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Abstract 

Title: Well, what does gender really mean for me? A qualitative study of preschool managers' 

gender awareness, thoughts and visions 

Authors: Louise Nell and Victoria Wouda 

This study aims to gain a greater insight into how aware preschool managers on gender. We 

also want to find out more about their thoughts and visions about the subject and how they 

want to apply it in the business. The following questions are the basis for our investigation: 

"What awareness is there about the gender work of preschool manager?", "What thoughts and 

visions have pre boss when it comes to gender?" And "Have preschool managers some 

methods or approaches to work gender-aware at preschool?" . Throughout the purpose of the 

study has not been to present some form of guidelines that preschool managers should be 

working for. 

The survey was based on a qualitative approach with interviews as the chosen method. Four 

preschool managers from two different municipalities have been interviewed. The interviews 

were recorded and then transcribed and analyzed. Our empirical material was analyzed with a 

discourse analytical approach. 

The study has shown that preschool managers tend to show a basic understanding of what 

gender means. The visibility also all interviewed understand the importance of gender - and 

gender equality work in preschools. In contrast, presented a difficulty in securing a gender-

sensitive approach in the business. 
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Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att få en större inblick i hur medvetna förskolechefer är om 

genus. Vi vill även ta reda på mer om deras tankar och visioner om ämnet och hur de vill 

tillämpa det i verksamheten. Följande frågeställningar ligger till grund för vår undersökning: ” 

Vilken medvetenhet finns det kring genusarbete hos förskolechefen?”, ”Vilka tankar och 

visioner har förskolechefen när det gäller genus?” samt ”Har förskolechefen några metoder 

eller arbetssätt för att arbeta genusmedvetet på förskolan?”. Genomgående syfte för studien 

har inte varit att presentera några former av riktlinjer som förskolechefer borde arbeta efter. 

Undersökningen har baserats på ett kvalitativt tillvägagångssätt med intervjuer som vald 

metod. Fyra förskolechefer från två olika kommuner har intervjuats. Intervjuerna har spelats 

in och sedan transkriberats och analyserats. Vårt empiriska material har analyserats med en 

diskursanalytisk metod.  

Studien har visat att förskolechefer tenderar att visa en grundläggande förståelse för vad genus 

innebär. Det synliggörs även att alla intervjuade förstår vikten av genus – och 

jämställdhetsarbete i förskolan. Däremot uppvisas en svårighet i att förankra ett 

genusmedvetet arbetssätt i verksamheten. 
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1.  Inledning 

 

Vårt gemensamma intresse för genus och ett genusmedvetet arbetssätt i förskolan avgjorde 

tidigt vad vårt arbete skulle komma att handla om. Nästan direkt upptäckte vi att det fanns 

väldigt lite forskning när det kom till förskolechefers syn på ett genusmedvetet arbetssätt. Vi 

började under vår utbildning att ställa frågor om hur varje förskolechef prioriterade 

genuspedagogik och vilka tankar och visioner de var och en hade när det gällde att förankra 

ett genusmedvetet arbetssätt i sina respektive verksamheter. Vi började diskutera hur 

förskolechefers syn på genus kunde påverka den aktiva praktiken och vad de egentligen ansåg 

att ett genusmedvetet arbetssätt bestod av. Med insikt i de olika styrdokument som varje 

förskola och förskolechef är ålagd att följa det vill säga Läroplanen för förskolan (98/2010) 

och Skollagen (2010:800) blir det desto viktigare att diskutera och analysera varje chefs 

ansvar kring ett genusmedvetet arbetssätt men också för att få insikt i deras tankar och deras 

visioner gällande metoder för att skapa en genusmedveten förskola. Vi som förskollärare är 

därför inte bara styrda av läroplanens formuleringar utan också utifrån vad förskolechefen på 

den verksamma förskolan anser kring genus och hur mycket ett genusmedvetet arbetssätt ska 

genomsyra den aktiva verksamheten. 

 

1.1  Bakgrund 

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 

och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas 

sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98/2010, s.5). 

 

Utifrån detta citat kan vi tydligt se att förskolan har ett uppdrag med att skapa likvärdighet 

och samma förutsättningar för alla barn oavsett bakgrund eller kön. Förskolans läroplan 

framhåller vikten av att förskolan ska sträva mot ett jämställt förhållningssätt (Svaleryd, 2003, 

s.36). Detta innebär att inget barn eller vuxen ska kunna definieras efter sitt kön. För att på så 
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vis inte kunna placeras i en sluten arena med begränsningar baserat på sin könstillhörighet. 

Även om alla förskolor enligt styrdokumenten är ålagda att sträva mot att motverka 

traditionella och stereotypa könsroller och könsmönster kanske detta inte prioriteras i allra 

högsta grad.  

 

1.2  Syfte och frågeställning 

Med vårt arbete syftar vi till att få en större inblick om förskolechefers medvetenhet om genus 

och även deras tankar och visioner för verksamheten. Om det finns en genusmedvetenhet är 

det intressant att se vilka metoder och arbetssätt de väljer att tillämpa i verksamheten för att 

på så sätt arbeta på ett genusmedvetet arbetssätt. Om förskolecheferna istället inte uppvisar 

någon genusmedvetenhet eller inte väljer att prioritera genusområdet, vad kan det då bero på? 

Vi vill även undersöka förskolechefernas tankar och visioner när det gäller genus. 

Våra frågeställningar är följande: 

 Vilken medvetenhet finns det om genus hos förskolechefen?  

 Vilka tankar och visioner har förskolechefen när det gäller genus? 

 Har förskolechefen några metoder eller arbetssätt för att arbeta genusmedvetet på 

förskolan? 

 

1.3 Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenterar vi och tydliggör grundläggande begrepp och teorier som 

undersökningen vi gjort har baserats på. Det enda relevanta material vi fann var statens 

offentliga utredningar som är utförda på beslut av regeringen. Förskolechefens 

genusmedvetenhet verkar vara ett område som ännu inte är ett utforskat område då vi hade 

svårigheter med att hitta forskningsmaterial.  

1.3.1 Begreppet kön och genus 

Begreppet genus härstammar från latin och betyder sort eller slag och det syftar på att vi 

människor alltid har en förmåga att sortera människor utifrån sociala och kulturella aspekter 

(Hirdman, 2003, s. 11). Under 1980-talet infördes begreppet genus successivt i det svenska 

språket just för att visa på att det finns kulturella skillnader mellan kön och genus. Den 

huvudsakliga poängen var att man skulle förstå att könet bör betraktas som något socialt och 

kulturellt skapat och inte biologiskt (Ambjörnsson, 2004, s. 11). Detta till skillnad från vårt 
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biologiska kön som forskare som exempelvis Vygotskij talar om som något universellt. Säljö 

skriver om att Vygotskij teori dels handlar om en biologisk utvecklingslinje som är likadan 

överallt, oavsett vart människan föds (Säljö, 2011, s.161). 

I slutet av 1700-talet började man tala om att det fanns två kön, innan dess hade det bara 

funnits ett kön vilket var mannens. Detta berodde på att man trodde att kvinnan var 

ofullgångna män där deras könsorgan ännu inte hade fallit ut (Gens, 2007, s. 15). Under denna 

tid hade människor olika möjligheter, rättigheter och skyldigheter beroende på deras kön 

(Svaleryd, 2004, s. 5) och kvinnans uppgift var att fortplanta och ta hand om släkten medan 

männen hade hand om det offentliga och skulle utföra ”stordåd” (Hirdman, 2003, s. 101). 

Dessa tankar om kvinnan respektive mannen lever kvar än idag. Vilket gör det relevant att 

undersöka hur förskolorna arbetar med att motverka dessa stereotypa könsroller. 

Gender är det engelska ordet som på svenska är översatt till genus eller socialt kön 

(Evertsson, 2010, s. 51-52). Tidigare brukade man säga att kön inte är samma sak som genus. 

Man menade att kön endast är biologiskt givet medan genus är socialt konstruerat (Eidevald, 

2009, s. 20) men inom modern genusforskning anser forskare att även könet är socialt 

konstruerat (Svaleryd, 2004, s. 29) och att man därför gör kön. Det innebär inte att vi gör kön 

medvetet utan snarare att vi omedvetet agerar på det sättet som andra förväntar oss att agera 

utifrån vårt kön (Evertsson, 2010, s.51).  

Detta kan relateras till Vygotskijs teori om den sociokulturella utvecklingslinjen. Med den 

menar han att så snart människan kan kommunicera med sin omgivning så är det sociala och 

kulturella aspekter som kommer styra hens utveckling. Det sociala könet är en social och 

kulturell konstruktion. Denna konstruktion skapas av samhälleliga normer och värderingar om 

vad som avses vara ”okej” i vårt samhälle. Den sociala och kulturella aspekten utgör att 

människor lär av varandra och är på så vis samspelande och kommunicerande varelser. Därav 

är det vi människor som gör det sociala könet och de egenskaper som tillskrivs kvinnan 

respektive mannen. På så vis är det vi människor som har makten att forma den måttstock som 

accepteras och är legitim i vårt samhälle (Säljö, 2011, s.161).  

Därför menar vissa teoretiker att man agerar som man gör utifrån vem man är, medan andra 

menar att man blir den man är på grund utav hur man agerar (Ambjörnsson, 2004, s. 12). 

Detta tyder på att alla människor förväntas att passa in i en ram som antingen kvinna eller 

man. Passar man inte in i någon av dessa ramar anses man vara avvikande och börjar 

ifrågasättas (Dolk, 2011, s.51). 
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I förskolan kan man märka att man har den bilden om att det biologiska könet avgör hur du är 

som person genom att man exempelvis placerar varannan pojke och flicka vid t.ex. en samling 

för att man förväntar sig att flickorna kan kontrollera och skapa en distans mellan pojkarna så 

de inte kan hamna i konflikt med varandra (Gens, 2007, s. 60). Man kan även höra hur 

pedagoger talar om att pojkar är på det viset och att man därför får förvänta sig att pojkar är 

bråkigare än flickor (Gens, 2007, s. 90) medan om en flicka skulle bete sig på samma vis 

börjar man ifrågasätta vad som är för fel på den flickan som inte beter sig som de andra lydiga 

flickorna (Gens, 2007, s. 75). Därför kan detta bli problematiskt när man delar upp kön i dels 

ett biologiskt, dels ett socialt. 

Vygotskijs sociokulturella teori visar på just vilken betydelse omgivningen och dess agerande 

människor har för varje enskild individs formande av en identitet. Detta synliggör och 

tydliggör vilken makt det sociala och kulturella har för varje enskild människa. Framförallt är 

det språket som möjliggör sociala samspel med andra människor. Språket är vårt främsta 

hjälpmedel för att kommunicera med andra. Vårt tänkande och agerande skapas via sociala 

tillfällen som är språkliga och kommunikativa. Detta medför att människan kan föra vidare 

samhälleliga sociala koder, normer och värderingar, vidare till andra generationer (Säljö, 

2011, s.155-156). På så vis kan vi få en förståelse för hur viktigt pedagogers ordval och 

språkligt bemötande är för hur varje barn förväntas agera.  

Även om man inte talar om det så är det många som har en bild av hur en man ska vara och 

hur en kvinna ska vara. Bilden kan variera men många anser exempelvis att en riktig man ska 

kontrollera sina känslor och inte gråta, backar inte för våld, är stor, stark och högljudd medan 

en riktig kvinna ska vara omtänksam och försiktig, vara duktig och lugn, undvika konflikter 

och vara svag (Gens, 2007, s. 16). Den här bilden och förväntningarna på varje kön lever kvar 

sedan urminnes tider och finns dessvärre även kvar inom förskolan. Vilket gör ämnet ännu 

mer relevant att diskutera och analysera. Framförallt eftersom förskolans styrdokument talar 

om att varje verksamhet ska arbeta för att motverka dessa fördomar och tankar om 

traditionella könsmönster och stereotypa beteenden.  

Enligt den nya genusforskningen menar forskarna alltså att genus omfattar både ett biologiskt 

kön med vårt kulturella arv och ett socialt kön som är format efter hur det sociala systemet 

påverkat oss (Svaleryd, 2004, s. 29). Det är med genusbegreppet man försökt göra det lättare 

för människor att tala om kvinnor och män utan att behöva påvisa detta till biologiska 

skillnader, utan att kvinnligt och manligt är mer socialt skapat än biologiskt skapat 

(Ambjörnsson, 2004, s. 12). Eftersom den psykologiska och fysiska skillnaden på män och 
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kvinnor knappt är mätbar så är det alltså bara egna tankar, värderingar och förutfattade 

meningar som avgör vad man själv tycker är kvinnligt eller manligt (Gens, 2007, s.18). Men 

könsrollerna om vad som är manligt och kvinnligt är en norm som finns i vårt samhälle och 

som har funnits i många år som fortfarande påverkar våra åsikter (Hirdman, 2003, s. 60). 

Det finns även kritiker mot hur man talar om begreppet könsroller då dessa menar att vi inte 

kan ta bort könsskillnaderna som finns eftersom vi som personer agerar, blir bemötta och blir 

behandlade utifrån de normer om kön som finns i vårt samhälle. Begreppet könsroll antyder 

att det är möjligt att vi frivilligt kan kliva in och ur en könsdefinierad roll vilket gör att 

begreppet blir problematiskt att använda. Detta med tanke på de strukturerna av olika 

förutsättningar för kvinnor respektive män visar att det inte är så enkelt.  

Det finns de som tycker att det är bra att förstå hur könsskillnader uppkommer och finns hos 

en person men det som har störst betydelse för vem vi blir som person handlar om 

socialiseringsprocessen och vår uppväxt (Evertsson, 2010, s. 54-55). Många forskare som 

talar om genus som något radikalt där t.ex. pojkar ska få lära sig att tänka sig själva som 

omsorgsgivare och tvärtom. Vilket gör att rollen som exempelvis pappa kommer att få en ny 

innebörd. Detta kan relateras till det forskare kallar för könskompensatoriskt arbetssätt. Vilket 

innebär att man försöker kompensera egenskaper som det andra könet stereotypiskt sätt inte 

antas ha. I förskolan kan detta ses i exempelvis situationer där flickor får leka med bilar och 

pojkar får leka med dockor (Bodén, 2011, s.40-41).  

Men detta förutsätter att alla barn kommer att leva sina liv utifrån den heterosexuella normen 

där alla lever i tvåsamhet och att andra sätt att leva utesluts. Traditionella könsmönster 

utmanas men det är ändå inom den norm som redan finns i samhället (Martinsson, 2008, s. 

113). Man brukar säga att genuspedagogiken i förskolan har gått från att ha varit 

könskompensatorisk till att bli mer normkritisk. Men det finns fortfarande förskolor som anser 

sig arbeta genuspedagogiskt men som istället använder sig av könskompensatoriska arbetssätt. 

Ett normkritiskt arbetssätt baseras på normer och det som anses vara rätt och normalt (Dolk, 

2011, s.60). 

Omgivningens förväntningar på varje barn och människa synliggörs redan i förskolan och 

även ännu tidigare. I förskolan hamnar barn i kontakt med färdiga könsmönster och 

könsroller. Dessa färdiga stereotypa egenskaper har blivit formade i samhället. Detta kan i sin 

tur relateras till den sociokulturella teorin om samhällets och dess kulturs påverkan på hur 

barn växer upp och vilka individer de blir (Säljö, 2011, s.155-156). 
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1.3.2 Jämställdhet och jämställdhetsarbete i förskolan 

Begreppet jämställdhet handlar om män och kvinnors likvärdighet i samhället. Jämställdhet 

innebär att kvinnor och män ska ges samma förutsättningar och ha samma möjligheter. Det 

handlar också om att de båda könen ska ha samma rättigheter och skyldigheter (Öhman, 2009, 

s.10).  

Jämställdhet är ett kunskapsområde som kräver teoretisk kunskap och förståelse om ämnet för 

att kunna tillämpa det i verksamheten. I läroplanen framhålls vikten av att bedriva ett 

jämställdhetsarbete i förskolan. Detta tydliggör att det är ett politiskt beslut som inte går att 

blunda för. Även om läroplanen är ett nationellt och politiskt beslut och skriver om genus och 

jämställdhetsarbete prioriteras detta sällan i förskolan. Kan detta då bero på bristande kunskap 

och brist på resurser?  

Enligt skolverket så ska det årligen formuleras och appliceras en likabehandlingsplan i 

förskolor och skolor. I den ska det tydligt framgå vilka förutsättningar som ska ges för alla 

individer oavsett kön, etnicitet, religion etc. Det ska även finnas formuleringar på hur 

förskolan eller skolan strävar att nå de målen. Utöver detta ska det även framgå vilka verktyg 

och åtgärder som behövs för att nå målen (SOU:2010, s.17). 

I förskolans läroplan framhålls det även där vilket förhållningssätt som ska förankras i 

verksamheten. Förskolans uppdrag för att uppnå jämställdhet och jämlikhet uttrycks med 

hjälp av följande citat: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är 

värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen” (Lpfö 98/2010, s.5).  

Att främja och arbeta för jämställdhet i förskolan och skolan är en av de viktigaste 

prioriteringar som finns. Detta inte minst p.g.a. att det historiskt sett funnits stora skillnader 

mellan föreställningar om manligt och kvinnligt och att kvinnors möjligheter till 

självförverkligande har varit begränsat. Förståelsen för och vikten av ett aktivt 

jämställdhetsarbete i förskolan togs i akt år 2003. Detta år tog regeringen ett beslut att ta fram 

en jämställdhetsdelegation för förskolan som skulle arbeta för att utöka och utveckla arbetet 

för jämställdhet (SOU:2006, s.3). Regeringens beslut för delegationen baserades på visioner 

om att ju tidigare vi börjar arbeta med jämställdhet desto större chans att få ett mer jämställt 

samhälle i samband med att dessa barn växer upp (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s.20). 
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1.3.3 Förskolechefens övergripande ansvar 

Förskolechefen är den person som ska leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en 

förskoleenhet och man brukar säga att förskolechefens största uppgift är ansvara för att 

verksamheten utvecklas (SFS 2010:800, s. 6). Eftersom förskolan numera ligger under 

skollagen sedan juni 2011 så har förskolechefens ansvar blivit större då det är skollagen, 

skolformsförordningar och läroplanen som reglerar förskolechefens arbetsuppgifter och vilket 

ansvar hen har (Hallerström, 2006, s. 19). 

Förskolechefers ansvar och dennes rättigheter och skyldigheter vilar på de nationella 

styrdokumenten. Förskolechefen ska se till och ansvarar för att verksamheten arbetar mot 

läroplanens strävansmål. Förskolans uppdrag är b.la. att arbeta för att motverka traditionella 

könsroller och könsmönster (Skolverket:239, 2004, s.10-11). Detta innebär att arbete med 

genus inte är något som kan väljas bort (SOU:2004, s.9). Forskning på området har även 

synliggjort att pedagoger i förskolans verksamhet har förstärkt stereotypa könsmönster istället 

för att arbeta för att motverka dessa. Orsakerna beror ofta på bristande kunskap om ämnet. 

Det har trots den bristande kunskapen visats ett intresse för att arbeta genusorienterat. Men det 

har samtidigt uttryckts att det saknas verktyg och teoretisk kunskapsbas för att förankra ett 

genusmedvetet arbetssätt i verksamheten. Det blir allt viktigare att utveckla en 

genusmedvetenhet i förskolan då det i forskning har visats att pojkar anses vara viktigare än 

flickor. Det har även synliggjorts att pedagogers förväntningar på flickor respektive pojkar 

skiljer sig beroende på om de bemöter en flicka eller en pojke (SOU:2004, s.7-9). 

För att arbeta i enlighet med förskolans uppdrag om jämställdhet förutsätter det att det finns 

en engagerad förskolechef som visar ett intresse för genus. Detta då det främst är 

förskolechefen som beslutar om vilket område i verksamheten som kräver vidareutbildning 

hos personalen. Finns detta intresse skapar det möjlighet för personalen att få den teoretiska 

kunskapsbas som krävs för att arbeta genusmedvetet. Genom exempelvis 

kompetensutveckling inom området.  

Utöver ett intresse för genus hos chefer krävs det befintliga kunskaper och kompetens inom 

området. Detta för att då kunna vägleda sin personal i arbetet för jämställdhet. Forskning har 

visat betydelsen av ett positivt ledarskap hos förskolechefer för att se framsteg i 

jämställdhetsarbetet (SOU:2004, s.80; SOU:2006, s.229-233, s.272).   

Detta blir framförallt viktigt när forskning visat på att flickor i första hand ses som 

”hjälpfröknar” och att de ska vara lugna och hjälpsamma. Vuxnas bemötande har en 
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avgörande roll och inverkan på barns förståelse av förekommande könsmönster. Beroende på 

hur de bemöter en flicka eller pojke ger det barnen en förståelse för vad som förväntas av dem 

(SOU:2004, s.15-17). Detta beror som tidigare konstaterat på okunskap om genus. Det är även 

ett avvikande från förskolans läroplan och uppdrag när man väljer att inte arbeta med genus i 

förskolan. Trots att det är pedagogernas uppdrag att följa läroplanen så är det förskolechefens 

ansvar att se till att pedagogerna kan uppfylla strävansmålen. 

1.3.4 Förskolechefens förutsättningar 

Förskolechefen har en viktig roll med mycket ansvar men upplever ofta att de måste agera 

inom väldigt begränsade ramar. Det kan vara både ekonomiska och tidsmässiga faktorer som 

står i vägen för att uppfylla förskolechefens uppdrag. Men enligt regeringen ska detta inte 

kunna förhindra måluppfyllelsen angående jämställdhet och genus (SOU:2006, s. 221). I 

statens offentliga utredning (2006) visade det att förskolechefer i olika kommuner la skulden 

på ekonomiska resurser. Men att det även kunde bero på bristande intresse hos förskolechefen 

eller att de redan ansåg sig vara genusmedvetna (SOU:2006, s.224-225). 

När regeringen tog fram en särskild budgetproposition satsades en stor summa pengar för att 

verkställa jämställdhetsarbete i b.la. förskolan genom att erbjuda fortbildning. Detta för att 

utöka antalet genuspedagoger. Regeringens mål med satsningen var att varje svensk kommun 

skulle ha minst en genuspedagog. För att förskolan ska kunna skicka sin personal på 

utbildning krävs det att förskolan tillsätter vikarier. Fortbildningen var kostnadsfri men varje 

enskild förskola fick själva stå för sina vikariekostnader (SOU:2006, s.222). Ansvaret att 

fördela förskolans tilldelade resurser ligger hos förskolechefen. Men bristen av vikarier i 

förskolan förhindrade möjligheterna att skicka personal på fortbildning trots att den var 

kostnadsfri (Skolverket:239, 2004, s.170).  

2.  Metod 

Valet av ämne i detta arbete avser att synliggöra förskolechefers kunskaper om genus och 

genusmedvetna metoder och arbetssätt och hur dessa förankras i praktiken utifrån 

förskolechefernas perspektiv. Men även om förskolechefens tankar och visioner om 

genusarbete. För att ta reda på hur dessa förskolor ämnar till att omsätta ett genusmedvetet 

arbetssätt i praktiken ansåg vi att det mest naturliga var att ta kontakt med de ansvariga, 

förskolecheferna. I det här kapitlet berättar vi om våra val och hur vi gått tillväga för 

insamlingen och bearbetning av våra data samt de etiska principer vi bör förhålla oss till. 
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2.1  Metodval 

Vi beslutade oss för att använda intervju som metod för att få svar på våra frågeställningar 

(Bell, 2006, s.18). Vid utförande av olika forskningsansatser finns det skilda metodiska 

angreppssätt, dessa är exempelvis antingen kvantitativa eller kvalitativa infallsvinklar.  

Det kvantitativa sättet används vanligtvis när forskare tenderar att samla in olika fakta om ett 

specifikt ämne. Andra vägvisare för det kvantitativa sättet är ord som exempelvis mer, färre, 

fler osv. Således passar den metoden att använda vid frågeställningar som avser att förklara 

ting som hur ofta någonting sker eller hur många gånger en företeelse inträffar.  

 

I detta arbete har vi valt att använda oss av det kvalitativa angreppssättet då det vanligen 

används vid forskning som involverar människor. Detta innebär att det kvalitativa sättet 

lägger mer fokus på hur en eller flera människor själva uppfattar sin omvärld utan några 

kvantifierbara slutsatser (Bell, 2006, s.17). 

Den kvalitativa intervjun kan beskrivas som bestående av frågor som är simpla och enkla att 

förstå men som samtidigt ger omfattande och givande svar. Desto mer naturligt att välja ett 

angreppssätt som syftar till att hitta diverse mönster kring förskolechefer uppfattning om att 

arbeta genusmedvetet i förskolan. Intervjuer är ett sätt att ta del av den intervjuades 

erfarenheter och kunskaper och egna uppfattningar om valbart ämne (Trost, 2010, s.25-27, 

s.32-33). Vi anser att på grund av kvalitativa intervjuer får vi som undersökare i denna studie 

en roll som är subjektiv, dvs. att vi har en relation till personerna som ingår i studien. Detta till 

skillnad från exempelvis kvantitativ forskning där undersökarna blir mer objektiva och 

distanserade till sina utvalda informanter.  

2.2   Intervju 

Att använda intervju som metod är flexibelt. Med begreppet flexibilitet menar vi att intervjun 

tillåter oss att följa upp eventuella följdfrågor som i andra metoder som exempelvis i 

enkätform hade varit omöjligt. Vi ansåg även att tillvägagångssättet var väl lämpat för att gå 

in mer på djupet på förskolechefernas yrkesprofessionella kompetens. Detta för att med hjälp 

av intervjun skapa ett något mer ”intimt” tillfälle där vi hade möjlighet att ta del av respektive 

chefs kunskaper och erfarenheter. Med hjälp av intervju som metod erbjuder den oss på så vis 

att ta del av mer djupgående information och även möjlighet att ta del av den intervjuades 

ansiktsuttryck och mimik. Detta gör intervjumetoden som mest givande för vårt syfte med 

arbetet (Bell, 2006, s.158; Trost, 2010, s.43-44). 
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Intervjun i denna studie kan också beskrivas som en semistrukturerad eller halvstrukturerad. 

Med detta menas att frågorna vi valt att ställa till alla intervjuperson är samma. Frågorna har 

då helt vidgade och öppna svarsalternativ vilket ger intervjupersonen en möjlighet att svara på 

frågorna utifrån sin åsikt. Dessutom möjliggör den semistrukturerade intervjun en flexibilitet i 

form av exempelvis följdfrågor. Förutom detta erbjuder ett semistrukturerat sätt att frågor kan 

läggas till eller tas bort beroende på informantens svar. Därutöver är detta något som 

underlättar för oss som undersöker när vi sammanfattar, diskuterar och analyserar svaren 

(Bell, 2006, s.159-160). Trost (2010, s.39-41) beskriver att de semistrukturerade intervjuerna 

ger en standardisering.  

2.3  Urval 

För att undvika vanligt förekommande bekymmer med intervjuer som att de kan kräva lång 

tid att planera och genomföra samt att analysera beslutade vi tidigt vilka förskolor och 

respektive förskolechefer vi skulle ta kontakt med. Vi valde totalt tio stycken chefer där 

enbart fyra hade möjlighet att ställa upp. Dessa chefer var verksamma på våra 

verksamhetsförlagda utbildningar samt även tidigare arbetsplatser. Detta underlättade givetvis 

kontakten då vi redan hade en etablerad yrkesmässig relation med förskolecheferna vilket är 

en fördel. Eftersom vi redan hade en relationen till cheferna ansåg vi att de skulle känna 

trygghet i vår närvaro. Med detta menar vi att eftersom vi redan hade en etablerad kontakt 

med varje förskolechef sparade vi tid på att inte skicka ut förfrågan om intervju till förskolor 

som var okända för oss. Dessutom behövde vi inte sätta av onödig tid på att invänta svar om 

huruvida cheferna kunde ställa upp eller inte (Bell, 2006, s. 167-168). En nackdel med att 

redan ha en etablerad kontakt med intervjupersonerna kan leda till att informanterna säger det 

de tror att forskarna vill höra. 

Förskolechefernas åldrar varierar mellan 30-60 år och alla har varit verksamma förskolechefer 

under ett flertal år. Vi har valt att exkludera chefernas könstillhörighet för att de medverkande 

individerna inte ska kunna identifieras. Detta utifrån de forskningsetiska övervägandena 

(förklaras under rubriken ”2.6 Forskningsetiska överväganden”). De medverkande 

förskolecheferna har alla gett sitt medgivande till att delta i intervjuerna. 

 

2.4  Genomförande 

Vi startade undersökningen med att välja ut vilka förskolor vi ville ha kontakt med och tog 
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reda på förskolechefernas mailadresser för att kunna skicka dem en förfrågan om att bli 

intervjuade. I mailet förklarade vi vilka vi var och vad intervjun skulle handla om men vi 

valde att inte sända ut intervjufrågorna i förväg då vår tanke var att få spontana svar från dem 

vi intervjuade.  

Vår intervjuguide redan var färdigställd när vi kontaktade förskolecheferna så bokade vi in 

tider för intervju så fort det fanns tillfälle. Vi valde att boka intervjuerna på de berörda 

förskolorna eftersom det skulle underlätta för förskolecheferna att vara på sina arbetsplatser. 

Under intervjuerna började vi med att gå igenom dem forskningsetiska principerna och bad 

om tillåtelse att spela in intervjun på våra mobiltelefoner innan vi började med 

intervjufrågorna. Vi hade bett förskolecheferna avsätta en timme för vår intervju men de flesta 

intervjuerna blev ca 20-40 minuter långa.  

 

2.5  Forskningsetiska överväganden  

”De forskningsetiska principerna i det följande har till syfte att ge normer för förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god 

avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet” (Codex.vr.se, s.6). 

Vid olika forskningsundersökningar har vi som forskar ett ansvar att se till att vårt 

tillvägagångssätt till att nå ett resultat baseras på ett antal forskningsetiska överväganden. Det 

ovanstående citatet tydliggör varför och vilket ansvar vi har både för själva undersökningen 

och kravet på att skydda individerna i studien, dvs. informanterna och i vårt fall 

förskolecheferna. Vi som forskar har ett ansvar för att forskning kontinuerligt bedrivs och 

utvecklas, detta för att vårt samhälle i sin tur ska kunna utvecklas och eftersträva den höga 

kvalitén vi vill ha i vår nation. Det är just detta som vi kallar för forskningskravet, dvs. att 

diverse olika kunskaper och metoder utvecklas och förbättras. Samtidigt har vi forskare ett 

ansvar att skydda de medverkande individerna så att dessa inte utsätts för någon av form av 

skada, varken psykisk eller fysisk. Detta är det som vi kallar för individsskyddskravet. Det 

finns i huvudsak fyra stycken grundläggande krav på att skydda den medverkande individen i 

den befintliga undersökningen. Dessa fyra är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (codex.vr.se, s.5-6).  

Informationskravet som inbegriper att den medverkande individen ska informeras om 

undersökningens syfte. Dessutom finner vi ett krav på att informanten har vetskap i att studien 
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är frivillig och att hen när som helst kan avbryta sitt deltagande. När vi beslutat oss för vilket 

ämne vi ville forska kring samt en passande metod för vår valda undersökning mailade vi de 

berörda förskolecheferna vi valt ut för studien. I mailet (se bilaga) formulerade vi tydligt 

vilket vårt syfte med undersökningen samt hur varje berörd förskolechef skulle framställas 

och även hur materialet skulle hanteras. I mailet uttryckte vi även tydligt vid vilken institution 

forskningen gjordes samt vår handledares namn och mailadress.  

Vid det aktuella intervjutillfället upprepade vi återigen informanternas rättigheter i att avsluta 

sin medverkan och att hens deltagande var frivilligt. Detta var vi ytterst tydliga med för att på 

så sätt ta del av samtyckeskravet. Detta som då inbegriper att den intervjuade personen deltar i 

studien på sina egna villkor. Det vill säga att informanten kan ange vilka villkor som ska 

finnas till för att hen ska delta samt att hen kan avbryta sitt deltagande utan några konstigheter 

(Codex.vr.se, s.7-10). Eftersom den valda metoden för den här undersökningen är intervjuer 

blir anonymitet uteslutet. Detta för att anonymitet inbegriper att inte ens forskaren som utför 

den befintliga studien vet vem eller vilka informanterna är. På så sätt blir 

konfidentialitetskravet mer naturligt att använda vid en sådan här undersökning. Med 

konfidentialitetskravet avser vi som forskare att de medverkande individerna inte kan 

identifieras under några som helst omständigheter. Vi var under forskningstillfället ytterst 

noggranna med att tydliggöra för deltagarna i studien att ingen av de medverkande skulle 

kunna komma att avslöjas. Detta gjorde vi dels i den första kontakten som vi tog med 

respektive förskolechef, dvs. via mail. Dessutom repeterades detta krav muntligt under själva 

intervjutillfällena. Vi var tydliga och konkreta med att alla uppgifter om deltagarna skulle 

förvaras på så vis att ingen utomstående skulle ha tillgång till några av dessa uppgifter. 

Dessutom talade vi tydligt om för vederbörande att komplett tystnadsplikt skulle råda i 

anslutning till intervjun och undersökningen. Med tystnadsplikten åtar vi oss som forskare att 

se till att den deltagande intervjupersonens identitet inte kan röjas (Bell, 2006, s.55-57; 

Codex.vr.se, s.12-13; Trost, 2010, s.61). 

Vid kontakt med förskolecheferna var vi noga med att inte bara belysa respektive persons 

rättigheter utan även våra skyldigheter som forskare. Vi talade tydligt om, både muntligt och 

skriftligt hur det insamlade materialet skulle nyttjas. Som tidigare beskrivits skedde den första 

kontakten med vederbörande via mail. I det mailet framkommer det tydligt vid vilken 

institution undersökningen äger rum samt vilken avsikt vi har med den existerande 

forskningsundersökningen. Den avsikten vi har blir då naturligtvis att på ett professionellt och 

vetenskapligt vis framställa information om hur varje förskolechef arbetar på ett 
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genusmedvetet vis utan att på något vis avslöja varken namn på cheferna eller namnet på 

förskolan de arbetar på. Detta faller in på nyttjandekravet och är ytterligare ett av de fyra 

huvudkraven vid forskningsetiska tillvägagångssätt. Nyttjandekravet är ett av de 

individsskyddskraven som ämnar till att säkerställa att de deltagande informanterna har full 

medvetenhet kring avsikten och syftet med undersökningen och hur den ska användas 

(Codex.vr.se, s.14). 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Oavsett val av metod för datainsamlingen till det utvalda forskningsmomentet krävs det alltid 

en kritisk granskning av informationen man kommer fram till. För att 

forskningsundersökningen ska kunna vara trovärdig och vetenskaplig krävs det att se om den 

insamlade datan är brukbar. Det blir då en fråga om informationens reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet påtalar om informationens trovärdighet och dess pålitlighet i samband med den 

existerande forskningsundersökningen. I vårt fall kan reliabiliteten associeras till vårt arbetes 

huvudsakliga syfte och frågeställning, dvs. om förskolechefernas genusmedvetenhet och deras 

tankar och visioner kring ämnet. Därav kan detta vidare relateras till att informationen vi 

sökte och även fick tag på kom direkt från den primära källan vilket i sin tur gör att den 

insamlade datan blir tillförlitlig. Undersökningens validitet behandlar frågan om huruvida 

informationen vi fick från respektive förskolechefer var giltig i den betoningen att den 

insamlade datan var aktuell och rättsgiltig. Eftersom förskolechefernas utsagor kom direkt 

från de själva blir informationen tillförlitlig och uppfyller kraven för reliabilitet och validitet 

(Bell, 2006, s.117-118, s.125). För att vidare behålla studien pålitlig och behålla vårt objektiva 

omdöme och undvika skevhet också kallad bias var vi noga med att under intervjuns gång 

ställa enkla och öppna frågor. Vidare har även det insamlade materialet behandlats lika för att 

förhindra någon form av ”falskt” forskningsresultat. Detta har gjorts genom att vid 

genomgång av det insamlade materialet inte gjorts någon skillnad på de utvalda informanterna 

(Bell, 2006, s.167). 

2.7  Bearbetning 

Efter varje intervju påbörjade vi en bearbetning genom att transkribera materialet från våra 

mobiltelefoner. Vi skrev ner exakt vad den intervjuade berättade för oss under intervjun då vi 

ville undvika att själva göra tolkningar utan att vi istället ville utgå från det som 

förskolechefen sa.   
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2.8  Metod för att analysera 

Vi har valt att använda oss utav metoden diskursanalys för att analysera vår empiri. Vi valde 

att använda oss utav denna metod eftersom vår empiri består utav intervjuer som vi 

transkriberat och diskursanalys innebär bland annat att man analyserar tal och skrift och 

språkanvändningen.  

En diskurs är ett bestämt sätt om hur man talar och förstår världen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 15) och en diskursanalys erbjuder en möjlighet till en bredare form utav en 

textanalys där språket och språkanvändningen står i fokus. Det man måste komma ihåg är att 

språket inte alltid återger verkligheten utan är ett sätt att forma verkligheten. Det vill säga att 

det är en person anser vara ens verklighet behöver inte vara likadant för alla (Bergström & 

Boréus, 2000, s. 353-354). Eftersom ens verklighet kan skapas och förändras med hjälp utav 

språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10) så kan man inte utgå från att det en person 

säger är ren fakta utan snarare ens egen verklighet (Bergström & Boréus, 2000, s. 368). 

Fairclough menar att man bör se skillnaden mellan vad som sägs och görs, d.v.s. att språket 

även inkluderar den sociala praktiken och den fysiska (Bergström & Boréus, 2000, s. 398). 

Detta kan vi koppla till det sociokulturella perspektivet genom att det är språket som är vårt 

främsta medel för kommunikation och som möjliggör socialt samspel med andra personer. 

 2.9  Reflektion över metod 

En diskursanalys har inte en neutral avspegling av verkligheten utan handlar snarare om hur 

en persons verklighet skapas och förändras i språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

10). Det måste vi som intervjuare ha i åtanke att det en person säger inte är fakta utan deras 

egen uppfattning om vad t.ex. genus är. Men vi ansåg att för att få veta om förskolechefernas 

genusmedvetenhet var det bästa sättet att intervjua dem om detta. Vi valde att ha ett kvalitativt 

angreppssätt vid intervjuerna. Det valda angreppssättet brukar beskrivas som att det utvalda 

undersökningsområdet närmas utifrån ett inifrånperspektiv. Detta vidgar möjligheterna att 

skapa en sådan närhet och relation till sina informanter som kvalitativ forskningsmetod 

eftersträvar. Dessutom ger det oss möjlighet att som forskare bli delaktiga i datainsamlingen 

(Olsson & Sörensen, 2011, s.18-19). Under och efter intervjun kan vi då reflektera och 

analysera deras svar och deras sätt att svara på frågorna för att kunna få en uppfattning om hur 

genusmedvetna de är. Detta till skillnad från exempelvis enkäter där man inte får en personlig 

kontakt och inte heller kan ställa följdfrågor. 
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Det finns inga färdiga mallar om hur man gör en diskursanalys (Bergström & Boréus, 2000, s. 

381) utan vi har därför utgått från att analysera det varje förskolechef tog upp under intervjun 

vid varje fråga och hur personen i fråga uttryckte sig. Vi sökte efter återkommande teman och 

mönster vid resultatanalysen utav intervjuerna. Det som synliggjordes var bland annat att 

informanterna svarade på frågorna med en osäkerhet och även skiftade mellan en 

yrkesprofessionell roll och en privat roll vid upprepade tillfällen.   

2.10  Arbetsfördelning 

Innan vi satte igång med forskningsundersökningen beslutade vi om hur arbetet till studien 

skulle fördelas. Vi kom överens om att dela upp all litteratur till hälften så båda fick lika 

mycket att läsa. Varje bok som lästes sammanfattades i ett eget skriftligt dokument och 

diskuterades vid nästkommande tillfälle då vi sågs. På så vis kunde båda parter ta del av den 

andres litteratur för att kunna utgå ifrån en gemensam basis. Även gällande den metodiska 

delen, dvs. intervjuerna har dessa utförts tillsammans. Vid utförandet av den skriftliga delen 

och sammanställandet av undersökningen som helhet har vi hela tiden delat arbetet på hälften. 

När den ena parten skrivit något har den andra läst igenom och kommit med feedback 

och/eller själv fortsatt skriva på den påbörjade delen. 
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3.  Resultat och analys 

I det här kapitlet har vi analyserat resultatet av våra intervjuer med förskolecheferna. Vid 

analysen av resultatet har vi utgått från vår intervjuguide (se bilaga 2) där vi har delat upp 

frågorna under tre rubriker utifrån olika teman. Vi valde att inleda med att ställa frågor om 

förskolechefernas kunskap om genus. Därefter fortsatte vi med frågor gällande metoder och 

arbetssätt på förskolan. Vi avslutade med frågor som gällde deras egna tankar och visioner. 

Vi utgår från att göra en diskursanalys så har vi lagt fokus på både vad förskolecheferna 

svarade på våra frågor under intervjun men även hur de talade om genus. Anledningen till att 

vi inte gav förskolecheferna frågorna innan intervjuerna var att vi ville ha spontana och ärliga 

svar och reaktioner. 

3.1  Förskolechefens tankar om kön och genus 
Vid frågan om vad genus innebär för förskolechefen så svarade två stycken förskolechefer (F1 

och F2) att genus innebär att vi genetiskt är män och kvinnor. Det vill säga att de ansåg att 

genus var i likhet med det som kallas för det biologiska könet.  

Oj, ja, det är ju en jättestor fråga det. Ja, vad innebär genus egentligen för mig? Det är 

ju.. För mig är det ju.. Vi är män och kvinnor, pojkar och flickor och det är vi rent 

genetiskt (F2) 

En förskolechef (F4) svarade att det handlade om att motverka traditionella könsmönster 

medan en förskolechef (F3) svarade mer ingående om vad genus innebär för hen:  

Genus för mig är ett begrepp som handlar om värderingar, attityder och normer i 

samhället som beskrivet hur kvinnor/ män förväntas vara och vad som är 

kvinnligt/manligt, hur människor formas till kvinnor/män och genus används mot målet 

att uppnå jämställdhet (F3). 

Under intervjuerna var alla förskolechefer eniga om att det biologiska könet handlar om det 

kön man föds med. Förskolechef 1 styrker detta med följande citat: 

Då är det ju så att vi är olika kön. Vi är man eller kvinna, pojke eller flicka. Det är ju 

bara att konstatera att det är på det viset (F1). 

De kunde inte riktigt koppla vad biologiskt kön eller socialt kön innebar för dem själva. När 

informanterna skulle svara på frågorna om kön märkte vi av en osäkerhet och nervositet då de 
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istället började tala om privata händelser och erfarenheter. De kom på så sätt av från ämnet 

och gav inget direkt utförligt svar på frågorna.  

Vid frågan om socialt kön uppmärksammade vi att informanterna hade begreppsinnehåll men 

inte kunde relatera till själva begreppet. Detta förstod vi när vi ställde frågan om vad genus 

innebar då informanterna talade om att vi ”formades efter samhället” (F4). Trots detta var de 

osäkra på innebörden av begreppet socialt kön. Detta som forskare hävdar är detsamma som 

genus. F2 talade om att man ska få tycka och tänka gränsöverskridande utan att bli 

tillrättavisad. Detta kan relateras till vad F3 svarade om att socialt kön är något man formas 

till utifrån krav och förväntningar på vad som är kvinnligt eller manligt, även F4 talar om 

socialt kön som något som kan påverkas av yttre faktorer. Den som skiljer sig i svaren är F1 

som talade om socialt kön som något som påverkas av social tillhörighet och ekonomiska 

förutsättningar.  

Socialt kön i förskolan. Socialt kön. Gud, vilken svår fråga. Jag vet inte. Om det är en 

del utav det. I det sociala tänker man ju också på social tillhörighet och ekonomi. Det är 

ju så mycket annat som kommer in i det (F1). 

På frågan huruvida det sociala könet påverkas utav det biologiska könet svarade alla 

informanter till slut ja men hade olika motiveringar. Men även vid den här frågan kunde vi 

märka en rådvillhet. Vi fick även vid två tillfällen förklara frågan och dess innebörd. 

Ja, det gör det ju. Det biologiska könet påverkar det sociala könet bara av att jag är kvinna 

eller man när jag kliver in i ett rum eller vart jag än är så blir jag ju bedömd eller bemött 

medvetet och omedvetet av andra människor utifrån mitt biologiska kön. Det är jag helt 

övertygad om (F2). 

 

Alla fyra informanter är överens om att flickor och pojkar har olika förväntningar på sig från 

samhället beroende på vilket kön de är födda med vilket visar sig i exempelvis följande citat 

”ishockey är mer mansdominerad sport till skillnad från dans där majoriteten som utövar 

sporten som tycks vara kvinnor” (F3). Även F1 exemplifierar att samhället bestämmer hur 

man som flicka respektive pojke bör vara. 

 

Från början så prövar vi ju på att leka allting men samhället och kulturen runt omkring 

oss påverkar oss så mycket. Att vi.. Vi liksom styrs in i en bana att vi är pojke eller att 

vi är flicka och det finns så mycket traditioner o massa saker i huvudet på oss att 

föräldrar blir ju oroliga om en pojke sätter på sig en prinsessklänning, speciellt om en 
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pojke gör de om en flicka är mer pojkig är det ju bara bra (F1) 

 

När vi intervjuade så använde både F1 och F4 exempel om att de uppfattar att maskulina 

flickor, det vi ibland kallar för pojkflicka, är mer accepterade än feminina pojkar. Pojkar som 

tycker om traditionella flicksaker är något vårt samhälle kan anses vara normöverskridande 

vilket stärks utav F3 som säger följande: 

 

Den eller det som är normöverskridande tror jag väcker oro eftersom det frångår det 

som anses vara normalt, samhällets norm är ju djupt rotade (F3)  

 

3.2  Förskolechefens arbetssätt och metoder  

Tre av fyra förskolechefer anser att de har metoder för att arbeta genusmedvetet där vikten 

läggs på den pedagogiska miljön och diskussioner i arbetslagen. 

Det jag tänker och har tänkt på de andra ställena där jag har jobbat är att skapa den 

pedagogiska miljön för den är ju så otroligt viktig och att den inte behöver vara 

könsneutral absolut inte men utan finnas tillgång till allt (F1). 

F2 beskriver däremot att det inte finns utarbetade metoder på hens förskola. Hen är även 

medveten om att hens personal inte arbetar genusmedvetet och trots detta så vidtas inte 

åtgärder. 

Nä, vi har inga metoder och jag vet helt ärligt inte om de gör det. Ja, och jag vet att de 

inte gör det. Jag vet att det finns mer eller mindre.. Alltså jag vet att det finns pedagoger 

ute i mina verksamheter som absolut gör det eh och jag vet att det finns pedagoger ute i 

mina verksamheter som.. som eh.. dessutom är kritiska mot det.. eh.. och som tycker.. 

asså är mot.. neutraliteten (F2). 

Hen påpekar att genus är en viktig fråga men att det är lika viktigt att vara självkritisk och 

vara ärlig med att man tycker det är svårt och att man inte kan ljuga och säga att man arbetar 

genusmedvetet trots att man inte gör det. För att kunna arbeta med genusfrågan anser hen att 

man måste kunna göra frågan utvärderingsbar för att det inte bara ska vara en fråga som tas 

upp på en APT, arbetsplatsträff, och sedan glömmas bort. 

För att vi ska kunna arbeta med genus på ett annat sätt än om det bara är en fråga som 

är viktig som man pratar om på ett APT någon gång ibland utan att vi verkligen sätter 

fokus på den så att det blir utvärderingsbar. Så man verkligen kan se att vi jobbar med 
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den. Annars kan man ju säga att ja men absolut vi jobbar och jag är så könsneutral och 

sen går man ut och säger åh lilla prinsessan, du är så söt idag (F2). 

Ingen av de intervjuade förskolecheferna har någon form av ledningsgrupp som behandlar 

ämnet genus. Det är bara en utav de fyra som har en utsedd genusansvarig person medan F4 

betonar vikten med att det är hen själv som har det stora ansvaret att se till att hens arbetslag 

arbetar med genus.  

Jag tycker att det borde finns en på varje förskola. Jag vet inte om det räcker med en. 

Som är genuint intresserad av genus, för det tror jag att det finns. Som kan leta reda på 

bra forskningsrapporter och bra böcker om genus för det finns ju hur mycket som helst 

(F1). 

Alla fyra förskolechefer svarar nej på frågan om personalen får kontinuerlig 

kompetensutveckling trots det anser de flesta att ämnet är otroligt viktigt och nämner att det 

finns kurser att gå men att genuskurserna inte prioriteras lika mycket som andra kurser.  

Dessvärre är vi en så pass liten förskola med minimala resurser vilket gör att vi ofta 

måste prioritera andra saker tyvärr (F4) 

Under frågor om arbetssätt och metoder såg vi ett återkommande mönster där två av cheferna 

började tala om andra förskolor och hur de arbetade med genus. De kom även in på hur de har 

uppfostrat sina egna barn. Detta istället för att tala om hur de som förskolechef ser till att 

arbeta med genus i sin egen verksamhet.  

Vi uppmärksammade att cheferna talade om vikten av att arbeta med genus men inte gav 

personalen några förutsättningar. Personalen fick ingen kompetensutveckling inom området 

och det fanns inte heller några ledningsgrupper som behandlade genus. Detta blir både 

intressant men oroväckande med tanke på förskolans uppdrag där alla som är verksamma i 

förskolan ska arbeta för att kontinuerligt bedriva ett jämställdhetsarbete. Läroplanen är som 

tidigare beskrivet ett politiskt beslut och inget av dess strävansmål kan bortprioriteras.  

3.3  Förskolechefens tankar och visioner  

Genom diskussioner och reflektioner om genus anser tre av fyra förskolechefer är de bästa 

metoderna för att förankra ett genusmedvetet synsätt i verksamheten och hos personalen.  

När vi pratar om genus i förskolan så pratar vi väldigt ytligt om bara hur vi tilltalar 

pojkar och flickor och att vi ska erbjuda dem massa saker som ska vara könsneutrala 

(F1) 
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F1 menar alltså att genus blivit mer ytligt och enbart handlar om hur man tilltalar flickor och 

pojkar när man istället borde lägga mer fokus på vad genus egentligen innebär istället för att 

bara erbjuda könsneutrala alternativ. F2 beskriver att genus är något man bör, ska och borde 

arbeta mer med men att det inte är det mest högprioriterade i förskolan.  

Jag tänker att jag skulle vilja att genusmedvetenheten den var bara där, den fanns i våra 

styrdokument och den fanns bara där. Klev man in på mina förskolor så skulle man se 

”oj, här tänker de till, här vet de vad de håller på med” men vi ska inte behöva prata om 

det att vi är genusmedvetna utan det ska bara vara (F2). 

Vi valde att intervjua fyra personer, varav alla fyra är i olika åldrar. F1 och F2 är äldre än vad 

F3 och F4 är och har även arbetat i förskolan under en längre period. Genomgående kunde vi 

märka av svaren var att de yngre förskolecheferna kunde ge oss svar som indikerade att de var 

mer genusmedvetna i sin roll som förskolechefer än vad de två äldre var. Anledningen till 

detta kan bero på att deras förskollärarutbildning inte ansåg att genus var någonting som var 

direkt prioriterad medan man idag fokuserar mycket mer på vad genus egentligen innebär och 

för att på så vis få fram genusmedvetna förskollärare. Däremot kunde vi se att F1 och F2 hade 

större visioner än vad F3 och F4 hade. Vi tolkar det som att F3 och F4 redan har ett etablerat 

tankesätt om att medvetet arbeta med genus och därför inte har lika stora visioner som F1 och 

F2. 

När förskolecheferna talade om sina tankar och visioner angående genus så märkte vi en 

tvetydighet i deras svar, detta på grund av hur de uttryckte sig. Vi kunde urskilja att 

förskolecheferna dels ville förankra ett genusmedvetet arbetssätt och dels inte. Möjligtvis kan 

det bero på bristande kunskap om hur man tillämpar genus i verksamheten.  

Under alla intervjuer kunde vi uppmärksamma att när informanterna hade kunskap eller 

medvetenhet angående intervjufrågan som ställdes så svarade informanten spontant och följde 

en röd tråd i sitt svar. Till skillnad från vid frågor där informanten inte verkade ha varken 

kunskap eller medvetenhet kring frågan då informanten bytte fokus och började tala om 

privata händelser som inte hade någon direkt koppling till intervjun. 
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4.  Diskussion  

Syftet med vår undersökning har varit att få en större inblick om förskolechefernas 

medvetenhet om genus men även om deras visioner för deras verksamheter. I följande avsnitt 

diskuterar vi vår resultatanalys med utgångspunkt i teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning.  

4.1  Förskolechefens genusmedvetenhet 

När vi valde ämnet genus var vi väl medvetna om ämnets omfång och komplexitet. Detta fick 

vi även bekräftat när vi genomförde intervjuerna och alla fyra chefer bemötte ämnet som 

något svårt och abstrakt. Detta förvånade oss med tanke på att redan när läroplanen kom år 

1998 var genus en inkluderad del. Läroplanen är ett dokument som beslutats och formulerats 

av regeringen. Alla verksamma i förskolan är ålagda att följa styrdokumentet och vi kan inte 

välja bort delar ur den. Läroplanen belyser vikten av att arbeta med att motverka traditionella 

och stereotypa könsmönster. Vilket borde innebära att varje verksam förskolechef både kan 

förklara begreppets innebörd samt förankra ett genusmedvetet arbetssätt i verksamheten.  

Med detta i åtanke finner vi det underligt att de två äldre förskolecheferna under intervjuerna 

hade stora problem med att förklara innebörden av genus och talade enbart om det biologiska 

könet. Dessa två chefer betonade att vi föds som kvinna respektive man och att vi naturligt är 

olika varandra. Det var inte förrän vi ställde den mer specifika frågan om vad socialt kön 

innebär som de började tala om samhällets påverkan på könet. Innan dess definierade dessa 

två chefer genus som enbart utifrån en biologisk aspekt. Vid frågan om vad det sociala könet 

innebär sa även dessa två att samhället såklart har en stor inverkan på det och att man borde få 

vara och agera precis som man vill utan att det ska verka underligt.  

De yngre förskolecheferna visade däremot upp en större förståelse för vad genus är och vad 

som menas med biologiskt respektive socialt kön. Dessa två förstod och definierade genus 

som ett mer komplext och ett oerhört brett begrepp. Hur kommer det sig att de yngre cheferna 

var mer tydliga i sina svar och uppvisade en större förståelse kring dessa begrepp? Vi 

uppfattar det som att mycket handlar om tiden vi befinner oss i och att ämnet genus är mer 

aktuellt idag än vad det möjligtvis var då de äldre cheferna utbildade sig. Det är trots detta 

ingen bortförklaring och eftersom förskolechefen är den som har huvudansvaret för att 

verksamheten ska sträva mot de nationella målen blir vi oerhört fundersamma på hur 

förskolan ska kunna arbeta genusmedvetet (Hallerström, 2006, s.19). Framförallt när de två 

äldre cheferna uppvisar en sådan diffus förståelse för vad genus är och hur vi i förskolan ska 
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arbeta för att motverka stereotypa könsmönster. Om förskolechefen inte ens kan förklara 

begreppet genus, hur ska hen då arbeta genusmedvetet? Vi finner det även motsägelsefullt att 

förskolecheferna talar om vikten av att arbeta med genus och att det borde vara ett prioriterat 

område men inte är det. Samtidigt som de själva är medvetna om att genusområdet hamnar i 

skymundan. Framförallt när förskolechefen inte har förfogande att välja vilka strävansmål 

som förskolan ska prioritera (SOU:2006, s. 221-222). 

Alla fyra var eniga om vikten av att arbeta med genus samtidigt som det för två av cheferna 

var svårt att definiera genusbegreppet. Det vi finner både intressant och oroväckande är trots 

att begreppet genus kom på 1980-talet och då var ett relativt nytt begrepp i det svenska 

språket är det än idag tydligen är svårt att beskriva vad begreppet innebär. Ambjörnsson 

(2004) beskriver begreppets uppkomst som ett verktyg för att betrakta könet som något socialt 

skapat och inte enbart som biologiskt. 

4.2  Förskolechefens arbetssätt och metoder 

Under våra intervjuer var det tre stycken förskolechefer som uttryckte att de ansåg att de hade 

metoder i sina verksamheter för att arbeta genusmedvetet. En av deras metoder var bland 

annat att lägga stort fokus på den pedagogiska miljön så att den innehöll flera olika artefakter 

och som var könsneutrala. En annan metod var att arbetslagen skulle föra diskussioner under 

olika mötestillfällen och på så sätt öka sin förståelse genus. 

I forskning som vi har läst och baserat vår undersökning på visade den att pedagoger i 

förskolan snarare har förstärkt stereotypa könsmönster istället för att arbeta för att motverka 

dessa i förskolan (SOU:2004, s.7-9). Vi funderade över hur förskolecheferna ser till att hens 

personal får kunskap om genus för att kunna implementera ett genusmedvetet arbetssätt i 

verksamheten så vi ställde frågan om förskolechefernas om personal fick någon form av 

kompetensutveckling om genus. Alla fyra av de intervjuade förskolechefernas personal svarar 

att ingen i personalen har fått någon form av kompetensutveckling när det gäller genus. 

Samtidigt som tre av fyra förskolechefer har berättat att den bästa metoden för att tillämpa ett 

genusmedvetet arbetssätt i verksamheten är genom diskussioner och reflektioner i arbetslagen. 

Hur kan förskolecheferna förvänta sig diskussioner och reflektioner om genus när det finns en 

kunskapsbrist? Vi tänker oss att detta borde vara ett legitimt skäl till att som förskolechef själv 

vidareutbilda sig samt erbjuda fortbildning för sin personal för att på så sätt få mer kunskap 

om genus och därför även kunna förankra ett genusmedvetet arbetssätt i praktiken.  
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Alla fyra visade även ett grundläggande intresse för genus och trots detta var genus ett område 

som hamnade i skymundan. Om det beror på kunskapsbrist om genus, vilket vi anser vara 

högst troligt även om det bara är spekulationer från vår sida, blir det ändå en tankeställare. 

Om något ämne är nytt och obekant för många i personalen och även förskolechefen för den 

delen, bortprioriteras då detta? På vilket sätt kan verksamheten utvecklas och förbättras samt 

följa de uppsatta nationella riktlinjerna om nya och svåra ämnen läggs åt sidan? 

Alla fyra förskolecheferna var, som vi tidigare nämnt, eniga om att man ska, bör och måste 

arbeta med genus i förskolan. Trots detta har de ändå valt att inte prioritera detta i deras egna 

verksamheter. En av förskolecheferna berättade även att hen vet om att personalen inte arbetar 

med genus. Detta anser vi vara problematiskt. Om man vet om att personalen på ens förskola 

inte arbetar med genus, vilket är en del i styrdokumenten som man bör jobba med, borde man 

inte lägga ner tid och energi på att försöka ändra detta? Att följa läroplanen är ett krav från 

regeringen och är därför ingenting en förskolechef kan välja bort. Det är förskolechefens 

ansvar att se till att alla mål i styrdokumenten kan nås och att förutsättningar för detta ges 

vilket vi anser att dessa fyra förskolechefer inte gör. Ytterligare en förskolechef talar om att 

förskolan där hen jobbar är så pass liten och därför har begränsade resurser. De ekonomiska 

resurser som hen hänvisar till prioriteras till annat än att förankra ett genusmedvetet arbetssätt. 

Även på denna förskola prioriteras genusämnet bort vilket inte heller det följer regeringens 

riktlinjer som de pedagogiska verksamheterna är skyldig att arbeta efter. Båda dessa chefer är 

medvetna om bristen på genus och genusarbete i sina respektive verksamheter men gör 

samtidigt väldigt medvetna val till att inte agera och förändra detta.  

Forskning har bekräftat ekonomins stora betydelse för vad som tillåts att prioriteras i 

förskolan verksamheter. Även som vi tidigare har nämnt inte kan vara möjligt att välja bort 

ämnen att arbeta med på grund av bristande ekonomi. Det är då upp till den verksamma 

förskolechefen att se till att på något vis ändå implementera allt som enligt styrdokumenten 

ska ingå i förskolan. Forskningen visar att förskolechefer ofta hänvisar till bristande ekonomi 

som anledning till att inte erbjuda sin personal kompetensutveckling inom genus och 

jämställdhet, vilket även våra informanter talade om för oss. Detta trots att regeringen 

erbjuder en kostnadsfri fortbildning inom området så utnyttjar inte förskolecheferna 

erbjudandet men detta beror på att förskolan själv måste stå för vikariekostnader. Tyvärr 

påvisar detta ekonomins avgörande faktor för vad förskolechefen väljer att fördela sina 

ekonomiska resurser på (SOU:2006, s. 221-222). 
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4.2  Förskolechefens tankar och visioner 

Som vi tidigare har nämnt så verkar det finnas ett grundläggande intresse för genus och alla 

fyra förskolechefer som vi har intervjuat belyser även vikten av att arbeta genusmedvetet. 

Trots deras uttalade basala intresse för genus prioriteras ämnet dessvärre bort, vilket vi finner 

oroväckande och oacceptabelt och som vi vid ett flertal gånger redan poängterat. Vi ställer oss 

ändå frågan om förskolechefen trots den bristande genusmedvetenheten har några tankar och 

visioner om genus? Om det inte fanns några hinder i vägen, varken ekonomiska eller 

ideologiska, hur skulle förskolecheferna vilja göra för att implementera genus i sina 

verksamheter? 

En förskolechef nämner att hen önskar att förskolans aura och atmosfär talade för sig själv 

och påvisade den befintliga genusmedveten och att som hen beskriver det ”bara fanns där”. 

Utifrån det uttalandet kan vi konstatera att det finns tankar och visioner om att genus skulle 

vara en naturlig del av verksamheten.  

Samtidigt som hen uttrycker detta menar en annan förskolechef att genus blivit något som 

bara är ytligt och enbart handlar om hur man tilltalar barn istället för att få mer förståelse för 

vad genus egentligen handlar om. Förskolechefen påvisar en viktig aspekt för genusarbete när 

hen säger att man inte egentligen vet vad det handlar om, det motsägelsefulla blir här att 

samma chef själv inte riktigt kan definiera begreppet genus. Förskolechefen påpekar 

ytterligare om att genus borde handla mer om hur man skapar och erbjuder könsneutrala 

alternativ. Vilket vi vill påpeka börjar med hur man bemöter barn med hjälp av språket därav 

har vi valt att involvera Vygotskijs tankar och teorier om språket som vårt främsta verktyg för 

att möjliggöra kommunikation. Vygotskij var en pedagogisk teoretiker som ofta relateras till 

det sociokulturella perspektivet. Han menade att barn lär sig av varandra, med varandra dvs. i 

sociala samspel.  

Vygotskijs teorier skildras i läroplanen och dess uppbyggnad baseras mycket på hur han 

menar på att barn lär sig och utvecklas. Vygotskij påvisar språkets betydelse och hur socialt 

samspel gör att barn utvecklas som individer. Hans teorier är aktuella för alla människor 

oavsett ålder och språket är vårt viktigaste verktyg för att kommunicera. Därför anser vi att en 

förskolechefernas uttalande om att genus blivit något som bara handlar om bemötande 

stämmer väldigt väl med hur man skulle kunna tänka sig att arbeta mer genusorienterat. 

Möjligtvis så börjar vägen till en mer genusmedveten verksamhet med hjälp av språket. Att 
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människor har olika uppfattningar och förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt är 

något som har förts vidare i flera generationer och påverkar våra åsikter än idag (Hirdman, 

2003, s.60) och på grund av detta så finns det pedagoger som anser att det biologiska könet 

avgör hur barnet är som person, t.ex. att flickor är lugna och pojkar är mer ”bråkiga” (Gens, 

2007, s.90). Men om vi i förskolan börjar med att förändra vårt språk i vårt bemötande av 

barn genom att exempelvis undvika att tilltala barn utifrån deras kön t.ex. kom nu flickor, sitt 

här pojkar. För att istället tilltala de på exempelvis följande vis: kom nu barnen, sitt här 

kompisar så kan det leda till att barnen inte utgår från att leva efter rollen som tjej eller kille 

utan ifrån sig själv. Man kan inte säga att man arbetar genusmedvetet på grund av hur man 

tilltalar barnen, men då har resan mot ett genusmedvetet arbetssätt åtminstone börjat.  

4.4  Vår slutsats 

Förskolan är inte längre en verksamhet vars syfte är att enbart omge barn med omsorg där den 

verksamma personalen är några ”barnvakter”, vilket vi kan relatera till det som förut kallades 

för dagis. Verksamheten som bedrivs i dagsläget och som riktar in sig för de allra yngsta är en 

arena för lärande i kombination med omsorg, det vi idag kallar för förskola. Det är det första 

steget i barns utbildningsväsende och för att ses som ett sådant krävs det krav och strävansmål 

som formuleras i läroplanen. Därför vi vill återigen påpeka vikten av att inget mål i läroplanen 

kan avsättas, allra minst målet om att motverka traditionella könsmönster. 

Vi har tidigare sagt att vi vill understryka att det finns kan finnas någon bortförklaring eller 

ursäkt när det handlar om att sträva mot de nationella målen som läroplanen talar om. 

Förskolechefer behöver prioritera genusfrågan mer, vilket de inte gör. Det finns säkert 

förskolechefer som prioriterar denna fråga mer men utifrån de intervjuer vi har genomfört så 

behövs det en stor förändring. Att motverka traditionella könsmönster är även något som 

skollagen och läroplanen tydligt kräver av förskolechefen. 

Vi behöver förskolechefer som visar intresse och engagemang för genus för att kunna få 

genusmedvetna förskolor. Förskolechefen behöver ge sin personal och sig själv rätt 

förutsättningar för att lyckas med det. Det behövs kunskap.  
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Bilaga 1 

E-post till förskolechef 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Vi skriver för tillfället vårt självständiga arbete där vi har valt att fokusera på 

genusmedvetenhet i förskolan utifrån förskolechefens perspektiv.  

 

Därför undrar vi om vi kunde få möjlighet att intervjua dig angående detta. Intervjuerna 

kommer ligga till grund för vårt arbete som kommer finnas tillgänglig för allmänheten men du 

och din arbetsplats kommer vara anonyma. Du kommer ha möjlighet att avbryta intervjun när 

eller om du vill det. Intervjun kommer ta max en timme att genomföra och vi vore oerhört 

tacksamma om du har möjlighet att ställa upp! 

 

Om du har ytterligare funderingar är du mer än gärna välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare Linn Areskoug (linn.areskoug@edu.uu.se). 

 

Vi uppskattar om du kan höra av dig senast på torsdag den 12/3 om du har möjlighet att delta. 

 

Tack på förhand, 

 

Louise Nell och Victoria Wouda 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

1. Informera intervjupersonen om att hen besvarar frågorna utifrån sin roll som 

förskolechef och ur ett yrkesprofessionellt perspektiv. 

2. Informera intervjupersonen om att det inte finns något rätt eller fel med svaren. 

3. Informera intervjupersonen om hens anonyma roll i undersökningen (anonymiteten 

inbegriper både förskolechefen och förskolan). 

4. Informera intervjupersonen om att hen har rätt till att utelämna frågor. 

5. Informera intervjupersonen om att hen har rätt till att närsomhelst avbryta intervjun. 

6. Fråga vederbörande om hen samtycker kring inspelning av intervjun. 

7. Fråga vederbörande om hen önskar en sammanställning/transkribering av intervjun. 

 

 Vad innebär genus för dig? 

 Vad innebär biologiskt kön? 

 Vad innebär socialt kön? 

 Anser du att det biologiska könet påverkar det sociala könet? 

 I läroplanen för förskolan (98/2010, s.5) står det följande: 

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar 

som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad 

som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster 

och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller”.  

- Hur ser du som förskolechef till att ditt arbetslag strävar efter att uppnå detta? 

 Vilka metoder/arbetssätt använder ni er av för att förankra ett genustänk i 

verksamheten? 

 Får personalen kontinuerlig kompetensutveckling inom genusområdet? 

 Har ni någon ansvarig för att se till att genusfrågan kontinuerligt arbetas med? 

 Har ni någon form av ledningsgrupp som kontinuerligt behandlar ämnet genus? 

 Hur skulle du som förskolechef vilja förankra ett genusmedvetet synsätt i 

verksamheten? 

 Har du något mer att tillägga gällande genus utifrån din roll som förskolechef? 

 

 


