förskoleklassen visar att förskollärare verksamma i skolan ofta 

tillämpar ett oreflekterat förhållningssätt och att läraren har olika förväntningar på de båda 

könen, där pojkar ses som bråkiga och flickor som lugna och ofta tilldelas rollen som 

hjälpfröken (2014, s. 353 – 354). Pedagogens egen syn på bemötandet gentemot barnen är 

tron att de inte gör skillnad på könen, men vid närmare observationer framkommer det att 

samma handling och beteende värderas olika beroende av barnens kön, vilket Månsson 

benämner som dubbel standard (2000, s. 199). Utifrån resultatet tolkar vi att förskollärarna 

verksamma i förskoleklassen har ett mer oreflekterat förhållningssätt gentemot barnen till 

skillnad mot förskollärare i förskolan. Eidevalds forskning visar att när förskollärarna 

tillämpar ett oreflekterat förhållningssätt förstärks könsordningen, istället för att motverka 

traditionella könsroller (2009, s. 8). 

Vi upplever att flertalet av respondenterna verksamma inom de båda institutionerna är 

självkritiska men att det endast är i förskolan som observationer sker. Hellman menar att 

observationer är värdefullt för att synliggöra förhållningssättet mot barnen men även för att 

utvecklas som pedagog (2010, s. 84). Delegationen menar att personalens förhållningssätt är 

den viktigaste faktorn i jämställdhetsarbetet och eftersom föreställningar om kön och 

könsmönster så tydligt präglar förhållningssättet är det viktigt att arbeta med detta, men för 

att kunna förändra sitt förhållningssätt måste förskolläraren vara medveten om att det finns 
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en genuskonstruktion och kunna se denna, därav blir det viktigt med observationer för att bli 

medveten om det egna förhållningssättet (SOU 2006:75, s. 91 – 92).  

Samtliga respondenter verksamma i förskoleklass har alla tidigare arbetat i förskolan. De 

uttrycker att genusarbetet var lättare att tillämpa i förskolans verksamhet då det var en 

självklar och inarbetad metod, till skillnad mot i förskoleklassen där de upplever att det 

saknas tid och annat prioriteras högre. Vi ställer oss därmed frågande till varför inte detta 

arbetssätt får ta plats och tillämpas i större utsträckning i förskoleklassens verksamhet. 

Delegationen menar att förskolan och skolans huvudmän måste bli bättre på att synliggöra 

jämställdhet som ett prioriterat område för de båda institutionerna, genom att arbeta och 

initiera kompetensutveckling. Behovet av kunskaper i genuspedagogik är stort bland 

pedagoger verksamma i de båda institutionerna och ansvaret ligger hos huvudmännen.  Det 

är viktigt att dessa ger personalen möjlighet till kompetensutveckling samt tid till att tillämpa 

ett reflekterande arbetssätt i verksamheten. Vidare menar Delegationen att brist på resurser 

aldrig får vara ett skäl för att välja bort jämställdhetsarbetet, det kostar inte mer att arbeta 

jämställt än att arbeta ojämställt men det kan kosta att skaffa kunskap genom att låta de 

anställda delta i genuspedagogisk utbildning (SOU 2006:75, s. 11 och 14 – 15). 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2017, visar att drygt tre fjärdedelar av granskade 

huvudmän och förskolechefer inte ger tillräckliga förutsättningar för arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller (2017, s. 5).  

I resultatet framkommer att flertalet av respondenterna verksamma i förskolan har 

kommit långt i sitt sätt att se på genus och arbeta genusmedvetet, men de finner likt 

förskollärare verksamma i förskoleklass arbetet som otillräckligt när det kommer till barnens 

förhållningssätt. Samtliga respondenter uttrycker att ju äldre och ju mer medvetna barnen 

blir vill de positionera sig själva för att passa in, och att de barn som intar typiska könsroller 

blir mer accepterade än de barn som anses frångå traditionella könsroller (Hellman 2010, s. 

198). Likt respondenterna tolkar vi att arbetet inte är tillräckligt då de uttrycker att barn 

fortsätter att positionera sig efter kön. Genusarbetet är viktigt då genus skapas och 

reproduceras i samspelet mellan individ och omgivning, därav menar Gannerud att det finns 

ett behov av att kontinuerligt granska den egna verksamheten för att synliggöra både barn 

och vuxnas förhållningssätt gentemot kön (2001, s. 96 – 97). 

8.2 Konklusion 

Syftet med vår studie var att undersöka förskollärares upplevelser kring genus och hur de 

säger sig konkretisera genusmedvetenhet i förskola och förskoleklass. Vi fann det även 

intressant att undersöka vilka likheter och skillnader som framkom i de två olika 

verksamheterna. Trots att det i Skollagen och de båda styrdokumenten framgår att förskola 

och skola aktivt och medvetet ska främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, 

oberoende av könstillhörighet visar resultatet att detta inte tillämpas fullt ut och att det finns 

skillnader mellan verksamheterna (SFS 2010:800; Lpfö 18, s.7; Lgr 11, 2019, s. 6). Utifrån 

detta anser vi att det måste ske en förändring om vi ska få ett samhälle där alla människor är 

lika värda oavsett kön. Som förskollärare finns ett ansvar att ge alla barn de bästa 

förutsättningarna att lyckas och vi menar därmed att förskollärare i förskola och 
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förskoleklassens verksamhet måste tillämpa ett reflekterande förhållningssätt för att 

synliggöra att barnen får samma möjligheter och rättigheter. Då vi endast har intervjuat tio 

respondenter är vi medvetna om studiens begränsningar och därmed menar vi att resultatet 

ej är generaliseringsbart. Enligt vår uppfattning saknas det forskning kring den svenska 

förskoleklassen då Sverige är relativt ensam om denna skolform, därav upplever vi att det 

skulle vara intressant att bredda denna studie. Då kvalitativa intervjuer endast undersöker 

respondenternas uppfattningar kring ett ämne skulle vi finna det intressant att komplettera 

med etnografiska studier, för att få en bredare verklighetsuppfattning och på så sätt bidra till 

forskningen i detta ämne. 
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10. Bilagor 

 

 

 

 

10.1 Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om: Förskollärares förhållningsätt och arbete kring genus i 

förskola och förskoleklass kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. 

Studien utförs av Madelene Bergström och Susanne Carlsson som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet.  

 

Metoden som kommer att användas är intervju vilken kommer att utföras av studenterna 

Madelene Bergström och Susanne Carlsson. Under intervjun kommer det att föras 

anteckningar samt ljudupptagning. Ingen personlig information om respondenten kommer 

att antecknas eller tas med i uppsatsen. All insamlad data kommer att hanteras och förvaras 

så att ingen obehörig kan ta del utav den och kommer endast att användas av oss vid analys 

för vårt arbete. 

 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan när som helst under intervjuns gång avbrytas. 

Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag vet att ingen obehörig får ta del av 

insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och att jag kan när som helst avbryta.  

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i denna intervju. 

 

Förskollärarens namn: ___________________________________ 

Förskollärarens underskrift: _______________________________ 
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10.2 Följebrev  

 

Information om en studie kring: Förskollärares förhållningsätt 

och arbete kring genus i förskola och förskoleklass 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Vår studie kommer att handla om förskollärares uppfattningar kring hur deras 

förhållningsätt och arbete kring genus kan se ut i två olika institutioner, förskola och 

förskoleklass. Vi studenter har under vår förskollärarutbildning upplevt att värdegrunden 

är något som ska genomsyra och implementeras i det dagliga arbetet i verksamheten. Med 

utgångspunkt i detta vill vi undersöka verksamma förskollärares tankar kring genus. 

 

Studien bygger på två delstudier utförda på två institutioner, förskola och förskoleklass. Där 

en av oss studenter kommer att intervjua fem förskollärare verksamma i förskola och den 

andra studenten kommer att intervjua fem förskollärare verksamma i förskoleklass. Datan 

som analyseras av vardera student utgör empiri för resultat redovisningarna i studien.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att träffas på överenskommen tid och plats samt 

kommer data att samlas in genom metoden intervju. Under intervjun kommer vi att föra 

anteckningar samt ta stöd av ljudinspelning. Datainsamlingen kommer att ske under mars 

månad. Insamlad data kommer att analyseras under innevarande termin.  

 

Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter 

vara borttagna. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, 

även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande vilken tas emot vid överenskommen tid för intervjun. Om ni har ytterligare 

frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas. 

 

Studiens handledare: Gabriella Gejard, gabriella.gejard@xxxxxxx  

Madelene Bergström, madelene.bergstrom@xxxxxxx 

Susanne Carlsson, susanne.carlsson@xxxxxxx 
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10.3 Intervju/Samtalsguide 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 

Var arbetade du innan? 

Vad har du för utbildning? 

Har du utbildning i genuspedagogik eller normkritisk pedagogik? 

Upplever du den som tillräcklig? 

Upplever du dig insatt i vad styrdokumenten säger om genus? 

Tycker du att genusarbete är viktigt i förskolan/skola? 

Om respondenter har arbetat i förskola innan förskoleklass: Kan du se någon 

skillnad i genusarbetet från förskola till förskoleklass? 

Vad innebär det att vara genusmedveten för dig? 

Upplever du att barngruppen är genusmedveten? 

Om nej, vad tror du det beror på? 

Om ja, på vilket sätt visar det sig? 

Om respondenten har arbetat i förskola innan förskoleklass: Kan du se någon 

skillnad kring barnens genusmedvetenhet från förskola till förskoleklass? 

Hur konkretiserar du detta i ditt arbete?  

Ge exempel. 

Anser du att flickor och pojkar ges samma möjligheter i verksamheten? 

Om ja, i vilken omfattning? ge exempel 

Om nej, vad tror du det beror det på? 

 

Upplever du arbetet kring genusmedvetenhet tillräcklig? 

Om ja, ge exempel 

Om nej, vad saknas? 


