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Abstract  

Title: Preschool teachers’ approach to gender in preschools. A qualitative study of how 

Preschool teachers’ conduct gender work by counteracting traditional gender roles. 

 

Author: Linn Blomqvist and Pinar Kulbay  

Supervisor: Victoria Kawesa  

 

The purpose of this study is to investigate whether preschool teachers’ notions of their work 

with gender at the preschools does counteract traditional gender roles. The study draws on a 

qualitative study with elements from a hermeneutic approach. The study is based on interviews 

with six preschool teachers’ in two preschools’ in the Southern Stockholm region. The 

questions that we have chosen to elaborate from are: 

 

• What notions do preschool teachers’ have about gender work? 

• Which strategies do preschool teachers’ use to counteract traditional gender roles? 

 

Our theoretical framework is the socio-cultural perspective which we used to analyze our 

material consisting of interviews with preschool teachers’ and observations of the preschools 

environment. Our conclusion is that gender is a complex subject that is constructed in the 

interaction with others. Another conclusion is that normative values and approaches that are 

available in today's society are also internalized within us.  This becomes clear through being 

aware of one’s own attitudes and what you have with you in your backpack. The reason why 

it's important as a preschool teacher to be aware of one’s own values and the impact of the 

interaction with the environment, is that preschools are children’s first encounter with the 

educational system and it is the beginning of a lifelong learning process. 
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Förord 

 

Till att börja med vill vi ge ett stort tack till alla informanter som velat delge sina 

erfarenheter och tankar. Ett extra stort tack till vår handledare Victoria Kawesa för hennes 

vägledning och intresse under arbetets gång. Vi ger ett tack till våra nära och kära som gett 

oss stöd och uppmuntran när vi haft det som svårast. 

Sist men inte minst vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete. 

Linn Blomqvist & Pinar Kulbay 2016-12-07 
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1 Inledning och bakgrund 

 

1.1 Inledning 

Det bör inte vara någon skillnad på hur pojkar och flickor behandlas i förskolan, alla barn ska 

behandlas lika. Det är lätt hänt att man förstärker könsrollerna genom vanliga kommentarer 

som: 

Åh vilken vacker klänning du har på dig idag, du ser ut som en liten prinsessa 

(Ulla, 2016-10-16) 

 

Eller: 

Kom nu alla pojkar! (Ulla, 2016-10-16) 

 

Vilka föreställningar och värderingar har pedagoger om vad som anses vara kvinnligt respektive 

manligt? Hur pass mycket påverkar det barnen hur man som pojke eller flicka bör vara och se 

ut? Begränsar pedagogerna barnen i deras bemötande? Med citaten ovan vill vi poängtera att 

pedagogernas bemötande och förhållningssätt gentemot barnen kan få konsekvenser för hur 

barn uppfattar sitt kön och för hur de ska vara och se ut som pojke eller flicka. Detta är något 

som även skolverket menar är viktigt att tänka på:  

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt 

egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn 

tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga 

som förebilder (Skolverket, 2010:6) 

 

Från tidigare forskning har det framkommit att de traditionella föreställningarna om pojkar och 

flickor är dominerande inom förskolans verksamhet och som påverkar att barnen bemöts olika 

utifrån deras kön (Eidevald, 2009:20). Detta i sin tur bidrar till att uppmärksamma frågan om 

vad som ska ske med förskolans genusinriktade arbete, eftersom att den finns med i läroplaner 

och andra styrdokument. Frågan är hur och viken påverkan ett genusinriktat arbete kan ha på 

de traditionella könsrollerna. Anledningen till att vi valt att undersöka pedagogers 
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föreställningar om genus är för att vårt intresse för genus gradvis ökat allt eftersom vi fått mer 

erfarenheter och kunskap i ämnet från den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi har 

uppmärksammat att det finns många förskolor som inte arbetar medvetet med att motverka 

traditionella könsroller. Genom att ta på oss våra genusglasögon och se det hela ur ett 

sociokulturellt perspektiv ville vi undersöka vilka föreställningar och strategier pedagogerna 

har för att bedriva ett genusarbete. Med denna undersökning vill vi både för oss själva men även 

för andra belysa hur viktigt det är att bli medveten om sina egna föreställningar och 

förhållningssätt till de traditionella könsrollerna för att kunna bemöta barnen utifrån individen 

och inte från könet. Som blivande förskolepedagoger har vi en vision om hur verksamheten i 

förskolan ska utformas och bedrivas för att arbeta mot ett mer jämställt samhälle. 

 

1.2 Bakgrund 

I det svenska samhället verkar det finnas en självklarhet att pojkar och flickor inom förskolan 

ska ges samma möjligheter. Jämställdhetsarbetet kanske inte ens skulle behöva nämnas ur 

läroplanen, eftersom att det är något som många upplever som en självklarhet. Trots att många 

pedagoger säger sig vara medvetna om jämställdhetsarbetet samt att det finns styrdokument och 

litteratur som belyser hur arbetet ska utföras, är detta inte tydligt i deras praktiska arbete 

(Olofsson 2010:26–30).  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonas vikten av att alla barn oavsett vilket kön 

de har ska ha rätt till samma utvecklingsmöjligheter. Jämställdhetsarbetet är en plikt som 

pedagoger inom skolsystemet ska arbeta och uttrycks i läroplanen som följande: 

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förutsättningar som 

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

kvinnligt och vad som är manligt. Förskolan skall motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010:5) 

 

 SOU (2006:75) som är en utredning från regeringen om olika förskolor som bedriver 

jämställdhet med fokus på att tillföra progression för pedagogernas medvetenhet om genus. I 

utredningen uppmärksammas att pedagogernas förhållningssätt påverkar jämställdhetsarbetet. 

Utredningen betonar att det är betydelsefullt som pedagog att vara medveten om de värderingar 
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man själv har för att kunna öka kvalitén på jämställdhetsarbetet. Vidare tar utredningen upp att 

pedagogernas medvetenhet om hur de förhåller sig till genus leder till att i förskolans dagliga 

verksamhet öppnar upp möjligheter för barnen att kunna få vara på olika sätt och inte bli 

begränsade på grund av pedagogernas omedvetenhet om hur genus konstrueras (SOU, 

2006:75).  
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2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas föreställningar och strategier om hur 

man i förskolan bedriver ett genusarbete för att bryta traditionella könsroller. Detta har gjorts 

utifrån intervjuer med pedagoger från två kommunala förskolor. De frågeställningar som vi 

valt att utgå ifrån är: 

 

1. Vad har pedagogerna för föreställningar om genusarbetet i förskolan? 

 

2. Vilka strategier använder pedagogerna för att bryta traditionella könsroller? 
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3 Teorianknytning  

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna som vi har valt att 

utgå ifrån under analysen av det empiriska materialet som vi samlat in. Vår teoretiska 

utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet då genus konstrueras inom den sociala 

kontexten. Vi har även teoretiska begrepp med anknytning till genus som vi förklarar i avsnittet 

om begreppsförklaringar. De teoretiska utgångspunkterna har valts för att vi vill undersöka 

pedagogernas föreställningar om hur man i förskolan bedriver ett genusarbete för att bryta 

traditionella könsroller.  

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Inom det sociokulturella perspektivet anses en individs lärande ske i samspel med andra i 

vardagens olika sammanhang. Vygotskij ansåg att genom lärandet och i interaktion med andra 

får barnen uppfattningar om samhällets sociala normer, värderingar och regler för hur man bör 

vara och se ut som flicka eller pojke. Bemötandet och den dagliga kommunikationen i möten 

med andra är bland de mest betydelsefulla mekanismer som gör barnen till en del av 

omgivningen konstaterar Säljö (2011). Med det sociokulturella perspektivet kan vi synliggöra 

och erhålla en uppfattning över pedagogernas föreställningar om hur förskolan bedriver ett 

genusarbete för att bryta traditionella könsroller.   

 

3.2 Begreppsförklaringar 

 

3.2.1 Genus – En social konstruktion  

Begreppet genus beskriver Svaleryd (2002) som: 

 

Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Genus är vad det 

kulturella arvet och det sociala systemet formar oss till (Svaleryd, 2002:29) 

 

Svaleryd (2002) menar att genus hjälper oss att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet skapas. 

Genom att inta ett genusperspektiv kan man tydliggöra uppfattningar och föreställningar som 

anses vara feminint eller maskulint. Genus kan beskrivas utifrån det sociala och det kulturella 
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könet. Kön är det biologiska tillskillnad från genus som görs och formas utifrån den sociala och 

kulturella kontexten som man lever i. Med genusperspektivet läggs uppmärksamheten på 

relationen och samspelet mellan det sociala och kulturella könet. Vad som anses kvinnligt 

respektive manligt är beroende av samhällets normer. Genusarbetet i förskolan handlar om att 

pedagoger bör reflektera över sina föreställningar och omedvetna förväntningarna som de har 

på flickor och pojkar. Ett genusinriktat arbete handlar även om att ha ett förhållningssätt och en 

medvetenhet om den oskrivna makten och påverkan man har som pedagog. Man kan att 

antingen upprätthålla eller bryta genussystemet och de traditionella könsrollerna (Svaleryd 

2002:29–33). 

Begreppet genus definieras även av Wedin (2009:47–49) som en social konstruktion av könen 

utifrån samhällets föreställningar om vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Dessa 

föreställningar är varierande och ser olika ut beroende på kultur, tidsepok samt vart i världen 

man bor. Genus är en social konstruktion som vi människor återskapar i vår vardag. Pedagoger 

i förskolan bör skapa möjligheter för att i verksamheten kunna motarbeta de traditionella 

könsrollerna. Alla barn bör ges samma möjligheter samt tillgång till en stor variation av 

lekmaterial för att barnen ska ha möjlighet till att kunna få vara och leka på olika sätt oavsett 

kön. Förståelsen av hur genus konstrueras sker enligt Wedin (2009) i en process där handlingar 

ständigt upprepas i den sociala samvaron, där pojkar och flickor utvecklas utifrån de möjligheter 

som samhället ger. I vardagens samspel med andra upprepas och praktiseras könsnormerna 

genom handlingar som till exempel bemötandet och kommunikationen. Wedin 

uppmärksammar likaså att genus är föränderligt och går därmed att förändra om pedagogerna 

tillsammans med arbetslaget synliggör, diskuterar samt ifrågasätter de könsmönster som 

reproduceras i det sociala samspelet mellan barn, föräldrar och pedagoger (Wedin 2009:47–

49).  

 

3.2.2  Könsneutralt arbetssätt 

Ett könsneutralt arbetssätt utgår från att könet inte spelar någon roll, alla är lika och att 

förhållningssättet är den samma till alla individer oavsett kön. Pedagogerna i förskolan ska 

sträva efter könsneutralitet men att det inte handlar om att plocka bort leksaker utan handlar om 

att berika och erbjuda barnen könsöverskridande och könskodad material. Könsneutralitet 

handlar även om att i den dagliga kommunikationen med barn och föräldrar inte ska dela upp 

könen i två kategorier för att barnen inte ska bli begränsade i sin könsuppfattning. Med ett 



  

7 
 

könsneutralt arbetssätt uppmuntrar pedagogen flickor och pojkar att leka och använda sig av 

allt lekmaterial, och därmed skapa förutsättningar och möjligheter för barnen att kunna inta 

många olika positioner. Genom att pedagogerna intar ett könsneutralt förhållningssätt kan det i 

längden påverka och öppna upp för en förändring i könsnormerna vilket på sikt kan innebära 

att barnen blir mer jämställda som vuxna (Eidevald, 2011:196–197). 

 

3.2.3 Könsöverskridande arbetssätt 

Ett könsöverskridande arbetssätt är en strategi inom genus och jämställdhetsarbetet. 

Könsöverskridande handlar om att använda sig utav könsöverskridande och könskodade 

leksaker som dockor, mjukisdjur, fordon och konstruktionsleksaker för att alla barn ska tillåtas 

att leka med vad de själva vill. En könsöverskridande verksamhet utformas på det sättet att 

pojkar uppmuntras att få utöva det som anses vara flickigt och flickor uppmuntras till att få 

utöva det som anses vara pojkigt. Könsöverskridande för flickor kan till exempel handla om de 

uppmuntras att leka med bilar, bygga och konstruera leksaker. Ett annat sätt att uppmuntra 

flickor är att de vågar ta plats i barngruppen. För pojkar kan kösöverskridande vara att få laga 

mat, leka mamma, pappa, barn och att få hjälpa och uppmuntra sin kompisar (Eidevald, 

2011:195–196). 

 

 3.2.4 Könsblindhet        

Könsblindhet uppstår när pedagogen anser sig utgå från ett könsneutralt arbetssätt och inte ser 

att barnen behandlas olika utifrån om barnet är en pojke eller flicka, vilket leder till att 

pedagogen förstärker och bekräftar de traditionella könsrollerna (Skolverket, 2004). 

Könsblindhet är en omedveten handling från pedagogernas sida som bidrar till att begränsa 

barnens förutsättningar i förskolans verksamhet. Könsblindhet kan också förklaras som att 

pedagogen i praktiken är blind för könsmönstren och ser istället skillnaderna. Skolverket (2004) 

tar upp. Eidevalds tankar om att det förekommer att pedagoger anser sig bemöta barnet utifrån 

individen och inte från könet, men i praktiken är det pedagogens omedvetna föreställningar om 

hur man bör vara som flicka eller pojke som påverkar vilka strategier pedagogen utgår ifrån vid 

bemötandet av barnen. Att vara könsblind bidrar i längden till att förstärka de traditionella 

könsrollerna istället för att motverka dem (Skolverket, 2004:3). 
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För att man i förskolans verksamhet inte ska begränsa pojkar och flickor utifrån de traditionella 

och stereotypa föreställningarna kring kön, behöver pedagogerna först komma till insikt om 

sina egna föreställningar. Eidevald förtydligar att om man utgår från att könet inte spelar någon 

som helst roll behöver man ha insikten att kön visst spelar roll. Genom att få denna insikt om 

att man är könsblind kan man sedan gå vidare till nästa steg till att förstå att påståenden och 

beskrivningar av pojkar och flickor för det mesta inte är neutrala och att det är ens egna 

omedvetna förväntningar som bidrar till att begränsa barnen. De omedvetna förväntningar som 

man har inom sig utgår sällan från vad barnen gör, utgångspunkten utgår från vilket kön barnet 

har. Eidevald förklarar vidare att det är först när pedagogen kommer till insikt om sina 

omedvetna föreställningar och handlingar som det möjliggörs på allvar att barnen inte ska bli 

begränsade (Eidevald, 2011:199–201).  
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4 Tidigare forskning   

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vad som tidigare forskats inom förskolans genusarbete 

för att motverka traditionella könsroller och som vi anser är relevant för vår undersökning. Vi 

kommer att utgå från tidigare forskning inom genus- och jämställdhetsarbetet som tar 

pedagogernas bemötande och förhållningssätt mot barn. Sedan kommer vi att sammanställa den 

tidigare forskningen utifrån en sociokulturell förståelseram som våra ”glasögon” på 

genusteoretiska aspekter i denna uppsats 

 

4.1 Pedagogers genus- och jämställdhetsarbete  

Jämställdhetsarbetet har under lång tid använts för att motverka de traditionella könsrollerna 

mellan flickor och pojkar samt mellan kvinnor och män. Genus och jämställdhet i förskolan 

handlar främst om hur pedagoger ska kunna arbeta för att motverka de traditionella könsrollerna 

som existerar i dagens samhälle. Förskolans genus- och jämställdhetsarbete strävar efter en 

jämställd verksamhet där alla barn oavsett kön behandlas rättvist. Eidevald och Lenz-Taguchi 

(2011) skriver i ”En rosa pedagogik” om resonemanget angående pojkar och flickors 

könsroller. Författarna uppmärksammar att de förutsättningar som existerar innebär att pojkar 

och flickors kön inte bemöts på samma sätt av pedagogerna. Om pedagogen bemöter könen på 

ett stereotypiskt sätt leder det till att pojkar och flickor växer upp, utvecklas och lär sig att vara 

olika. Om pedagogerna förväntar sig att flickor klarar av att vänta blir motsatsen att man 

resonerar att pojkar inte klarar av att kunna vänta. Pedagogernas förväntningar på könen bidrar 

till att förstärka de traditionella könsrollerna. För att arbeta mot ett mer jämställt samhälle 

behövs genusarbetet påbörjas redan i förskolan för att könet hos barnen inte ska bli till ett 

undermedvetet hinder när de blir äldre (Eidevald och Lenz-Taguchi 2011:50–51). 

 

4.2 Pedagogers strategier för att bryta traditionella könsroller 

Förskole pedagogen Kajsa Svaleryd medverkade tillsammans med åtta stycken förskolor under 

90-talet i ett projekt om jämställdhet som pågick under en treårsperiod. Före projektet var 

Svaleryds (2002) uppfattning att hon utgick från att behandla alla barn lika och att hon bemötte 

varje barn individuellt.  Efter projektet blev det uppenbart för henne att hon misstolkat sin 

uppfattning om att hon bemötte varje barn individuellt. Genom observationer under projektet 

synliggjordes hennes omedvetna handlande och beteende. Dessa är betydelsefulla att vara 
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medveten om som pedagog inom genus- och jämställdhetsarbetet i förskolan. Med jämställdhet 

menar Svaleryd (2002) att alla individer oavsett kön har rätt till att fritt få leva ut sina personliga 

förmågor och begåvningar utan någon som helst påverkan eller styrda av stereotypa könsroller. 

Vidare anser Svaleryd (2002) att det inom genus- och jämställdhetsarbetet behövs en kännedom 

hos pedagogerna beträffande deras arbetssätt för att kunna bedriva ett jämställdhetsarbete. Det 

är viktigt att detta arbete utgår från att stärka individerna och deras självkänsla för att göra 

förskolan till en harmonisk och tryggare plats. Svaleryd (2002) belyser även att pedagogen och 

andra vuxna är förebilder åt barnen i deras socialisationsprocess det vill säga när barnen skapar 

sig en självbild. Barnen får genom mötet med vuxna en syn av hur samhället speglas och hur 

den vuxne sänder ut samhällets normer och värderingar. Vidare betonar Svaleryd (2002) vikten 

av att man som pedagog bör vara medveten om sina egna föreställningar så att de blir 

synliggjorda för att kunna vara en presentabel förebild åt barnen (Svaleryd, 2002:10–32).  

I sin avhandling ”Det finns inga tjejbestämmare” tar Eidevald (2009) upp att bemötandet av 

flickor och pojkar är i det stora hela situationsbunden till den kontext man lever i. Han skriver 

om fyra situationer som uppstod vid hans studie, och blev uppmärksam på att pedagogernas 

bemötande varierade när en pojke eller en flicka bröt mot den traditionella och förväntade 

könsrollen. I korta drag bemötte pedagogen barnen olika beroende på hur barnen upplevdes i 

den aktuella situationen.  Till exempel kunde en pojke som upplevdes som stillsam och lugn få 

förfrågan om han inte ville vara med och leka med de andra barnen, till skillnad från en stillsam 

och lugn flicka som inte fick samma fråga om hon ville leka med de andra barnen. Eidevald 

(2009) poängterar även att detsamma gäller för en aktiv och högljudd flicka som kan få flera 

tillsägelser än vad ett stökigt killgäng skulle få. Han menar att det troligtvis beror på att 

pedagogerna omedvetet upplever att barnen bryter mot de stereotypa genusnormerna för hur 

man bör vara som pojke eller flicka. Omgivningens bemötande av barnens kön förklarar 

Eidevald i sin avhandling är att pedagoger har förutfattade, delade och omedvetna 

föreställningar för hur de bemöter barnens kön, samt för hur deras bemötande kommer till 

uttryck. Eidevald (2009) förklarar att pedagogerna utgår från gruppnivån, när de upplever att 

alla pojkar är stökiga och högljudda medan alla flickor upplevs som självständiga, 

omhändertagande och harmoniska (Eidevald, 2009:20).  

Eidevald (2009) belyser att pedagogerna bör istället som strategi, betrakta genus från 

individnivå för att glappet mellan pedagogernas uppfattningar om hur pojkar och flickor är ska 

minskas. En annan viktig strategi som pedagogerna bör vara medveten om för att bryta 

traditionella könsroller, är utformningen av förskolans inre miljö. Den förmedlar omedvetna 
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uppfattningar till barnen om traditionella könsroller om hur de ska vara och se ut. De 

traditionella könsrollerna förmedlas enligt Eidevald (2009) genom val av vilka 

utklädningskläder, litteratur och andra leksaker pedagogerna väljer att ha på sina förskolor. I de 

flesta traditionella sagoböckerna eller sånger som barnen möts av på förskolan är det oftast en 

”han” som är huvudpersonen oavsett om det rör sig om en människa, ett djur eller någon annan 

typ av sagofigur. Eidevald (2009) tar även upp att leksaker har en påverkan på dels barnens 

uppfattningar av det egna könet och kan även påverka barns intellektuella förmåga. Det är 

vanligt förekommande att pojkar blir uppmuntrade till att använda sig mer av tekniska leksaker 

vilket förstärker pojkarnas syn på vad som är passande att leka med om man är pojke (Eidevald, 

2009:20). 

I Eidevalds studie ”Anna bråkar ” menar han att genom förhållningsättet och bemötande mot 

barnen kan pedagogen förhindra att förstärka traditionella könsroller. Det är förekommande att 

pedagogen omedvetet könsmärker objekt utifrån hur pedagogen kommunicerar, förhåller sig 

och bemöter barnen. Detta medför att pedagogen behöver vara medveten om att i största mån 

försöka undvika att använda sig av språkliga ord som till exempel tuff och söt för att beskriva 

barns yttre. Att även bli observant på ens röstläge när man pratar med flickor och pojkar är 

enligt Eidevald för att pojkar men framförallt flickor inte ska känna sig som objekt. Man ska 

därmed tilltala alla barn oavsett kön med ord och ett röstläge som inte förstärker de traditionella 

könsrollerna. Sett ur ett genusperspektiv är det en strategi som pedagogerna kan använda för att 

arbeta jämställt (Eidevald, 2011:66–67). 
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5 Metodval 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva samt motivera metoden som vi använt oss av för att samla 

in undersökningens empiriska material. Vi kommer även att presentera och redogöra för 

undersökningens urval, genomförande, etiska ställningstagande samt undersökningens validitet 

och reliabilitet. Undersökningens syftet är att undersöka pedagogernas föreställningar om hur 

man i förskolan bedriver ett genusarbete för att bryta traditionella könsroller. Utifrån intervjuer 

med pedagoger och observationer av förskolornas fysiska innemiljö ville vi ta reda på hur och 

om pedagogerna utformar innemiljön arbetar för att motverka traditionella könsroller. 

 

5.1 Kvalitativ metod och hermeneutiskt förhållningssätt 

Vi valde att utgå från en kvalitativ metod tillsammans med ett hermeneutiskt förhållningssätt 

för att synliggöra och lyfta fram pedagogernas åsikter, tankar, strategier och resonemang kring 

att arbeta med att bryta traditionella könsroller inom förskolan. Vi har ansett att den kvalitativa 

metoden är mest relevant att använda i uppsatsen. Detta eftersom vi som forskare vill få 

förståelse för hur informanterna i denna undersökning arbetar för att motverka traditionella 

könsmönster. Utifrån intervjuer av pedagogerna och observationer av förskolornas fysiska 

innemiljö ville vi även ta reda på pedagogernas strategier för att motverka traditionella 

könsroller. Om vi hade valt att i undersökningen utgå från att använda oss av den kvantitativa 

metoden skulle vi troligtvis inte fått lika fördjupade svar från pedagogerna. Eftersom att det 

empiriska materialet i en kvantitativ undersökning ofta består utav enkäter med ytliga svar som 

inte är reflekterande. Hade vi valt kvantitativ metod skulle sannolikheten vara att vi inte skulle 

få svar rent konkret varför pedagogen väljer en viss strategi för att motverka traditionella 

könsroller. Vi skulle troligen bara få svar på om strategier användes (Ahrne och Svensson, 

2011:13–14). 

Vi valde även att tillsammans med den kvalitativa metoden utgå från ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt betyder att forskaren förklarar, tolkar 

och översätter det empiriska materialet. Forskaren läser av och tolkar olika företeelser samtidigt 

som hänsyn tas till den kontext undersökningen har gjorts i. Anledningen till detta är för att 

forskaren ska få fram en helhetsförståelse för det slutgiltiga resultatet. Den slutgiltiga 

förståelsen och det resultat som forskaren fått fram utifrån det fenomenen som har undersökts 

att utgör den huvudsakligen största delen av forskningsarbetet (Löfdahl 2014:33–34). 
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5.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Den form av intervju som vi valde att utgå från i undersökningen var den semistrukturerade 

intervjuformen. Stukát (2011) poängterar att själva metodikens svar blir mer utförliga och får 

djupare innehåll om man som intervjuare använder sig utav följdfrågor. Vidare skriver Stukát 

om att informanten kan känna sig utsatt, om man är två stycken som håller i intervjun. Stukát 

menar å andra sidan att det kan vara gynnsamt att vara två vid intervjer, eftersom att man då 

kan lägga fokus på olika saker och som kan bidra till att man kan få ut mycket mer utav intervjun 

än om man var själv (Stukát, 2011:44). 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är intervjuer det mest vanliga samt centrala och kan bidra 

till att forskarens insikt förstärks beträffande den specifika kontextens existerande förhållanden. 

Dessutom konstaterar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att intervjuer kan synliggöra hur 

en informant s uppfattar och tänker angående ett visst specifikt ämne (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2011:35–37). 

Likaväl som det finns olika former av metoder och material finns det också mängder av olika 

former av intervjuer som man kan använda sig av. Forskaren har inom kvalitativ metod 

variationer och möjligheter att utgå ifrån. Forskaren kan till exempel fritt bestämma hur många 

fasta frågor som ska vara med och om man vill förstärka eller komplettera en eller flera av de 

fasta frågorna med det man kallar för öppna frågor. Inom den kvalitativa intervjumetoden kan 

forskaren dessutom strukturera och formatera om ordningen på frågorna beroende på den 

aktuella situationen och utifrån den specifika intervjun. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

hävdar att det även är viktigt samt betydelsefullt att forskaren är noggrann med att redogöra för 

hur intervjun genomförts och om forskaren varierat intervjuns frågor (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2011:40). 

Frågorna vi ställde kunde ibland ställas utifrån en redan förutbestämd och strukturerad 

ordningsföljd, likaväl som vi kunde anpassa frågorna utifrån den specifika intervjusituationen. 

Detta gjorde att intervjun blev det man kallar för en ostrukturerad intervju. I en ostrukturerad 

intervju utgår man mer eller mindre från en strukturerad intervjuform som har bestämda frågor 

och teman som ska utredas parallellt med att man ger informanten utrymme att delge sina svar 

på ett fritt sätt (Patel och Davidson 2011:80–82).  

Vi ansåg att det var viktigt i intervjun att uppmuntra och stötta informanten till att kunna 

formulera ett betydelsefullt resonemang inom det aktuella ämnet och utan att för den skull 

formulera informantens svar. Under intervjun ville vi få informanten att känna sig säker och 
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trygg i situationen. Det man som intervjuare eftersträvar menar Patel och Davidson (2011) är 

att informanten obehindrat ska dels relatera men även kunna under intervjuns gång läsa av 

intervjuarens tal- och kroppsspråk (Patel och Davidson, 2011:81)   

Semistrukturerade intervjuer har enligt Patel och Davidson (2011) inte några fasta och 

förutbestämda svar, vilket bidar till att intervjun leder till ett djupare samtal. Hade vi istället 

valt att utgå ifrån att använda oss av en strukturerad intervjuform skulle vi säkerligen bara fått 

ytliga svar fån våra informanter. Eftersom vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer 

skapade vi en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden utgår från två huvudteman som 

tillsammans består av 8 förarbetade frågor. De två huvudteman som behandlades vid 

intervjuerna var: pedagogernas erfarenheter, syn och kunskaper om hur de arbetar med genus 

på förskolan och pedagogernas strategier för att bryta traditionella könsroller (Patel och 

Davidson, 2011:81–82). 

 

5.1.2 Observationer av förskolans innemiljö 

Skälet till varför vi även valde att utföra observationer av förskolornas innemiljö var för att vi 

ville ge en verklighetsuppfattning över hur olika miljön kan se ut från förskola till förskola. 

Observation är en metod som skiljer sig från både intervjuer och enkäter. Detta menar Patel och 

Davidson (2011) beror på att observationer även ger forskaren kunskaper som är kopplade 

direkt till dess sammanhang (Patel och Davidson, 2011:91–98). 

Vi utförde våra observationer utifrån redan valda och förutbestämda kategorier som vi utgick 

ifrån när vi observerade båda förskolornas innemiljö utifrån ett genusperspektiv. Vi iakttog 

planlösningen, lekmaterialet, utformningen och inredningen av rummen på förskolorna och för 

att inte missa värdefull fakta fotograferade vi det som observerades. Vi vill även nämna att inga 

barn var inne på avdelningarna vid våra observationer. Det kritiska med att använda sig 

observationer som metod är enligt Patel och Davidson (2011) att de förväntningar och hypoteser 

man har som observatör kan påverka själva observationens kvalité men också påverka att 

metoden inte utgör vad som kallas för ett hermeneutisk tillvägagångssätt där helhetsbilden 

framkommer. Eftersom vi i denna undersökning observerat förskolornas fysiska innemiljö 

berör inte kritiken ovan allt för mycket resultatet av vår undersökning (Patel och Davidson, 

2011:91–98). 
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5.2 Urval och genomförande 

5.2.1 Urval  

Vid insamlingen av vårt empiriska material har vi intervjuat sex pedagoger på två kommunala 

förskolor i två olika kommuner. Vi har även observerat och fotograferat båda förskolornas 

innemiljö. Varför vi valde att intervjua pedagoger och observera två kommunala förskolor i två 

kommuner var för att vi ville undersöka pedagogernas föreställningar om hur man i förskolan 

bedriver ett genusarbete för att bryta traditionella könsroller. En av förskolorna valde vi 

eftersom att Pinar kände anknytning till den ena förskolan. Den andra förskolan blev Linn tipsad 

av en bekant att kontakta eftersom att de anställda på förskolan gärna ställde upp på att delta i 

olika undersökningar och studier. 

 

Vi tog beslutet att personligen kontakta förskolornas chefer. Detta var för att vi ville vara säkra 

på att få svar (se bilaga 1). Via samtyckesblanketten fick cheferna övergripande information 

om vilka vi var, vad vårt syfte med undersökningen var, vad den skulle behandla samt att vi 

önskade genomföra några intervjuer med ett par verksamma förskollärare på förskolorna. Det 

visade sig att tre pedagoger från den ena förskolan samt tre pedagoger från den andra förskolan 

var intresserade av att ställa upp på en intervju. Efter att vi fått informanternas samtycke 

kontaktade vi varje informant för att boka in tid och plats för att genomföra intervjun samt för 

att utföra våra observationer av deras innemiljö. 

 

5.2.2 Genomförande 

Patel och Davidson (2011) skriver att förberedelse inför utförandet av intervjuer är viktigt 

eftersom att om man är väl förberedd är det enklare att kunna fördjupa samt vidareutveckla 

intervjuns underlags grund. Vi förberedde oss inför våra intervjuer genom att använda oss av 

det man kallar för pilotintervju. Genom att utföra pilotintervjuer på varandra kunde vi lättare se 

om frågorna vi sammanställt inför intervjuerna höll för vår undersöknings övergripande syfte. 

Att använda pilotintervjuer visade sig vara av godo att använda sig av eftersom att vi upptäckte 

att det var två frågor som vi kunde ta bort eftersom att de var otydliga och lite svåra att förstå 

sig på (Patel och Davidson, 2011:83). 

Vidare tog vi beslutet att rådfråga informanten om vart hen önskade få bli intervjuad 

någonstans. Stukát (2011) anser att informanten ska känna sig säker, avspänd och bekant i den 

miljön som intervjun ska hållas i. Vi återupprepade undersökningens syfte samt de 
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forskningsetiska aspekterna för informanterna innan den aktuella intervjun påbörjades. Vi 

upprepade än en gång innan intervjun drog igång om undersökningens syfte, vi tog åter upp de 

forskningsetiska aspekterna samt frågade informanten om samtycke till att vi spelade in 

intervjun med hjälp utav våra mobiler samt om lov att använda oss av materialet från intervjun 

(Stukát, 2011:45).  

Vi förklarade även anledningen till varför vi ville spela in intervjun vilket var att vi inte ville 

göra misstaget att förlora viktig information från informanternas resonemang, påståenden eller 

beskrivningar. Därefter bad vi informanten att skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 1). En 

annan fördel med att spela in intervjun är att informanten blir mer avslappnad eftersom att den 

som intervjuar då riktar sitt fokus på att spela in samtalet vilket Patel och Davidson (2011) ser 

som positivt eftersom att svaren från informanten kan komma att bli mer uppriktiga och 

specifika (Patel och Davidson, 2011:87–88). 

Vi tror att bådas medverkan vid samtliga intervjutillfällen inte medförde en påverkan på 

informanterna eftersom att de tydligt förklarade att de hade kompetens och erfarenhet angående 

ämnet. Dessutom bör informanterna ha känt sig bekväma och trygga eftersom att vi ville att 

varje informant själv skulle få bestämma över tid och i vilken miljö som hen ville bli intervjuad. 

Vid varje intervju startade vi med att ställa standardiserande frågor för att värma upp och göra 

informanten bekväm i situationen. Därefter övergick vi att ställa frågor som hörde till det ämne 

som vi ville undersöka. Ingen intervju var den andre lik vilket gjorde att vår fråge följd kunde 

komma att skilja sig åt, detta eftersom att vi eftersträvade till att få ett trevligt och ett naturligt 

samtalsklimat tillsammans med informanterna. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter att 

genomföra i ett avskärmat rum för att inte bli störda. Vår uppfattning av informanternas 

deltagande är att det kändes positivt vilket kan bero på att vårt ämne upplevdes som något 

intressant och viktigt. Stukát (2011) tar upp att själva transkriberingen av de inspelade 

intervjuerna är ett krävande arbete som även kan ta en hel del tid att genomföra. Detta bidrog 

till att vi började att transkribera intervjuerna strax efter genomförandet av intervjuerna, vilket 

var för att underlätta arbetet för oss samt för att spara in värdefull tid (Stukát, 2011:45). 
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5.3 Intervjumaterialets bearbetning 

Vi valde att spela in våra intervjuer med en ljudinspelare eftersom att vi ville lyssna av varje 

genomförd intervju. Detta eftersom att vi med hjälp utav ljudinspelningen lättare kunde 

synliggöra och upptäcka samband men även skillnader i de svar som vi fick från informanterna 

för att kunna arbeta vidare med vår undersökande studie. Efter att vi lyssnat igenom varje 

avslutad intervju var nästa moment att transkribera det inspelade materialet till att formulera 

ner de ljudande orden till text, detta utfördes för att göra analysarbetet enklare. Vi var båda lika 

delaktiga och närvarande vid transkriberandet av varje enskild intervju. Anledningen var att vi 

inte skulle råka missa något betydelsefullt eller något viktigt resonemang som kunde vara 

användbart för denna studie. Vi reflekterade samt diskuterade en hel del om vi skulle 

transkribera hela den inspelade intervjun eller om vi endast skulle välja att transkribera några 

bitar från intervjun. Efter mycket funderingar och långa diskussioner tog vi det gemensamma 

beslutet om att transkribera allt från varje ljudinspelad intervju.  

 

Efter att ha avslutat arbetet av transkriberingen med alla intervjuer som vi genomfört var nästa 

steg att läsa det vi transkriberat många gånger om. Detta för att vi skulle kunna hitta teman som 

hängde ihop och som vi skulle kunna tolka. Under analysen transkriberingen av texterna från 

intervjuerna valde vi att använda oss av det man kallar för textkodning. Med textkodning till 

hjälp kunde vi lättare koda av de citat från intervjuerna för att finna centrala teman och 

nyckelord som kunde sammanföras med dels vårt syfte men även med våra frågeställningar. Vi 

sökte efter tydliga nyckelord utifrån pedagogernas resonemang och beskrivningar av 

genusarbetet på förskolan samt vilka strategier som pedagogerna använde sig för att motverka 

traditionella könsroller. När vi markerade nyckelord och centrala teman ur intervjutexterna 

använde vi oss av markeringspennor i olika färger där varje färg representerade ett visst tema, 

vilket i slutändan bidrog till att vi fick fram tre huvudteman. Kodning är en analytisk 

arbetsprocess som har fördelen att kunna delas upp i olika separata delar. Efter textkodningen 

av transkriberingarna av intervjuerna utgick vi från våra två frågeställningar och plockade ut de 

citat som vi ansåg vara som mest kärnfulla. Med stöd från våra två frågeställningar fann vi fyra 

gemensamma underteman som vi kommer diskutera i analys och resultatdelen av vår uppsats 

(Kvale och Birkman, 2014:241–242).  
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5.4 Arbetsfördelning 

Under arbetets första del sökte vi tillsammans efter tidigare forskning om det valda ämnet för 

att gemensamt komma ense om vilken litteratur som var aktuell för denna studies undersökning. 

Därefter delade vi upp det valda materialet för att gå igenom det var och en för sig. Pinar skrev 

om genus- och jämställdhetsarbetet och Linn skrev om pedagogers strategier för att bryta 

traditionella könsroller. Sedan gick vi tillsammans igenom våra texter för att dels kontrollera 

att det fanns en röd tråd men även för att delge varandra det vi sammanfattat. Det övriga 

beslutade vi oss för att formulera och anteckna tillsammans. Under intervjuerna med 

pedagogerna turades vi om att föra anteckningar samt turades om att leda samtalen. Detta gjorde 

vi med åtanke att vi skulle vara säkra på att båda var lika ansvarsfulla och delaktiga under 

insamlingen av det empiriska materialet. Vi är båda överens om att vi har tagit lika mycket 

ansvar för att kunna få en uppsats som är färdigställd. Under varje intervju var vi båda två på 

plats och närvarande. Genom att vi båda var med på intervjuerna kunde vi få ut mer av intervjun. 

Tanken var att den ene av oss då kunde rikta mer uppmärksamhet åt att föra anteckningar och 

spela in under tiden som den andre av oss kunde fokusera på samtalet, på informanten samt på 

att ställa följdfrågor om det skulle behövas.  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Patel och Davidson (2011) bör man som forskare vara säker på undersökningens validitet 

liksom undersökningens reliabilitet. Validitetens innebörd i en undersökning är att det ska 

finnas en relevans och ett tydligt samband till syftet med undersökningen. Eftersom vi ville vara 

helt säkra på undersökningens validitet beslutade vi oss för att utgå från dels våra 

frågeställningar och dels ifrån vårt syfte som även ligger till grund för undersökningens 

utformning av såväl intervjuguiden som observationerna. Genom att vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer där man har öppna frågor har vårt fokus varit på att få reflekterande 

och djupare svar ifrån informanterna utifrån vårt hermeneutiska förhållningssätt (Patel och 

Davidson, 2011:102).    

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten samt strukturen av forskningsresultaten i 

undersökningen. Det betyder att andra ska kunna reproducera ett forskningsresultat och föra det 

vidare. När det kommer till kvalitativa undersökningar som består av intervjuer kan svaren från 

informanterna variera beroende på dels hur och när en intervju genomförs men även beroende 
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på vem det är som genomför och leder intervjun. Det är vanligt att undersökningens reliabilitet 

diskuteras flitigt vid intervjuer. Detta eftersom att intervjun kan innehålla ledande eller 

missvisande frågor som kan ha en påverkan på svaren från informanten, vilket på sikt drar ner 

undersökningens tillförlitlighet (Kvale och Birkman, 2014:225). 

Eftersom vi ville att vår reliabilitet skulle vara tillförlitlig intog vi vid intervjuerna en opartisk 

roll. Under intervjuerna var vi närvarande båda två vilket gjorde att den ena av oss kunde 

fokusera på att hålla i själva intervjun och den andre anteckna samt vara observant på att ställa 

eventuella följdfrågor till informanten. Detta upplägg bidrog till att den av oss som eventuellt 

skulle komma med följdfrågor fick möjligheten att kunna reflektera kring vilka följdfrågor som 

kunde vara lämpliga att ställa till informanten utan att frågorna skulle bli ledande. Vi märkte att 

i några av intervjuerna försökte informanterna att få en respons på det de delgett oss, men vi 

försökte i största mån att inte ge uttryck för de föreställningar som vi hade. Dock kunde vi 

ibland koppla våra erfarenheter till informanternas svar. Detta skriver Patel och Davidson 

(2011) kan vara en berikande möjlighet för att informanterna skall kunna få en chans att berika 

och förtydliga sina svar (Patel och Davidson, 2011:85). 

 

5.6  Etiska ställningstaganden  

Det som Patel och Davidson (2011:62–66) skriver om är att man bör ha en fin balans mellan 

forskningen, den allmänna nyttan samt den deltagandes egen integritet. Inom den humanistiska-

samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra huvudkrav som en forskare ska vara medveten 

om samt ta hänsyn till. Dessa fyra huvudkrav som såväl Patel och Davidson som 

vetenskapsrådet (2002:5–17) uppger är följande: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Något som vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010:7) tydligt skriver om är att alla 

informanter ska ha rätt till att när som helst kunna ta del av undersökningens syfte samt att 

informanterna ska vara varse om att det är frivilligt att delta samt att hen när som helst har rätt 

till att säga ifrån sig sin medverkan.  

Informationskravet betyder att forskaren ska ge information om undersökningens syfte till 

informanterna samt ge en beskrivning av tillvägagångssättet för hur undersökningen kommer 

att gå till. Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt att få bestämma över om hen 

vill delta eller om hen vill avstå. Forskaren ska även göra informanten medveten om att hen 
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närsomhelst har rätt att ta tillbaka sitt deltagande utan att några konsekvenser uppstår. Enligt 

konfidentialitetskravet är deltagarnas personuppgifter anonyma, detta är för att utomstående 

inte ska kunna ha möjlighet till att identifiera undersökningens deltagare. Deltagarnas integritet 

är något som Patel och Davidson (2011) lägger extra mycket vikt på. Vi har valt att ge 

informanterna fiktiva namn för att göra det enklare för att skydda deras anonymitet (se tabell 

nedan). Patel och Davidson (2011) menar att det är betydelsefullt och mycket viktigt att 

forskaren är medveten samt har överseende med vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå 

om någon av deltagarnas personuppgifter hanteras på ett oförsiktigt sätt. Det sista kravet, 

nyttjandekravet betyder att all det insamlade datamaterialet och deltagarnas personuppgifter 

inte kommer att användas till annat ändamål än till den aktuella undersökningen. Den insamlade 

informationen skall heller inte kunna brukas för eventuella åtgärder och beslut som kan antas 

kunna ha en påverkan på den som deltagit (Patel och Davidson, 2011:62–63). 
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Tabellen representerar relevant information om informanterna som deltagit i undersökningen. 

Förskola A hade även stöd från kommunen om hur pedagogerna skulle kunna utforma och 

planera den pedagogiska miljön. 

 

 

Informant Ålder Erfarenhet Kommun Övrigt 

Lisa 

 

Förskola A 

30 år Förskollärare 

sedan 8 år 

tillbaka 

Botkyrka Stöd från 

kommunen, 

arbetar i 

tvärgrupper 

Amanda 

 

Förskola A 

25 år Förskollärare 

sedan 2 år 

tillbaka 

Botkyrka Stöd från 

kommunen, 

arbetar i 

tvärgrupper 

Malin 

 

Förskola A 

34 år Förskollärare 

sedan 15 år 

tillbaka 

Botkyrka Stöd från 

kommunen, 

arbetar i 

tvärgrupper 

Ulla 

 

Förskola B 

39 år Förskollärare 

sedan 19 år 

tillbaka 

Huddinge Ej stöd från 

kommunen, ej 

tvärgrupper 

Barbro 

 

Förskola B 

55 år Barnskötare 

sedan 35 år 

tillbaka 

Huddinge Ej stöd från 

kommunen, ej 

tvärgrupper 

Greta  

 

Förskola B 

54 år Barnskötare 

sedan 25 år 

tillbaka 

Huddinge Ej stöd från 

kommunen, ej 

tvärgrupper 
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6 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi de citat som vi ansett varit mest kärnfulla från våra intervjuer. 

Citaten har vi sedan analyserat resultaten med stöd utifrån de teoretiska utgångspunkterna, 

tidigare forskning och våra egna tolkningar. Vi kommer först att presentera de mest centrala 

citat ifrån pedagogerna för att sedan analysera utifrån våra två frågeställningar och de fyra 

underteman som vi fann. Vi kommer även att presentera resultaten från analyserna av de 

genomförda observationerna för att kunna ge en verklighetsuppfattning för hur olikt 

genusarbetet kan se ut från förskola till förskola. Våra frågeställningar var: vad har pedagogerna 

för föreställningar om genusarbetet? Vilka strategier använder pedagogerna för att bryta 

traditionella könsroller? Våra fyra underteman är följande: 

 

 Behandla alla lika 

 Se genusarbetet som en läroprocess 

 Att se individen före könet 

 Hur man tilltalar barn 

 

6.1 Presentation av observationerna och analyserna från förskolornas 

innemiljö 

Observationerna utfördes i samband med intervjuerna som framfördes vid två olika tillfällen 

och belyser hur genusarbetet kan skifta på förskolor. Båda observationerna är utförda från 

förskolornas storbarnsavdelning. Vid observationerna var inga pedagoger eller barn delaktiga 

eftersom det var innemiljön som vi ville observera. Den första observationen genomfördes i 

samband med att vi intervjuade pedagogerna på förskola A och den andra observationen 

genomfördes vid intervjun med pedagogerna på förskola B. Förskolorna var båda kommunala 

och låg i två olika kommuner.  

Förskola B var av äldre modell än förskola A vilket kan förklara varför förskolan hade kvar det 

gamla traditionella innemiljön som bestod av en dockvrå och bilhörnor med de traditionella och 

könskodade leksakerna som glittriga klänningar och bilmattor. Kommunen som förskola B 

tillhörde satsade inte lika mycket på sina förskolor vilket kan leda till att förskolan upplevdes 

som mer traditionell än förskola A. Nedan finns två bilder som representera observationerna av 
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verksamheternas innemiljö. Bilderna tydliggör att förskola A har mer könsneutrala leksaker 

som ofärgade klossar, leksaksdjur med mera. På förskola B fanns det mer könskodade leksaker 

som rosa docksäng och klänningar.   

 

 

                      

                               (Förskola A)                                                            (Förskola B)  

6.2 Resultat och analys av observationen från förskola A 

Vid intervjuerna av pedagogerna från förskola A framförde de flesta att det var betydelsefullt 

att inte ha färdigt lekmaterial. Malin tog upp att:  

 

Vi har fokus på att inte ha så mycket färdigt lekmaterial utan vi vill att barnen ska 

få möjlighet att själva kunna skapa sitt egna material.  

(Malin, 2016-10-14) 

 

Även Amanda från förskola A konstaterade att pedagogerna på förskolan strävar efter att 

utforma och inreda rummen till att bli neutrala för att barnen inte skulle bli styrda av stereotypa 

och traditionella könsroller. Hen framförde att: 
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Man tänker till när man planerar utformningen av miljön och när man ska köpa in 

material vi eftersträvar att det ska vara någorlunda neutralt (Amanda, 2016-10-14) 

 

Tolkningen från observationen av förskola A var att pedagogerna utgår från att använda sig av 

ett könsneutralt arbetssätt. Pedagogen uppmuntrar flickor och pojkar att leka med alla leksaker 

för att skapa möjligheter för att barnen inte ska begränsas till att leka med allt material. Om 

pedagogen intar ett könsöverskridande arbetssätt kan det på sikt leda till att motverka 

traditionella könsroller och som kan göra att barnen blir mer jämställda som vuxna individer 

(Eidevald, 2011: 196-197). 

 

6.3 Resultat och analys av observationen från förskola B 

Pedagogerna från förskola B lyfte under intervjun att man ska tillföra och berika innemiljön 

med traditionella leksaker, detta för att erbjuda flickor och pojkar samma miljö. Detta för att 

undersöka vad det är som kan tillföras och göras annorlunda. Barbro delade med sig av sin syn 

på hur verksamheten utformas: 

 

Jag vet att många förskolor väljer att ta bort till exempel bilar och dockor som 

anses vara väldigt traditionellt för om man är pojke eller flicka liksom. Men jag 

tror ändå på att ha kvar dom men att man kanske ska försöka uppmuntra barnen till 

olika slags lek med de traditionella leksakerna. Detta är ju något som vi pratar 

kontinuerligt om.  Ska vi ha kvar eller ta bort de traditionella leksakerna och varför 

vi i sådana fall väljer att ha kvar dom (Barbro, 2016-10-16)   

 

Greta från förskola B menade också att den fysiska innemiljön inte behöver vara neutral 

eftersom barnen själva måste få upptäcka utan att bli styrda och begränsade på grund av hur 

pedagogen väljer att utforma verksamhetens innemiljö. I likhet med de andra informanterna 

berättade hen att: 

 

För vår del så blandar vi och ger bilar samt traditionella utklädningskläder. Men 

sedan så flyttar ju barnen runt på sakerna och det bryr vi oss inte om för barnen bär 

runt på docksängen överallt och sen stoppar dom ner bilarna i docksängen och allt 

vad dom gör så vi försöker ju att uppmuntra barnen till att leka olika leka med 

dessa traditionella leksaker (Greta, 2016-10-16) 
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En tolkning från intervjuerna av förskola B är att pedagogerna använder sig av ett 

könsöverskridande arbetssätt. Ett könsöverskridande arbetssätt är en strategi inom genus och 

jämställdhetsarbetet. Arbetssättet anses möjliggöra för att alla barn själva ska kunna få 

bestämma vad de vill leka med genom att få tillgång till även vad som anses vara traditionella 

leksaker. Eidevald förklarar att ett könsöverskridande arbetssätt handlar om att använda sig utav 

könsöverskridande och könskodade leksaker som dockor, mjukisdjur, fordon och 

konstruktionsleksaker.  

 

6.4 Resultat av pedagogernas föreställningar om genusarbetet i förskolan  

Vi kommer att presentera vad pedagogerna har för föreställningar om genusarbetet i förskolan 

utifrån de två teman som är: att behandla alla lika och att se genusarbetet som en läroprocess. 

 

6.4.1 Behandla alla barn lika  

En av frågorna som ställdes under intervjuerna var: vad tänker du på när du hör ordet genus? 

Samtliga informanter hade ungefär samma föreställningar att det handlar om jämställdhet och 

likabehandling. Tre pedagoger svarar i citaten som följer: 

 

Det är viktigt att alla barn får samma möjligheter oavsett om dom är pojkar eller 

flickor. Det ska liksom inte vara någon skillnad på hur pojkar och flickor 

behandlas. Vi ska behandla alla lika oavsett och att man kanske tänker på att inte 

dra alla över en kant och det kan lätt hända att man säger: ”Åh vilken vacker 

klänning du har på dig idag, du ser ut som en liten prinsessa” eller ”kom nu alla 

pojkar” eller ”vad gör ni då killar”? Att man försöker att bli medveten om hur 

man är och att man tänker på att använda barnens namn istället (Ulla, 2016-10-16) 

 

Även Lisa från förskola A delade liknande tankar i likhet som de andra informanterna om att 

bemöta alla barn lika. Dock framförde även hen att genus är något som berör individens alla 

olikheter som till exempel religion, etnicitet, handikapp med mera. Det som hen tänkte på var: 

 

Det jag tänker på inom genusarbetet är jämställdhet. Genus är något som berör alla 

olikheter och inte bara kön, det pratas om flickor och pojkar men det handlar om så 

mycket mer (Lisa, 2016-10-14) 
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Barbro från förskola B hade också liknande föreställningar om genusarbetet som de övriga 

informanterna om att det är viktigt att man inte gör skillnad, utan man ska ge barnen samma 

möjligheter oavsett kön:  

 

Jag tänker på att man inte ska göra skillnad. Det är viktigt att alla får samma 

möjligheter oavsett om de är pojkar eller flickor. Att man ger barnen samma 

möjligheter (Barbro, 2016-10-16)  

 

6.4.2 Att se genusarbetet som en läroprocess 

I intervjuerna tog vi även upp frågan om hur pedagogerna ser på genusarbetet och vad de 

upplever som komplext. Greta från förskola B berättade om sin föreställning om vad som hen 

upplevde som svårt i genusarbetet: 

 

Man är ju ganska invand i sina egna mönster så man får ju konstant tänka efter hur 

man gör eftersom att man lätt glömmer bort. Det är lätt hänt att man kan säga: 

”Ska inte du Pelle gå och leka med de andra killarna?” Det svåra blir att man inte 

tänker efter själv förens i efterhand ”Varför sa jag det där?” Men då får man ta det 

som en läroprocess istället (Greta, 2016-10-16)  

 

Från förskola A tyckte informanterna att genusarbetet var viktigt samt blir lärorikt om man 

ges tid till att i sitt arbetslag och i tvärgrupper få möjlighet att reflektera och diskutera hur 

genusarbetet ska bedrivas i förskolan. Malin framförde att:  

 

Genus är något som utvecklas hela tiden. Det är ett ämne som man inte kan veta 

för mycket om, man kan alltid ta reda på och lära sig mer, man kan alltid diskutera 

till mer och det är ett ämne som alltid kommer vara på tapeten (Malin, 2016-10-14) 

 

När samma fråga ställdes till informanterna från förskola A svarade även de att det är viktigt 

att hålla genus vid liv för att man ska utvecklas inom området och att det är betydelsefullt att 

göra det tillsammans med sina arbetskollegor:  
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Genus är något som ska genomsyra verksamheten hela tiden och i möten med 

pedagoger, barn och föräldrar dagligen. Genus blir lärande när vi i tvärgrupperna 

diskuterar och fördjupar oss i ämnet (Amanda, 2016-10-14)  

 

6.5 Analys av pedagogernas föreställningar om genusarbetet 

Att behandla alla lika var den mest centrala föreställningen pedagogerna hade om genusarbetet. 

Ur intervjuerna kommer det fram att pedagogerna är medvetna om vad jämställdhet innebär 

och vad som krävs för att bedriva ett jämställdhetsarbete inom förskolan. Vår tolkning är att 

pedagogerna strävar efter att behandla barnen lika genom att ge samma möjligheter och villkor 

utifrån individen och inte med utgångspunkt från könet. Sett ur ett genusperspektiv anser vi att 

pedagogerna är medvetna om jämställdhetsarbetet eftersom vi tolkar att citaten belyser deras 

förhållningssätt att genusarbetet inte enbart handlar om att utgå från könens olikheter, utan det 

handlar om att behandla alla lika och ge samma möjligheter som individer. Detta är något som 

även Eidevald (2011:21–25) anser att jämställdhet i förskolan ska sträva mot genom att skapa 

en jämställd verksamhet där alla barn oavsett kön ska bemötas rättvist. Bland pedagogerna anser 

de flesta att genusarbetet handlar om att behandla alla lika, varav en pedagog även beskrev att 

det är viktigt att bli medveten om sina omedvetna handlingar som man ofta gör av bara farten. 

Att det är betydelsefullt och viktigt att synliggöra sina omedvetna handlingar och värderingar 

som pedagogerna framförde menar Eidevald (2009:20) är viktigt för att bedriva ett genusarbete. 

SOU (2006:75) betonar också vikten av att pedagoger behöver arbeta med att bli medvetna om 

sitt förhållningssätt och sina värderingar för att göra det möjligt att kunna bedriva ett 

framgångsrikt jämställdhetsarbete i förskolan. I likhet med Eidevald (2009:20) och SOU 

(2002:75) poängterar även Svaleryd (2002:29–33) vikten av hur att pedagogens förhållningssätt 

påverkar barnens könsuppfattning. 

Att se genusarbetet som en läroprocess var något som pedagogerna tog upp. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv skulle man kunna tolka att pedagogerna upplevde att genus blev 

lärande i diskussioner tillsammans med arbetslaget (Säljö, 2011:161–163). Pedagogerna är 

eniga om att man behöver bli självreflekterande och medveten om ens handlande för att aktivt 

kunna arbeta med genus i den dagliga verksamheten. Några pedagoger ansåg att det behövs 

fördjupade kunskaper om genus för att utveckla genusarbetet ytterligare och detta är något som 

sker under pedagogiska diskussioner tillsammans med sitt arbetslag. Wedin (2009:47–49) 

uppmärksammar att genusarbetet är utvecklingsbart om pedagogen i det sociala samspelet med 

sina arbetskollegor tillåts att ifrågasätta och diskutera hur de kan motverka produktionen av 

stereotypa könsmönster samt att utvecklas tillsammans. Pedagogerna är överens om att 
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kunskapen om genus är en viktig förutsättning för att göra det möjligt att bedriva ett 

genusarbete. Pedagogernas tankesätt bekräftas av Svaleryd (2002:29–33) som menar att ett 

genusinriktat arbete handlar om att ha ett förhållningssätt och en medvetenhet om den påverkan 

man har som pedagog att antingen upprätthålla eller bryta de traditionella könsrollerna. 

 

6.6 Resultat av pedagogernas strategier för att motverka traditionella 

könsroller  

Vi kommer här att redovisa för vad pedagogerna har för strategier för att motverka traditionella 

könsroller utifrån de två teman som är: att se individen före könet och hur man tilltalar barn. 

 

6.6.1 Att se individen före könet 

Citaten under är representativa för vilka strategier pedagogerna använder sig av för att motverka 

traditionella könsroller. Tre av informanterna redogjorde för strategin att se individen före 

könet. Ulla från förskola B beskrev att: 

 

Man försöker att uppmuntra till att ge barnen möjligheter att använda sig utav alla 

olika typer av material och att man betonar själv att det här inte är något som är 

pojkmaterial eller flickmaterial (Ulla, 2016-10-16)  

 

Från förskola A utgick Malin från att se omgivningen som en plats där flickor och pojkar ska 

leka utan att de ska bli begränsade och att som pedagog utgå från individen och inte från könet:  

 

Att man inte sitter och tänker miljön som att här ska flickor och pojkar leka utan att 

här ska barn leka och vi ser individen före könet. Vi anpassar miljön efter åldern 

och inte efter om de är pojkar eller flickor. Vi använder oss även av ofärdigt 

material så att barnen själva får bestämma vad de vill leka med så om Pelle vill 

leka med hästar så finns det alltid en möjlighet att själv få tillverka hästar (Malin, 

2016-10-14)  

 

Pedagogerna från förskola B hade alla liknande strategier samt delade strategierna med 

pedagogerna från förskola A. Barbro förklarade hur man i förskolan ska motverka traditionella 

könsroller och delade med sig att:  
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Det är viktigt att vara medveten om hur man bemöter barnen. Att man lyfter upp 

individens egenskaper och inte se det ena könet som bättre än den andra. Att man 

är medveten och tänker individen före könet (Barbro, 2016-10-16) 

 

6.6.2  Hur man tilltalar barn  

Ytterligare en strategi som samtliga pedagoger tog upp som viktig var deras förhållningssätt i 

bemötandet av barnen för att kunna motverka traditionella könsroller. Från förskola A betonade 

pedagogerna vikten av att ha samma förhållningssätt för hur man bemöter barnen:  

 

Vi pratar mycket i tvärgrupperna om hur man ska tala till barnen. Vi diskuterar hur 

man ska ta emot och bemöta om en flicka kommer till förskolan i en glittrig 

klänning så har vi i tvärgruppen att man inte ska bemöta flickan med att säga: ”Åh 

vilken vacker klänning du har på dig idag, du ser ut som en liten prinsessa”. Ja typ 

sådana saker. Vi ska vara medvetna om såväl som små och som de stora sakerna 

och vi får aldrig heller kommentera om en pojke kommer in med en klänning med 

att säga: ”Men Gustav, hur tänkte du nu? Varför har du en klänning på dig?” man 

ska aldrig könskategorisera barnen utifrån vad de har på sig (Lisa, 2016-10-14)  

 

Greta från förskola B tar i likhet med Lisa från förskola A upp ett exempel på en strategi hur 

man kan motverka traditionella könsroller genom diskussioner med arbetslaget och 

överenskommelser om gemensamma förhållningssätt för hur man ska bemöta och tilltala 

barnen:  

 

För att motverka de traditionella könsrollerna behövs det att man pratar i 

arbetslaget om hur man ska bemöta och förhålla sig om en pojke kommer i en tofs. 

Eftersom att vi strävar efter att det ska vara naturligt att få vara och se ut hur man 

själv vill (Barbro, 2016-10-16) 

 

Amanda från förskola A tog även upp att kommunikation är viktig för att motverka traditionella 

könsroller. Dock skiljer sig hennes resonemang från övriga intervjuade pedagoger då hen hade 

en önskan om att få föräldrarna att förstå deras genusarbete och hur de ska tilltala barnen för att 

inte begränsa: 

Jag önskade att föräldrarna skulle bli mer delaktiga i vårt arbete mot att motverka 

traditionella könsroller och få dom att förstå hur viktigt det är ändå. Skulle vilja få 

dom att förstå hur vi tänker och hur vi jobbar eftersom att många utav barnen är på 

förskolan många timmar varje dag. Det är här vi möter dom men vi kan ju inte 

styra så mycket om vad som händer på hemmaplan. Men att vi ändå försöker få 

dom att förstå hur man tilltalar barn och även sitt eget barn (Amanda, 2016-10-16) 
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6.7 Analys av pedagogernas strategier för att motverka traditionella 

könsroller 

Att se individen före könet anser vi var en vanlig strategi hos pedagogerna. En av pedagogerna 

från förskola A uttalade att hen utgick från att ha ett könsneutralt synsätt där miljön skulle 

utformas efter individerna och inte efter könet. Samtidigt blir det tydligt i resonemanget att hen 

gör en skillnad mellan vad som anses vara flickigt och pojkigt. Pedagogen säger att det är okej 

om Pelle vill leka med hästar om han vill. Att pojkar tillåts att leka med hästar och flickor med 

fordon betyder att det tillåts att vara könsöverskridande eftersom barnen får pröva på såväl den 

maskulina positionen som den feminina. Sett utifrån ett jämställdhetsarbete utgår denna strategi 

från att könsöverskridande och könskodade leksaker som dockor, mjukisdjur, fordon och 

konstruktionsleksaker ska vara tillgängliga för alla barn och de ska tillåtas att leka med vad de 

själva vill. En könsöverskridande verksamhet utformas på det sätt att pojkar uppmuntras att få 

utöva det som anses vara flickigt och flickor uppmuntras till att få utöva det som anses vara 

pojkigt. Könsöverskridande för flickor kan till exempel uppmuntras att leka med bilar, bygga 

och konstruera samt att flickorna vågar ta plats i barngruppen. För pojkar kan 

könsöverskridande vara att få laga mat, leka mamma, pappa, barn och att få hjälpa och 

uppmuntra sina kompisar (Eidevald, 2011:195–196).  

En av pedagogerna från förskola B tog också upp att hen inte tänkte på barnens kön, men att 

det var viktigt att påminna sig själv att bli medveten om att inte kategorisera materialet efter 

könen. Pedagogen menade att man ska utgå från individens intresse genom att själv bli 

medveten om att inte kategorisera in materialet som pojkigt eller flickigt. En tolkning är att 

pedagogen omedvetet fallit i genusfällan och är könsblind eftersom hen anser sig utgå från att 

vara könsneutral samtidigt som det blir tydligt att hen omedvetet kategoriserar materialet som 

antingen pojkigt eller flickigt. Könsblindhet uppstår när pedagogen anser sig vara könsneutral 

och inte ser att barnen behandlas olika utifrån om barnet är en pojke eller flicka. Könsblindhet 

är en omedveten handling från pedagogernas sida som bidrar till att begränsa barnens 

förutsättningar i förskolans verksamhet. Eidevald anser att det är förekommande att pedagoger 

tror sig bemöta barnen utifrån individen men att deras omedvetna traditionella föreställningar 

för hur flickor och pojkar ska vara påverkar pedagogens val av strategier i bemötandet av barnen 

(Skolverket, 2004:3). 

Att vara medveten om hur man tilltalar barnen var en strategi som samtliga informanter tog upp 

under intervjuerna. En av pedagogerna berättar att det är viktigt att man kontinuerligt diskuterar 
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tillsammans med sitt arbetslag för att påminna varandra om hur man genom språket ska förhålla 

sig och bemöta barnen samt att det är betydelsefullt att ständigt diskutera i arbetslaget för att 

förbli medvetna om vad och hur de tilltalar barnen som de inte är medvetna om. Med ett 

genusinriktat arbete innebär det att pedagogen utgår från att ha ett förhållningssätt där 

pedagogen är medveten om sina omedvetna föreställningar för hur flickor och pojkar ska 

bemötas vilket möjliggör för att motverka de traditionella könsrollerna (Svaleryd, 2002:29–33). 

En slutsats kan vara att pedagogerna har det sociokulturella perspektivet i åtanke eftersom de 

anser att språket är ett viktigt redskap för att motverka traditionella könsroller. Det kan tolkas 

som att informanterna strävar efter att försöka förändra barnens upplevelser om vad som är 

kvinnligt respektive manligt genom använda sig av kommunikationen som verktyg i 

interaktionen. Vi drar därmed den slutsatsen att informanterna i undersökningen anser att 

individerna lär sig i samspel med andra att bli till flickor och pojkar och att biologin inte 

påverkar könsrollerna. Vi anser att det ska vara givet att bruka språket för att motverka de 

traditionella könsrollerna samt sträva mot att ge barnen samma möjligheter och förutsättningar 

utifrån hur man som pedagog bemöter barnen. Denna likhet delar vi med Wedin (2009:42–46) 

som konstaterar att förhållningssättet och bemötandet är viktiga strategier för att motverka 

traditionella könsroller. Pedagogerna betonade dessutom vikten av att bli medveten om hur man 

bemöter och kommunicerar med barnen för att stärka individen och inte könet. Dock har vi 

blivit uppmärksamma på att många av pedagogerna anser sig utgå från att vara könsneutrala 

men att det i några citat blir tydligt att det uppstår könsblindhet. En tolkning som illustrerar 

detta är när en pedagog från förskola A gav oss ett exempel på hur man ska bemöta och 

artikulera sig när en flicka kommer i en prinsessklänning. Slutsatsen är att pedagogen i sin 

framställning redan kategoriserat könen omedvetet när hen framför att flickor kan komma i 

prinsessklänning och inte pojkar. 
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7 Slutsatser och sammanfattning  

 

7.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogernas föreställningar och strategier om hur 

man i förskolan bedriver ett genusarbete för att bryta traditionella könsroller. Utifrån våra 

frågeställningar och intervjuer tillsammans med det sociokulturella perspektivet på genus samt 

tidigare forskning kunde vi synliggöra vilka föreställningar pedagogerna har om genusarbetet. 

Vi valde även att använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt i datainsamlingsmetoden 

eftersom syftet var att vi ville ta reda på enskilda pedagogers egna åsikter, tankar och 

föreställningar om genus samt vilka strategier de använde sig av för att bryta traditionella 

könsroller. Vi ville även få en helhetsförståelse över det slutgiltiga resultatet.  

Med stöd utifrån det sociokulturella perspektivet om att individen påverkas och lär sig i den 

sociala omgivningen, kunde vi synliggöra att bemötandet och förhållningssättet var strategier 

som samtliga pedagoger från båda förskolorna använde sig för att motverka traditionella 

könsroller. Genus är ett brett ämne som berör många plan och som hela tiden måste hållas vid 

liv genom diskussioner och reflektioner. I den reviderade läroplanen för förskolan kan man ta 

del av bemötandets betydelse för att utföra ett jämställdhetsarbete. I läroplanen betonas vikten 

av att alla barn oavsett vilket kön dom har ska ha rätt till samma utvecklingsmöjligheter. 

Jämställdhetsarbetet är en plikt som pedagoger inom skolsystemet ska jobba för och uttrycks i 

läroplanen som betonar att förskolan skall motverka traditionella könsroller och könsmönster 

(Skolverket, 2010:5) 

Skälet till varför vi valde att utföra observationer av förskolornas innemiljö var för att ge en 

verklighetsuppfattning över hur olika genusarbetet kan skilja sig åt på förskolor Avdelningarna 

på förskolorna skiljer sig åt vilket vi anser beror på att förskola A var nybyggt och hade därför 

en mer välplanerad utformning av miljön. Förskolan hade även stöd från kommunen om hur 

pedagogerna skulle kunna utforma och planera den pedagogiska miljön. Det vi kommit fram 

till utifrån observationerna var att förskola A arbetar mer utifrån ett könsneutralt arbetssätt och 

förskola B använde sig av ett könsöverskridande arbetssätt. Båda arbetssätten är strategier inom 

genusarbetet vilket gör att vi anser att båda förskolorna arbetade ur ett genusperspektiv för att 

motverka traditionella könsroller men att detta utfördes genom olika tillvägagångssätt. Med ett 

könsneutralt arbetssätt uppmuntrar pedagogen flickor och pojkar att leka och använda sig av 

allt lekmaterial, att skapa förutsättningar och möjligheter att kunna inta många olika positioner. 
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Genom att pedagogerna intar ett könsneutralt förhållningssätt kan det i längden påverka och 

öppna upp för en förändring i könsnormerna vilket på sikt kan innebära att barnen blir mer 

jämställda som vuxna (Eidevald, 2011). Oavsett om man utgår från ett könsöverskridande eller 

ett könsneutralt arbetssätt blir det svårt att genomföra ett kvalitativt genusarbete om man inte 

blir medveten om sin könsblindhet för sina egna omedvetna stereotypa föreställningar man har 

på pojkar och flickor vid specifika situationer. Det är först när pedagogen kommer till insikt om 

sina omedvetna föreställningar och handlingar som det möjliggörs på allvar att barnen inte ska 

bli begränsade av de traditionella könsrollerna (Eidevald 2011:199–201). 

I intervjuerna påvisades att samtliga pedagoger hade gemensamma föreställningar om genus 

och vad ett genusinriktat arbete innebär. Pedagogernas gemensamma föreställningar om 

genusarbetet anser vi beror på att de utgår från läroplanens mål och hänger med i dagens 

samhälle där genus och jämställdhetsarbetet är viktigt och aktuellt. Utifrån pedagogernas 

utsagor har vi tolkat att de är medvetna och insatta i genusarbetet och har en god vilja och 

strävan att arbeta jämställt för att motverka de traditionella könsrollerna i förskolan. Det behövs 

en medvetenhet och kännedom hos pedagogerna om hur jämställdhet och ojämställdhet uppstår 

och hur den upprätthålls i såväl samhället som i förskolan. Pedagogerna visade sig ha 

gemensamma föreställningar om att genus handlar om att behandla alla lika. Pedagogerna ansåg 

även att genusarbetet blir lärande och levande i diskussioner tillsammans med andra. 

Pedagogernas strategier för hur traditionella könsroller ska motverkas var att utgå från individen 

samt att bli medveten om hur man kommunicerar och uttrycker sig i sitt bemötande av barnen. 

Pedagogerna framförde betydelsen av att vara medveten över hur man förhåller sig till barnen 

och att tänka på hur och på vad man säger till barnen samt att utgå från individen och inte från 

könet. Strategierna visade sig även vara något som pedagogerna hade gemensamt. Efter vår 

analys av resultaten från intervjuerna har vi även kunnat urskilja att informanterna uppfattade 

att genusarbetet är ett stort, brett och viktigt område som ständigt måste bearbetas för att inte 

stagnera. De uttryckte även att barnen oavsett kön ska erbjudas variationer av 

uttrycksmöjligheter för att inte bli begränsade. 

Pedagogernas bemötande av pojkar och flickor sker utifrån omedvetna stereotypa och 

traditionella föreställningar (Eidevalds 2009:20). Det visar på att pedagogers föreställningar om 

genus sitter djupt inuti vilket vi upplevt hos våra informanter. Vad som framkommit i vår 

undersökning var att pedagogerna ville öka sina kunskaper kring genus för att vara i stånd att 

motverka traditionella könsroller. Genuskunskaperna skulle användas till att bli mer medvetna 

om vad som krävs för att bedriva genusarbetet i förskolan. Denna kompetensutveckling skulle 
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öka om alla i arbetslaget diskuterar gemensamma förhållningssätt för hur man ska bemöta 

barnen på förskolan. Att genomföra ett genusmedvetet arbete på förskolan är en sak men det 

kan bli svårt att bedriva ett genusarbete fullt ut om man inte får med sig barnens vårdnadshavare. 

Även om pedagogerna strävar efter att utveckla sina genuskunskaper fanns det även en önskan 

om att göra föräldrarna delaktiga och involverade i genusarbetet för att motverka traditionella 

könsroller. Detta skulle på sikt leda till att vidareutveckla genusarbetet både på förskolan men 

även i samhället. 

 

7.2 Sammanfattning 

Vi har fått en djupare förståelse av att genusarbetet handlar om att det är viktigt som pedagog 

att ständigt vara reflekterande i ens eget förhållningssätt och på hur man agerar. Att hela tiden 

fortsätta framåt och inte stagnera samt att vara medveten om sina handlingar i det dagliga 

bemötandet av barnen. Man ska ha med sig att inom läraryrket blir man aldrig fullärd då 

utveckling sker hela tiden. Genusarbetet i förskolan handlar inte om att konstruera om barnen. 

Genusarbetet handlar inte heller om att utforma verksamheten eller plocka bort 

könsöverskridande material. Genusarbetet handlar om att som pedagog bli medveten om sitt 

förhållningssätt och bemötande av barnen samt möjligheter som erbjuds barnen utifrån 

omgivningen för att inte begränsa barnen i deras socialisationsprocess. Det som vi tar med oss 

in till vårt blivande yrkesliv är att gå in med ett öppet sinne och att man är aktiv i det som sker 

i samhället just här och nu. Vi har uppmärksammat att det är betydelsefullt att reflektera över 

sitt förhållningssätt om vad som anses vara avvikande eller annorlunda och varför man tycker 

det. Vi vill betona att man i första hand måste ändra sina egna uppfattningar om att det inte 

finns skillnader mellan det kvinnliga och det manliga könet för att vara kapabel att dels ge 

samma förutsättningar och dels bemöta alla barn likvärdigt.  

Avslutningsvis kommer genus alltid att vara ett brett och aktuellt ämne om man håller det vid 

liv. Vi konstruerade genus igår, idag och kommer göra det även imorgon. Dagens pedagoger 

blir allt mer medvetna om genus, därför är nästa steg att föräldrar och utomstående blir mer 

medvetna om ämnet för att ta ett steg närmare mot ett mer jämställt samhälle. För det är vi alla 

människor tillsammans som skapar den aktuella morgondagen. 
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8 Förslag på vidare forskning 

Det som vi varit intresserade av att ta reda på genom denna undersökning var att undersöka 

pedagogernas föreställningar och strategier om hur man i förskolan bedriver ett genusarbete för 

att bryta traditionella könsroller. Pedagogerna som deltog i undersökningen delade med sig av 

sina erfarenheter, dilemman samt om deras tankar kring att arbeta med genus i det dagliga 

pedagogiska arbetet. 

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna handla om hur förskolan arbetar för att involvera 

utomstående som föräldrar till att bli delaktiga i förskolans genusarbete. Ett annat förslag som 

verkar intressant skulle kunna vara att undersöka samt jämföra föräldrars och pedagogers tankar 

kring vad ett genusarbete innebär och se om deras beskrivningar innehåller likheter och eller 

olikheter.  
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Bilaga 1  

Hej! 

Vi heter Linn Blomqvist och Pinar Kulbay och är två studenter som går vår sista termin på 

förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. Vi håller just nu på med att sammanställa ett 

examensarbete där vår undersökning syftar på att ta reda på pedagogers föreställningar om hur 

man i förskolan bedriver ett genusarbete för att bryta traditionella könsroller. Utifrån intervjuer 

och observationer av förskolornas fysiska innemiljö vill vi även ta reda på hur pedagogerna 

bemöter barnen för att motverka traditionella könsroller.  

Vi har en önskan om att få möjlighet till att kunna få göra en observation av er innemiljö men 

även bjuda in dig till att få möjlighet att delta i vår undersökning. Det som vi önskar av dig som 

vill bli intervjuad är att du svarar på några frågor som vi sammanställt. Själva intervjun beräknas 

ta mellan 15-30 minuter, vi kommer att dokumentera med hjälp av bandspelare samt föra 

anteckningar. Om du är intresserad kan du kontakta oss på telefon eller via mail. Intervjuerna 

kommer att äga rum mellan v.42-44. Vid intresseanmälan ring eller maila oss, vi hör av till dig 

för att boka in tid och plats för intervjun. 

Vi vill även passa på att uppmärksamma dig om att din medverkan kommer att vara anonym. 

Det är fritt att medverka och du kan när som helst du önskar avbryta medverkan utan att det 

uppstår konsekvenser. Vi kommer endast att behandla det insamlade materialet konfidentiellt 

och vi kommer bara att använda materialet i vårt examensarbete. Resultaten för denna 

undersökning är av offentlig handling och dess publicitet kommer ske digitalt via 

publikationsdatabasen Diva. Vilket betyder att du kan ta del av materialet från din intervju. 

Blankett för samtycke till deltagande i studien. 

Jag samtycker till att medverka i denna studie. 

............................................................................... 

Datum: 

Tveka inte att höra av er om det är något! 

Med vänliga hälsningar Linn och Pinar. 

Linn Blomqvist                                               Pinar Kulbay 

Tel: 076-xxx xx xx                                         Tel: 070-xxx xx xx 
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Mail:                                                             Mail: 

 

Handledare   

Victoria Kawesa 

Tel: 073-xxx xx x 

Mail: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

 

Inledning 

 

 Vem är du, berätta lite kortfattat om dig själv, ålder, namn 

 Under hur lång tid har du arbetat på denna förskola? 

 

Pedagogernas erfarenheter och syn på genus 

 

 Vad tänker du på när du hör ordet genus? 

 När har du känt att det varit roligt att arbeta med genus? 

 När har det känts svårt att arbeta med genus? 

 Vilka strategier används för att motverka traditionella könsroller? 

 

Pedagogernas strategier 

 

 Finns det något som du skulle vilja förändra inom verksamhetens arbete mot att bryta 

traditionella könsroller om du fick möjlighet och vad tror du skulle behövas för att 

utföra detta? 

 

Övrigt 

 

 Innan vi rundar av, finns det något som du önskar att tillägga? 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 


