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Abstract 

The purpose of this study is, through qualitative interviews, to identify the reasoning behind 

working methods designed to counteract gender roles and norms, as applied by nine teachers 

working in three municipal preschools in Stockholm. Beside, another aim is to gain an 

understanding of their reasoning, and the methods used to promote gender equality among the 

children. As the pre-school's curriculum is an important document regulated by the 

government in all Swedish preschools, teachers are expected to follow it in their work. 

Within the curriculum there are rules and regulations related to equal rights and equality; 

therefore we also wish to examine how preschool teachers interpret and apply this 

curriculum. The qualitative methods used in this study help us to gain an understanding of the 

preschool teachers based upon their lived experiences of the studied issues. Through this 

study we have used previous scientific research by Arvidsson (2014), Eidevald (2009) and 

(2011), and Dolk (2013) to support our thesis. The theory applied is based on Giddens and 

Griffiths (2007) and Allwood and Erikson’s (2010) definition of social-constructionism. The 

results of this study show us that all the interviewed preschool teachers have some kind of 

awareness and knowledge of the subject. However the teachers’ knowledge of what gender- 

and equality work involves, and their knowledge on how to work gender-consciously, varies 

a lot. The main factor in this is their level of education and interest.                                                                
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Till att börja med vill vi tacka alla förskollärare som deltagit i denna studie, utan er hade 

studien inte varit möjlig att genomföra! 

1. Inledning 

Vårt intresse för uppsatsämnet har sin bakgrund i de uppfattningar som vi har tillägnat oss 

under utbildningens praktiska del och i arbetsrelaterade sammanhang om hur förskollärare 

förhåller sig till genuspedagogik och jämställdhetsarbete. Den uppfattning som är tydligast 

utifrån våra erfarenheter är att oavsett barnens ålder är det samtalen som barnen lyfter fram 

som är avgörande för hur förskollärare väljer att samtala med barnen om detta. I förhållande 

till detta blir det intressant för oss att studera hur förskollärare resonerar kring genus- och 

jämställdhetsarbetet på förskolan. Utifrån detta intresse valde vi att genomföra nio kvalitativa 

intervjuer med förskollärare för att få syn på hur de resonerar kring genusarbetet, normer om 

kön/genus, värdegrundsarbetet och jämställdhetsarbetet på förskolan. I föreliggande studie 

undersöks även hur förskollärarna resonerar kring sitt arbete utifrån de styrdokument och 

lagar som gäller för svenska förskolor. Det empiriska materialet i studien har inhämtats på tre 

förskolor i Stockholmsregionen. De tre förskolorna och förskollärarna som har undersökts i 

vår studie benämns med fingerade namn. Ambitionen med vår undersökning är att med hjälp 

av fenomenologiska och socialkonstruktionistiska perspektiv skapa en bredare förståelse för 

på vilka olika sätt förskollärare resonerar kring genus- och jämställdhetsarbetet. Ambitionen 

är också att skapa förståelse för deras resonemang kring hur ett sådant arbete ska genomföras 

med utgångspunkt i förskolans styrdokument.  

1.1. Syfte och frågeställning 

I denna studie genomförs kvalitativa intervjuer med nio förskollärare på tre förskolor, det vill 

säga tre förskollärare på varje förskola. Syftet är att med hjälp av fenomenologiska- och 

socialkonstruktionistiska perspektiv ta reda på hur förskollärarna resonerar kring hur de 

arbetar med genus, jämställdhet och för att motverka normer om kön/genus i verksamheten, 

samt att ta reda på hur deras resonemang kan tolkas. Syftet är även att skapa en större 

förståelse för hur förskollärarna tolkar uppdragen och målen i förskolans styrdokument och 

lagar som behandlar allas lika värde och jämställdhet mellan könen.  

 På vilket sätt resonerar nio förskollärare på tre förskolor kring sitt genus- och 

jämställdhetsarbete för att motverka normer om kön/genus i förskolan?  

 Hur resonerar förskollärarna kring sitt arbete utifrån de styrdokument och lagar som 

används i svenska förskolor?  
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1.2. Värdegrunden enligt förskolans styrdokument och skollagen 

I följande del presenteras förskolans främsta styrdokument och lagar som alla som är 

verksamma inom förskolan förväntas att följa. Det råder inga tvivel om att målen i bland 

annat läroplanen för förskolan ger läsaren möjlighet att göra sina egna tolkningar av hur 

målen ska tillämpas i praktiken, i och med att läroplanen inte ger några förslag på hur 

pedagoger exempelvis kan arbeta utifrån förskolans värdegrund eller med genus- och 

jämställdhetsarbetet i förskolan. Därmed blir det varje enskild pedagogs sak att tyda och tolka 

målen för att sedan tillämpa dem i verksamheten tillsammans med barnen. Eidevald (2009) 

betonar att det både i skollagen och i förskolans läroplan står att pedagoger ska arbeta med 

jämställdhet. I det arbetet ingår det att motverka traditionella könsroller och könsmönster, det 

vill säga arbetet med genus. Vidare menar Eidevald att det inte står något i förskolans 

läroplan om hur arbetet ska tillämpas i praktiken, han menar att detta bidrar till att pedagoger 

tolkar målen olika och att detta i sin tur leder till olika arbetssätt (Eidevald 2009, s. 7).  

Enligt förskolans läroplan ska verksamheten vila på en demokratisk grund. Barnen på 

förskolan ska enligt läroplanen ges möjligheter till att bilda sig egna uppfattningar och göra 

olika val utifrån deras egna förutsättningar (Skolverket 2016, s. 4-5). Skollagen behandlar de 

regler som pedagoger och lärare som arbetar inom institutioner förväntas att följa. Skollagen 

(SFS 2010:800) anger att syftet med utbildning i förskolan är att barnen ska skaffa sig och 

utveckla kunskaper och värden. Enligt Skollagen ska utbildningen ske på ett sätt som 

överensstämmer med fundamentala demokratiska uppfattningar, mänskliga rättigheter såsom 

alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, jämställdhet, individens integritet 

och frihet, samt solidaritet mellan människor (SFS 2010:800, Kap.1, 4 §, 5 §). Därmed är ett 

viktigt uppdrag i förskolan enligt läroplanen för förskolan att förmedla kunskaper som 

handlar om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar på en grundläggande nivå 

(Skolverket 2016, s. 4-5). Enligt läroplanen för förskolan ska vuxna motverka könsmönster 

och könsroller i arbetet med barnen. Pojkar och flickor i förskolan ska ha samma möjlighet 

att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån socialt konstruerade 

könsroller (Skolverket 2016, s. 5).  

Målen och uppdragen i läroplanen för förskolan kan även kopplas till FN:s barnkonvention. 

Barnkonventionen från Unicef behandlar barns rättigheter internationellt, och är därmed ett 

styrdokument i svensk förskola som hänger ihop med gemensamma internationella 

överenskommelser som berör barn. FN:s barnkonvention från Unicef innehåller 54 artiklar 
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som behandlar barns rättigheter, i barnkonventionen finns fyra grundläggande principer som 

berör det som är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med barn. De fyra principerna är; att alla 

barn är lika mycket värda och därmed ska ha samma rättigheter, att man vid beslutsfattande 

ska ta hänsyn till barnets bästa, att alla barn har rätt till utveckling och liv, samt att alla barn 

har rätt till talan och att få sin röst hörd (Unicef, Sverige 2009 s. 4).  

FN:s barnkonvention, skollagen och läroplanen för förskolan är viktiga styrdokument och 

lagar i förskolan. Dessa styrdokument och lagar behandlar bland annat syften och mål med 

undervisningen, barns rättigheter, synen på barn, värdegrunden, arbetet med genus och 

jämställdhet, samt arbetet kring normer och värden. Förskolans styrdokument och skollagen 

studeras i vår studie i förhållande till förskollärarnas svar för att få syn på hur de tolkar målen 

i förskolans styrdokument. Dolk (2013) refererar till Skolverket och menar att värdegrunden i 

förskolans läroplan vilar på en idé om överföring. Vuxna förväntas att överföra goda värden 

till barnen och barnen förväntas att lära sig att agera på demokratiska, jämställda och jämlika 

sätt (Dolk 2013, s. 15).  
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2. Metod och teori 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av studiens metod och material, som sedan följs av 

en metoddiskussion där studiens styrkor och svagheter i förhållande till metodvalet 

diskuteras. Vidare beskrivs användningen av centrala begrepp i studien utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkt och metodologiska ansats, samt hur övriga återkommande begrepp 

används i studien. Därefter följer en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkt, det vill 

säga socialkonstruktionismen. Vidare beskrivs studiens fenomenologiska ansats och dess roll. 

Detta följs sedan av en beskrivning av urvalsfrågor (förskolorna och förskollärarna), 

genomförande och en kort redogörelse av hur materialet har behandlats, fördelningen av 

arbetet mellan författarna och slutligen beskrivs de etiska överväganden som gjorts. 

2.1. Material och metod 

Datainsamlingsmetoden av det empiriska materialet består i föreliggande studie av kvalitativa 

intervjuer med nio förskollärare på samtliga tre förskolor som senare presenteras i studien. 

Frågorna i de kvalitativa intervjuerna har ställts i en bestämd ordning utifrån en planerad 

intervjuguide som bestod av 17 öppna frågor som utarbetades inför intervjuerna. Följdfrågor 

ställdes även i förhållande till intervjuguiden utifrån förskollärarnas svar.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att fördelen med att göra kvalitativa intervjuer 

är att man själv kan välja hur man vill ställa frågorna och möjligen anpassa dem efter 

intervjusituationen. De kvalitativa intervjuerna som genomförts i denna studie har haft en 

konstruktivistiskt orienterad inspiration som enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne kan ses 

som ett sätt att skapa förståelse för hur den intervjuade tillskriver sina livsvärldar och 

erfarenheter mening. Syftet med detta val är att kunna göra tolkningar av det som 

informanten har uttalat sig om (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 40). 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa undersökningsmetoder valts för att 

bearbeta och analysera det empiriska materialet. Syftet med valet av kvalitativa metoder i vår 

undersökning är att komma så nära materialet som möjligt. I intervjuerna har fokus legat på 

att tolka och redogöra för hur förskollärarna uttrycker sina upplevelser och uppfattningar av 

ämnet som undersöks i studien. Enligt Patel och Davidson (2011) är kvalitativa metoder 

”mjuka” data, som exempelvis görs i form av tolkande analyser som ofta brukar vara verbala 

analysmetoder av textmaterial och kvalitativa analyser som leder forskaren närmare studien. 

De menar att kvalitativa metoder skiljer sig från kvantitativa metoder på så sätt att man i 

kvantitativa metoder gör mätningar vid datainsamlingen och statistiska analys- och 
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bearbetningsmetoder (Patel & Davidson 2011, s.13-14). I studien har det empiriska materialet 

behandlats konfidentiellt, anonymt och framför allt utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet 2002, s. 5-14). Detta arbetssätt valdes framför allt för att inte peka 

ut någon.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne understryker tekniken för ljudupptagning vid intervjuer och 

vikten av att anteckna under intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 52-53). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och anteckningar fördes med en dator. 

Intervjuerna inleddes genom att presentera syftet och att få in ett påskrivet 

samtyckesförfarande, därefter bads även informanten om samtycke för att spela in intervjun. 

Inspelningarna och anteckningarna av intervjuerna gjorde det möjligt att transkribera 

materialet utförligt efter varje intervju. På så sätt kunde vi reflektera över materialet efter 

varje intervjutillfälle och förbättra intervjufrågorna genom att formulera frågorna annorlunda 

vid nästa intervjutillfälle. Vid transkriberingen av intervjuerna i studien använde vi oss av 

”thick descriptions”, som enligt Patel och Davidson är att man skriver ut händelsen eller 

intervjun så detaljerat som möjligt för att beskriva det som studerats så levande som möjligt 

(Patel & Davidson 2011, s. 108). Transkriptionerna av intervjuerna skrevs ut noggrant och 

utförligt, detta gjordes för att stärka studiens reliabilitet och validitet. 

Roos (2014) menar att det är viktigt att man tänker på studiens reliabilitet och validitet när 

man skriver ett vetenskapligt arbete. Hon understryker att reliabilitet handlar om studiens 

trovärdighet och noggrannhet, därmed handlar det alltså om att samla in datamaterialet 

noggrant och att materialet är tillräckligt för att forskaren ska kunna dra slutsatser. Roos 

betonar vidare att validitet handlar om studiens meningsfullhet och giltighet. Hon lyfter fram 

att detta kan säkerställas genom att kontinuerligt fråga sig själv om det man gör besvarar 

studiens syfte och att man i intervjuer formulerar frågor som ger svar på studiens 

frågeställningar (Roos 2014, s. 51-53). Genom att samla in ett rikt empiriskt material som 

bestod av nio intervjuer och att skriva ut transkriptionerna så noggrant och utförligt som 

möjligt kunde studiens reliabilitet stärkas. När vi inför genomförandet av den första intervjun 

prövade intervjuguiden fick vi en överblick av frågornas meningsfullhet i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar, därmed kunde vi också säkerställa studiens validitet. 

2.1.1. Metoddiskussion 

Styrkorna med studiens datainsamlingsmetod är att de kvalitativa intervjuerna bidrog till att 

skapa förståelse för hur förskollärarna resonerade, samt vad deras resonemang kunde bero på. 
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Genom att vi var flexibla under intervjuerna och ställde många följdfrågor i samband med 

intervjuguiden och förskollärarnas svar, kunde förskollärarna i vissa fall ge mer konkreta 

svar. Därmed fick vi en helhetsbild av vad förskollärarna uppfattade som viktigt i bland annat 

genus- och jämställdhetsarbetet på förskolan. I och med att intervjuerna skapade en struktur 

resulterade detta i att vi fick ut ett rikt material av ämnesområdet. I materialet fick vi syn på 

betydelsen av genus- och jämställdhetsbegreppet utifrån olika synvinklar. Detta gjorde det 

möjligt att förstå informanternas resonemang och vidare koppla deras svar till den tidigare 

forskning som gjorts inom fältet i förskolan. I strävan efter att stärka studiens trovärdighet har 

vi lagt stor vikt vid att enbart utgå från förskollärarnas uttalanden. Utifrån detta 

sammanställde vi informanternas svar genom att jämföra svaren för att få syn på om det finns 

liknande mönster i deras resonemang.  

I början av studien var det tänkt att det empiriska materialet skulle bestå av intervjuer med 

förskollärare och enkäter med fasta svarsformulär som samtliga 67 pedagoger, det vill säga 

förskollärarna och barnskötarna på de tre förskolorna skulle besvara. Det var tänkt att 

enkäterna skulle bidra till att få syn på om det finns några samband i svaren mellan de olika 

yrkesgruppernas uppfattningar om kön/genus. Om det hade varit möjligt att genomföra 

enkätstudien i förhållande till studiens tidsram, det vill säga om det var möjligt att ge 

respondenterna mer tid att besvara enkäterna så att bortfallet minskade hade studiens resultat 

sett annorlunda ut. Detta hade gjort det möjligt att kombinera både kvalitativa och 

kvantitativa undersökningsmetoder genom att använda enkäterna som en fördjupning av 

intervjuerna. Frågan är om det skulle bidra till en större förståelse för studiens 

undersökningsområde. Patel och Davidson menar att i vissa fall kan deltagarna vid en 

enkätstudie ha valts ut på grund av att de exempelvis besitter en viss kompetens. De menar att 

ett bortfall medför att denna kompetens inte kan representeras (Patel & Davidson 2011, s. 

74). Enkäterna i vår undersökning valdes bort i och med att det knappt kom in en tredjedel 

besvarade enkäter, vilket ledde till att det blev svårt att presentera materialet utifrån 

respondenternas kompetens.  

2.2. Begreppsförklaring 

Socialkonstruktionismen och social konstruktion: I studien används Allwood och Eriksons 

(2010) definition av socialkonstruktionismen och social konstruktion. Allwood och Erikson 

menar att grundtanken i socialkonstruktionismen är att vårt sätt att förstå de fenomen som för 

oss ses som självklara och givna av naturen skapas i social interaktion med andra. Därmed 
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menar de att detta är ett resultat av de kommunikationsprocesser som existerar i det samhälle 

som vi lever i (Allwood & Erikson 2010, s.145). Allwood och Erikson menar att 

socialkonstruktionister vill lyfta fram den koppling som sociala konstruktioner har till vår syn 

på verkligheten, vår föreställningsvärld och våra åsikter om verkligheten, samt de beteenden 

och roller som följer dessa faktorer (Allwood & Erikson 2010, s. 147). Social konstruktion är 

därmed ett perspektiv inom socialkonstruktionismen som används i förhållande till 

socialkonstruktionismen i denna studie.  

Kön/genus: I vår studie använder vi Giddens och Griffiths (2007) definition av begreppet 

kön/genus utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. De menar att kön/genus utifrån 

detta perspektiv ses som något som är socialt konstruerat, på så sätt ses detta som 

slutprodukter som är framställda i ett kulturellt skapande. De menar att kön/genus påverkas 

av den sociala konstruktionen som existerar i samhället (Giddens & Griffiths 2007). Därmed 

betraktar Giddens och Griffiths (2007) kön/genus som samma sak, det vill säga, de gör inte 

någon skillnad på ”biologiskt kön” och könsroll. 

Jämställdhet: I vår undersökning används Eidevalds (2011) förklaring på hur begreppet 

jämställdhet länge har använts som utgångspunkt för att motverka orättvisor mellan män och 

kvinnor/pojkar och flickor (Eidevald 2011). 

Informanter/förskollärare: I studien används begreppen informanter och förskollärare 

synonymt och syftar till de nio förskollärare/informanter som deltagit i föreliggande studie.    

Intersubjektivitet/förståelse: I denna studie används Brinkkjær och Høyens definition av 

begreppet intersubjektivitet, de menar att intersubjektivitet förklarar den process som uppstår 

när vi förstår våra medmänniskor. Intersubjektivitet handlar därmed om det som för flera 

människor är gemensamt (Brinkkjær & Høyen 2013). 

Livsvärld: I studien används Brinkkjær och Høyens (2013) beskrivning av begreppet 

livsvärld utifrån Maurice Merleau-Ponty, de menar att begreppet kan beskrivas på så sätt att 

vi människor är till och vi existerar i världen men på olika sätt, därmed upplever vi även 

världen på olika sätt (Brinkkjær & Høyen 2013).        

2.3. Socialkonstruktionismen som teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är socialkonstruktionismen. Genom att utgå 

från Giddens och Griffiths (2007) definition av kön/genus och Allwood och Eriksons (2010)  

definition av social konstruktion tolkas förskollärarnas svar i de kvalitativa intervjuerna.  
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Socialkonstruktionismens grundidé är enligt Allwood och Erikson (2010) att det är i social 

interaktion som vår förståelse skapas för fenomen som för oss uppfattas som givna av naturen 

och självklara. Den sociala interaktionen är därmed en produkt av de 

kommunikationsprocesser som existerar i samhället. På en grundläggande nivå innefattar 

konstruktionerna våra egna tankar om betydelsen av olika begrepp (Allwood & Erikson 2010, 

s. 145). Genom att undersöka hur förskollärare resonerar kring kön/genus skapas en förståelse 

för vad som ligger bakom deras resonemang kring ämnet. Detta kan ses på så sätt att 

förskollärarnas resonemang kring kön/genus är en produkt av social konstruktion som skapats 

i de kommunikationsprocesser som de interagerat i. Därmed är det i denna process som 

förskollärarna skapar sina erfarenheter och tankar om innebörden av genusbegreppet. Detta 

kan ses som en produkt av kontinuerlig reflektion över deras medvetenhet och yrkesroll, 

vilket de även beskriver i sina svar. 

Enligt Johansson (2005) är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv en metodologisk och 

vetenskapsteoretisk infallsvinkel som präglar ett flertal nyare teorier om kultur och samhälle. 

Hon menar att människors uppfattningar som för dem är sanningar om verkligheten är 

skapade ur vissa perspektiv och kategoriseringar. Ett exempel på en kategorisering som är 

mer aktuell än andra är enligt Johansson genus (kvinnor och män). Dessa kategoriseringar 

styrs även av hierarkier, som exempelvis att män är överordnad kategori i hierarkin kvinnor - 

män (Johansson 2005, s. 25-26). Den kunskap som människor har om världen ses på så sätt 

som sociala konstruktioner som människor aktivt deltar i. Giddens och Griffiths (2007) 

menar att kön/genus utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses som något som är 

socialt konstruerat, vilket således innebär att kön/genus ses som en produkt som är kulturellt 

skapad. Vidare menar Giddens och Griffiths att kön/genus på så sätt är utsatt för formande 

och förändrande social påverkan på olika sätt. De betonar att de könsskillnader som är 

aktuella i samhället och som leder till att dessa skillnader upprätthålls och formas, ligger till 

grund för utvecklingen av könsrollsidentitet. Idén om att könsskillnader vilar på en biologisk 

grund är en idé som socialkonstruktionister tar avstånd från. De menar att könsrollsidentitet 

och könsskillnader oskiljaktigt är sammankopplade i varje enskild kropp (Giddens & 

Griffiths 2007, s. 413-415).   

Allwood och Erikson (2010) menar att kön/genus inom socialkonstruktionismen är en viktig 

faktor där diskussionen om normalitet ofta förekommer, där talar man ofta om att sociala 

konstruktioner har en viktig funktion för vår uppfattning av vad som är normalt och 
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avvikande (Allwood & Erikson 2010, s. 145-146). Allwood och Erikson (2010) menar att den 

sociala konstruktionen gärna lyfts fram som en viktig del i människans skapande av 

uppfattningar om vad som anses vara normalt och avvikande. Vidare menar Allwood och 

Erikson (2010) att i vår vardagliga förståelse av verkligheten reflekterar vi oftast inte över hur 

vår förståelse är socialt konstruerad, vilket leder till att vi ser verkligheten som oberoende av 

hur vi konstruerar den (Allwood & Erikson 2010, s. 14). Detta blir på så sätt intressant i 

förhållande till studiens frågeställningar, som vi i analysen förhåller oss till genom att utgå 

från socialkonstruktionistiska perspektiv för att tolka vad förskollärarnas resonemang grundar 

sig i. 

2.4. Fenomenologisk ansats 

I föreliggande studie används en fenomenologisk metodologisk ansats. Brinkkjær och Høyen 

(2013) menar att man med hjälp av en fenomenologisk ansats kan tolka och förstå hur 

människor tolkar och uppfattar omvärlden (Brinkkjær & Høyen 2013). Syftet med den 

fenomenologiska ansatsen i vår studie är att den i samband med studiens 

socialkonstruktionistiska utgångspunkt ska bidra till att möjliggöra en analys av materialet 

som är så detaljerad som möjligt. Enligt Patel och Davidson (2011) har fenomenologin 

inspirerat kvalitativt inriktad forskning som fokuserat sig i människors upplevelser, detta 

benämner de som empirinära metoder. När vi uppfattar något skapar vi mening, vilket enligt 

Patel och David är det grundläggande sättet som omvärlden framställs på (Patel & Davidson 

2011, s. 32-33). I och med att vår studie bygger på att tolka förskollärares förståelse utifrån 

hur de uttrycker sig och resonerar kring genus och jämställdhet, har vi valt att ha en 

fenomenologisk ansats i vår undersökning. Detta gjorde vi för att få syn på om det finns 

fördelar med att kombinera fenomenologin med socialkonstruktionismen i förhållande till 

studiens frågeställningar. Brinkkjær och Høyen menar att mycket av den forskning som görs 

inom pedagogiska ämnesområden har att göra med människors förståelse och erfarenheter av 

världen, samt hur människor ur sitt eget perspektiv upplever sig själva och omvärlden 

(Brinkkjær & Høyen 2013, s. 65). 

Brinkkjaær och Høyen (2013) hänvisar till Alfred Schütz som formulerade ett teoretiskt 

perspektiv mellan fenomenologi och sociologi. Detta fenomenologiska sociologiska 

teoretiska perspektiv handlar om hur människor förstår varandra under förutsättningen av att 

de är en del av en gemensam livsvärld. De menar att Schütz kallar detta för ”en common 

sense-värld”, där begreppet intersubjektivitet och människors upplevda erfarenheter är 
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fundament. Enligt Brinkkjaær och Høyen (2013) menar Schütz att det är genom 

intersubjektivitet som vi förstår våra medmänniskor, därmed handlar intersubjektivitet om det 

som för flera människor är gemensamt (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 62-64). Enligt Brinkkjær 

och Høyen (2013) kan begreppet livsvärld beskrivas på så sätt att vi människor är till och 

existerar i världen men på olika sätt, på så sätt upplever vi även världen på olika sätt. 

Brinkkjær och Høyen (2013) utgår från Maurice Merleau-Ponty som anser att subjektet är 

karaktäriserat av att det i världen existerar och lever, detta benämner han som ett ”vara-i-

världen”, vilket motsvarar en livsvärld hos Merleau-Ponty (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 64). 

Den fenomenologiska ansatsen används i studien som ett verktyg för att förstå hur 

förskollärarna resonerar och på vilket sätt deras resonemang återspeglar sig i deras 

erfarenheter och uppfattningar av deras livsvärldar. De kvalitativa intervjuerna som har 

genomförts i vår studie har en konstruktivistiskt orienterad inspiration. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) kan detta bland annat ses som ett sätt att skapa förståelse för hur 

den intervjuade tillskriver sina livsvärldar och erfarenheter mening. De menar att själva syftet 

med detta val är att kunna göra tolkningar av det som informanten uttalat (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s. 40). På så sätt blir denna form av intervju relevant i förhållande 

till studiens fenomenologiska ansats. Med hjälp av studiens fenomenologiska ansats studeras 

förskollärarnas uppfattningar kring arbetet med genus och jämställdhet och i förskolan och 

förskolans styrdokument. Utifrån studiens fenomenologiska ansats och 

socialkonstruktionismens definition av kön/genus och social konstruktion görs tolkningar av 

förskollärarnas svar. 

2.5. Urval 

För att underlätta sökandet efter informanter kontaktade vi var sin förskola som vi kände till 

sedan tidigare och fick hjälp via en kontakt med att kontakta den tredje förskolan. Med 

hänsyn till att antalet pedagoger vid de tre förskolorna Björnberget, Skogsmyran och 

Nyckelpigan var stort som 67 personer, begränsades urvalet. Därmed kom studiens empiriska 

material att bestå av totalt nio intervjuer med förskollärare på tre kommunala förskolor i 

Stockholmsregionen, det vill säga tre intervjuer på varje förskola. Vi valde att genomföra nio 

intervjuer för att uppnå den mättnad som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att 

man behöver uppnå när man genomför intervjuer och att de då sällan brukar räcka med att 

göra några enstaka intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 44).  
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2.5.1. Beskrivning av förskolorna 

Här ges en kort beskrivning av förskolorna, vidare återges miljön i det rum som intervjuerna 

genomfördes i. Detta gör vi utifrån Stukát som understryker vikten av miljön som intervjun 

genomförs i. Han menar att miljön behöver vara så ostörd som möjligt och kännas trygg för 

båda parterna. Han understryker därmed att det är lämpligt att man i förhållande till syftet 

med intervjun möter informanten på sin hemmaplan/arbetsplats, det vill säga på förskolan 

(Stukát 2011, s. 45). Namnen på de tre förskolorna som beskrivs är fingerade.  

2.5.2. Förskolan Björnberget 

Förskolan Björnberget är en åldershomogen förskola som består av fem barngrupper. Denna 

förskola är omgiven av stadsmiljö, det vill säga att förskolan inte har nära till skogs- och 

naturmiljö. Förskolan arbetar enligt informanterna framför allt utifrån läroplanen för 

förskolan, förskolans styrdokument och den likabehandlingsplan som årligen revideras i syfte 

att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Förskolan Björnberget besöktes vid två tillfällen 

och under dessa två tillfällen genomfördes totalt tre intervjuer i deras personalrum. Det 

fungerade att hålla intervjuer i ett personalrum på så sätt att informanterna kände sig trygga 

och avslappnade i denna miljö. Detta ledde till att intervjuerna i detta formella sammanhang 

upplevdes som lättsamma. Det som var mindre bra med att genomföra intervjuerna i ett 

sådant rum var att det förekom att pedagoger klampade in i rummet för att eventuellt låna 

toaletten, eller att ljudet i bakgrunden distraherade informanten. Sådana distraktioner kunde 

tyvärr påverka informanternas svar.  

2.5.3. Förskolan Nyckelpigan 

Förskolan Nyckelpigan är en relativt stor förskola som till skillnad från Björnberget och 

Skogsmyran inte är åldershomogen. Det som förskolan Nyckelpigan har gemensamt med 

förskolan Björnberget är att den är omgiven av stadsmiljö. På förskolan Nyckelpigan arbetar 

de inte utifrån någon specifik pedagogisk tradition, utan förskollärarna arbetar främst utifrån 

förskolans styrdokument, läroplan och den likabehandlingsplan som årligen revideras. 

Förskolan besöktes vid två tillfällen, vid dessa tillfällen genomfördes totalt tre intervjuer i ett 

samtalsrum. Miljön i rummet var behaglig med sköna fåtöljer och en soffa, vilket bidrog till 

att båda parterna upplevde stämningen som behaglig och att intervjun genomfördes ostört. 

2.5.4. Förskolan Skogsmyran 

Förskolan Skogsmyran är till skillnad från förskolorna Björnberget och Nyckelpigan en 

förskola som är omgiven av skogs- och naturmiljö. Skogsmyran är åldershomogen och består 
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av fem avdelningar. Skogsmyran är en väldigt stor förskola som ligger i nära anslutning till 

en skola. Förskolan Skogsmyran har ingen särskild pedagogisk inriktning, utan där arbetar 

förskollärarna främst utifrån förskolans styrdokument, läroplan och den likabehandlingsplan 

som årligen revideras. Vi besökte förskolan Skogsmyran vid två tillfällen, och vid dessa 

tillfällen genomförde vi totalt tre intervjuer. Den första intervjun genomfördes i en ateljé på 

grund av att det inte fanns något annat rum som var ledigt. Trots att ateljén inte var någon av 

parternas förstahandsval, fungerade det väldigt bra att genomföra intervjun i ateljén. Vid det 

andra besöket genomfördes de två intervjuerna i ett samtalsrum, vilket även fungerade bra.  

2.6. Genomförande  

Ungefär två veckor innan genomförandet av intervjuerna fastställdes studiens 

forskningsområde. Forskningsområdet kom då att bli att studera hur förskollärare resonerar 

kring ämnet kön/genus, jämställdhet och normer om kön, samt att studera hur förskollärare 

resonerar kring sitt arbete med utgångspunkt i förskolans styrdokument och lagar. Kort efter 

detta skede skickade vi ut ett samtyckesförfarande via mejl till samtliga tre förskolor. Enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är det bra att intervjuaren testar intervjun på 

åtminstone sig själv eller ber någon annan att intervjua en inför den första riktiga intervjun, 

för att på så vis förbättra intervjutekniken. De menar även att tiden för intervjun kan variera 

väldigt mycket och att man därmed behöver avsätta en tid som verkar rimlig i förhållande till 

syftet med intervjun och frågorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 45, 47). Innan den 

första intervjun genomfördes prövade vi vår intervjuguide genom att intervjua varandra. 

Därmed kunde vi förbättra intervjuguiden inför datainsamlingen av det empiriska materialet. 

Intervjuerna i denna undersökning uppskattades att dröja ungefär 45 minuter att genomföra 

och i samband med att vi prövade intervjuguiden kunde vi även säkerställa tiden för 

intervjuerna. Våra nio intervjuer varierade tidsmässigt och dröjde allt från 20–40 minuter att 

genomföra.  

Löfdahl (2014) lyfter fram vikten av att inför en forskningsstudie förhålla sig till de regler 

som finns och att man bör informera samtliga informanter om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, på vilket sätt informanternas bidrag är viktigt i undersökningen, vilka 

rättigheter informanten har i studien, hur uppgifter kommer att behandlas, med mera. Detta 

ingår även i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Löfdahl 2014 & Vetenskapsrådet 

2002). Inför genomförandet av varje intervju var vi noga med att få in ett påskrivet 

samtyckesförfarande av informanten. De nio intervjuerna genomfördes tillsammans av 
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författarna. Enligt Vetenskapsrådets (2002) första rekommendation bör forskaren ge berörda 

deltagare i studien tillfälle att få ta del av kontroversiella tolkningar och känsliga etiska 

avsnitt i studien innan den publiceras. Vetenskapsrådet (2002) menar att denna 

rekommendation inte får tolkas på exempelvis ett sådant sätt som att de som är med i studien 

har möjlighet att förhindra publicering av forskningsresultat som de upplever som negativa 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 15). Vi valde att följa Vetenskapsrådets rekommendation och 

skickade därmed studien till samtliga nio informanter via mejl för att ge dem möjligheten att 

ta del av studien innan den publicerades. I studiens slutskede var det tre av samtliga nio 

informanter som besvarat vårt mejl. Cornelia svarade med att hon tyckte att det var en 

intressant studie och att allt såg bra ut. Ylva gav däremot både positiv- och konstruktiv kritik, 

positiv kritik beträffande analysen om arbetet som nyanställd och konstruktiv kritik kring 

analysen om ”barnen i byggrummet”. I exemplet med Ylva har vår text påverkats på så sätt 

att vi i analysen har tillfört att hon är medveten om det som Eidevald (2009) belyser i sin 

studie även om hon kanske inte har läst Eidevalds forskning. Helena invände beträffande 

analysen om ”flickan som inte vill göra halsband”. Detta har påverkat texten på så sätt att vi 

har bytt ut den tidigare analysen där fokusen låg på att tolka hennes resonemang utifrån 

kön/genus, mot en reflektion kring hennes resonemang utifrån den utvecklingsmässiga 

mognaden som Helena talar om.  

Stukát (2011) understryker att det ibland kan finnas skäl till att man är två vid en intervju. 

Han menar att det bland annat kan handla om att man vill få ut mer av varje intervju eller att 

man kan upptäcka mer när man är två (Stukát 2011, s. 46). Det var relevant för oss att vara 

två vid intervjutillfällena i och med att vi ville få ut ett så rikt material som möjligt, för att ha 

möjligheten att sedan tillsammans komplettera materialet om vi upplevde att något saknades. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) betonar vikten av tekniken vid inspelningar av 

intervjuer och hur viktigt det är att man på förhand ser till så att allt fungerar som det ska, de 

understryker även vikten av att anteckna under intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, 

s. 52-53). Ljudupptagningen av intervjuerna genomförde vi med en relativt ny mobiltelefon, 

vi prövade inspelningsfunktionen på mobilen inför genomförandet av intervjuerna och förde 

anteckningar med hjälp av en dator.  

Ljudfilerna överfördes därefter till en dator så fort som möjligt efter varje intervju. 

Transkriptionsarbetet fördelades sedan lika mellan författarna. De nio inspelade intervjuerna 

omfattade totalt fyra-fem timmar att genomföra. Totalt ägnades det cirka 40 timmar, det vill 
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säga 20 timmar per författare åt ren transkription av intervjuerna. Transkriptionerna skrevs 

ned noggrant och utförligt via ”thick descriptions” för att stärka studiens reliabilitet och 

validitet.  

2.6.1. Fördelning av arbetet 

Vi har fördelat arbetet i vår studie lika på så sätt att båda författare har deltagit vid alla 

intervjuer och att vi tillsammans utsåg en permanent intervjuare och en permanent antecknare 

som inflikade ibland om det behövdes. I och med att vi uppmärksammade att en av oss har 

bättre förmåga att komma på intressanta följdfrågor precis i stunden, fattade vi detta beslut 

för att få ut ett så rikt material som möjligt. Tillsammans har vi formulerat och skrivit ihop 

vår intervjuguide och vårt samtyckesförfarande. Transkriberingarna har fördelats lika på så 

sätt att varje person skrev ut ungefär lika många intervjuer och att en såg till att allt fanns med 

inför analysen. Under skrivandets gång har vi skrivit ihop vissa delar tillsammans och 

fördelat vissa delar så att varje person har fått skriva lika mycket på egen hand. Vi har 

kontinuerligt läst igenom det som den andre har skrivit och på så sätt kunnat tillföra och 

komplettera det som saknats i de olika delarna, både enskilt och tillsammans. Vid ett flertal 

tillfällen har vi även läst igenom uppsatsen tillsammans för att tydliggöra det som var 

otydligt. En av oss har utöver det andra arbetet haft större ansvar när det gäller planering, 

design, språk och grammatik i uppsatsen. Vi anser att arbetet har fördelats lika.  

2.7. Etiska överväganden  

Som forskare är det viktigt att inför ett vetenskapligt arbete vara medveten om vilka etiska 

regler och riktlinjer som gäller. Enligt Vetenskapsrådet (2002) behandlar individskyddskravet 

de skydd och rättigheter som gäller för individer som deltar i en forskningsstudie, enligt detta 

krav får den som deltar i ett forskningsarbete inte utsättas för kränkningar, förödmjukelser, 

fysisk eller psykisk skada. Det är individskyddskravet som är den givna utgångspunkten för 

de forskningsetiska överväganden som görs. Vidare understryker Vetenskapsrådet fyra 

huvudkrav som förklarar individskyddskravet, det vill säga informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5-14). 

Löfdahl (2014) betonar vikten av att få ett informerat samtycke av de som deltar i studien och 

menar att det innebär att personerna som deltar har fått information om syftet med studien 

och har samtyckt till att vara med i undersökningen. Hon beskriver även vad denna 

information ska innefatta och hur man formulerar ett samtyckesförfarande (Löfdahl 2014, s. 

37-38). I vår studie fick de intervjuade förskollärarna ett samtyckesförfarande som de inför 
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genomförandet av intervjun fick skriva under. Detta gjordes av hänsyn till informationskravet 

och samtyckeskravet. I samtyckesförfarandet framgick studiens syfte, information om att 

deltagandet är konfidentiellt, att uppgifterna i den slutliga uppsatsen kommer att behandlas 

anonymt, att de deltar frivilligt och när som helst kan avbryta sin medverkan. Här framgick 

även metoden för datainsamling, att den slutliga uppsatsen kommer att publiceras online, 

samt kontaktuppgifter till författarna och författarnas handledare (Vetenskapsrådet 2002, se 

bilaga 1). I studien är namnen på förskollärarna och förskolorna fingerade. Detta görs av 

hänsyn till konfidentialitetskravet. I resultat- och analysdelen används fingerade namn på 

förskollärarna när informanternas uttalanden citeras och analyseras. I vissa delar av studien 

används förskolornas fingerade namn, dock har vi medvetet valt att inte koppla förskolorna 

till informanterna i analysen. Detta gjorde vi för att deltagarna i studien inte ska kunna känna 

igen sina kollegor, som en ytterligare säkerhetsåtgärd för att stärka informanternas 

anonymitet mellan varandra (Vetenskapsrådet 2002, s. 12-13). 
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3. Tidigare forskning 

I generell kvalitativ forskning som gjorts inom genusvetenskap i förskolan betonas bland 

annat skillnadsgörandet mellan pojkar och flickor i förskolan. Där lyfts detta ofta fram som 

något som pojkar och flickor socialiseras in i, mer än att man ser eventuella könsskillnader 

som någon fullständig sanning. Detta framgår i studier som gjorts av bland andra Bronwyn 

Davies (2003), Catarina Arvidsson (2014) och Christian Eidevald (2009). Trots att det ofta är 

hur barn behandlas utifrån kön/genus som studerats genom observationer i mycket av den 

tidigare forskning som gjorts, mer än hur pedagoger/förskollärare resonerar kring arbetet med 

genus och jämställdhet på förskolan, finns det forskning som behandlar båda delarna. I sådan 

forskning är det vanligt att forskaren har genomfört olika former av samtal med pedagoger i 

förhållande till observationer. Den typen av forskning presenteras nedan. Den forskning som 

gjorts som belyser hur barn behandlas utifrån kön/genus är relevant i vår studie på så sätt att 

den kan bidra till att upptäcka mönster i analysen av förskollärarnas svar. Detta i och med att 

forskarna uppmärksammat liknande mönster i sina studier som även förekommer i vår studie, 

trots att deras datainsamlingsmetod inte är densamma som i vår undersökning. Bronwyn 

Davies (2003) ses genom sitt forskningsarbete om förskola och genus som en internationell 

föregångare. Genom sin studie har Davies (2003) både problematiserat och diskuterat hur 

interaktion och språklig kommunikation i förskolan bidrar till hur barn gör kön.                                                                                                              

Davies forskning är intressant men är dock inte lika relevant för frågeställningarna i vår 

studie som exempelvis Arvidsson (2014) och Eidevald (2009), på grund av att Davies inte har 

forskat om svenska förhållanden. I och med att syftet med vår studie är att skapa en förståelse 

för hur förskollärarnas resonemang påverkats av det svenska samhället och de styrdokument 

som används i svenska förskolor prioriteras inte Davies forskning. Arvidssons studie (2014) 

är relevant i vår undersökning i och med att hon betonar de svårigheter som finns med 

genuspedagogernas uppdrag. Arvidssons (2014) forskning bygger på att hon har intervjuat 

och observerat hur 14 genuspedagoger arbetar och berättar om sitt arbete. Hennes studie visar 

bland annat att hur genomförbart genuspedagogernas arbete blir beror på om genus anses 

vara en viktig fråga av de övriga pedagogerna (Arvidsson 2014). Detta är relevant i vår studie 

eftersom det är utifrån förskollärarnas uttryckta svar som en förståelse skapas för hur de ser 

på arbetet med genus och jämställdhet i förskolan och arbetet utifrån förskolans 

styrdokument. Arvidsson (2014) menar att för att arbetet med genus på förskolan ska vara en 

naturlig del som genomsyrar verksamheten på olika plan är det viktigt att förskollärarna 
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värdesätter genusbegreppet (Arvidsson 2014). I analysen av förskollärarnas svar i vår studie 

används Arvidsson för att bli observant på vilket sätt informanterna anser att arbetet med 

genus och jämställdhet på förskolan har betydelse för dem. 

Birgitta Odelfors (1996) och Christian Eidevald (2009) har i sina studier bland annat studerat 

interaktionen på förskolan. Deras studier visar att pojkar oftast prioriteras resursmässigt och 

ofta får större utrymme och mer personalstöd än flickor. Inom detta forskningsområde blir 

Eidevald mer relevant än Odelfors i vår studie. Dels för att Eidevald framhäver 

problematiken i de förväntningar som förskollärare har på barnen utifrån deras kön/genus, 

men även hur pedagoger resonerar kring svårigheterna med målen i förskolans styrdokument 

då de anser att det saknas klara riktlinjer för hur arbetet ska genomföras i praktiken. Ett 

exempel på forskning kring genus i förskolan där fokus ligger på hur barnens kön i 

förskolepraktiken spelar roll för förskollärarna är även Eidevalds studie (2009) som ovan 

nämns. Eidevald (2009) har i sin avhandling samlat in sitt empiriska datamaterial genom att 

genomföra samtal i fokusgrupper och via videoobservationer för att få syn på hur 

förskollärare bidrar till att upprätthålla normer som rör kön. Eidevalds avhandling (2009) 

används i vår studie för att analysera hur förskollärarna resonerar kring vilka sätt som flickor 

och pojkar positionerar sig som accepteras, samt de svårigheter som förskollärarna resonerar 

kring. Eidevalds studie (2009) är även relevant i vår studie på så sätt att det finns likheter i 

hans studie som rör förskollärarna resonemang.                                                                                                                                                     

Forskning som visat på könsöverskridande handlingar bland pojkar och flickor i förhållande 

till de förväntningar som finns på hur flickor och pojkar ska bete sig i förhållande till sitt kön 

i förskolan, har gjorts av bland annat Anette Hellman (2010), Ylva Odenbring (2010) och 

Christian Eidevald (2011). Eidevald betonar i sin bok ”Anna bråkar!”, att göra jämställdhet i 

förskolan (2011) hur pedagoger ser på jämställdhetsbegreppet och genuspedagogik. I studien 

används de delar av Eidevalds studie (2011) som belyser detta. I vår undersökning används 

även Eidevalds (2011) beskrivning av begreppet jämställdhet, vad som ingår i ett genus- och 

jämställdhetsarbete på förskolan, samt på vilka olika sätt som förskollärare uttrycker att de 

kan arbeta för att uppnå jämställdhet. Eidevalds studie (2011) är relevant i vår studie i och 

med att han utgår från pedagogernas tolkningar av begreppens innebörd och de svårigheter 

som kan förekomma. 

Slutligen används även Klara Dolks avhandling Bångstyriga barn (2013) som tidigare 

forskning i vår studie. Dolk (2013) framhäver i sin avhandling hur pedagoger och föräldrar 
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eftersträvar att leda barnen i en riktning som för dem är den rätta. Dolk (2013) betonar 

svårigheterna i att tillåta barnen att vara delaktiga, att maktförhållanden bland vuxna och barn 

kan påverka barnen på riktigt och på vilket sätt barnen inte alltid anammar det som vuxna 

förmedlar och istället då blir ”bångstyriga”. Dolks resultat (2013) blir relevant i och med att 

mycket av arbetet med förskolans läroplan i vår studie är kopplat till Dolks studie. Men 

framför allt är Dolks (2013) avhandling viktig i vår undersökning för att hon lyfter fram 

vanliga föreställningar bland pedagoger och föräldrar såsom att många vuxna har en 

uppfattning av att barn inte är medvetna om sådant som rör exempelvis ojämlikheter och 

normer. I studien analyseras förskollärarnas resonemang delvis utifrån denna iakttagelse. 
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4. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras det som framkom i det empiriska materialet. Detta görs med 

underrubriker som knyter an till studiens frågeställningar. Förskollärarnas anonymitet har 

säkerställts på så sätt de i analysen i vår studie har tilldelats fingerade namn. De nio 

informanternas ålder och utbildning varierar, i och med att informanterna i vår studie är 

mellan 24–55 år gamla. De nio informanterna har arbetat som förskollärare mellan 0–31 år. 

Tre av förskollärarna har varit verksamma i 0–4 år, en av informanterna har arbetat i cirka 10 

år, fyra av förskollärarna har varit verksamma i 15–20 år och en av informanterna har arbetat 

i mer än 30 år. Därmed varierar deras utbildning och erfarenheter. I denna del riktas fokus 

mot att se samband i förskollärarnas uttryckta svar. Exempel på detta är hur och på vilket sätt 

deras olika förskollärarutbildningar, intresse, tiden för när de utbildade sig kan ha påverkat 

deras sätt att resonera kring genus- och jämställdhetsarbetet i förskolan och hur de tolkar 

målen i förskolans styrdokument. 

4.1. Förskollärarnas uppfattningar om genusarbetet i förskolan  

Här beskrivs förskollärarnas sätt att uttrycka sig kring genusarbetet i förskolan under olika 

underrubriker. 

4.1.1. Utmaningarna med att bedriva ett genusarbete som (relativt) nyanställd 

I detta avsnitt analyser vi informanten Ylvas svar kring hur hon upplever genusarbetet i 

barngruppen som nyanställd på en förskola. Ylva är inte relativt nyexaminerad utan hon har 

arbetat som förskollärare under en längre tid, även om hon är nyanställd på den arbetsplats 

som hon idag arbetar på. Vi väljer att inte vara mer specifika än så, detta görs som en 

ytterligare säkerhetsåtgärd för att bevara Ylvas anonymitet. När Ylva får frågan ”Vilken 

betydelse har begreppet genus för dig?”, svarar hon: 

Inte någon jättestor betydelse faktiskt, jag tycker att begreppet jämlikhet väger 

tyngre än genus. Genusbegreppet behandlar enligt mig bara pojkar och flickor och 

inte de barn som är mittemellan. För några år sedan var debatten kring genus 

mycket större (Ylva, Intervju).  

Med detta menar Ylva de barn som föds som exempelvis pojkar eller flickor men definierar 

sig utifrån en annan könsidentitet. Hon understryker att genusdebatten var större för några år 

sedan och uttrycker sig sedan på följande vis:  

För mig handlar det om att se varje barn för den de är [!] och inte vilket kön de för 

tillfället ser sig tillhöra (Ylva, Intervju).  
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I samma stund påminns Ylva om den sång som de ofta brukar sjunga tillsammans med 

barnen under samlingar där orden ”flickor och pojkar” finns med som markörer i texten. Hon 

menar att hon skulle vilja sjunga något annat än ”flickor och pojkar” och svarar:  

Jag försöker att ta bort [!] pojkar och flickor i vår sång, på det viset har genus en 

betydelse (Ylva, Intervju).  

Något som blev tydligt i analysarbetet var att Ylva ofta motsade sig själv när hon uttryckte 

sig, ibland kom hon på sig själv. Ett exempel på detta är när hon tidigt i intervjun uttrycker att 

genusbegreppet inte har någon ”jättestor betydelse” för henne och senare i intervjun kommer 

att tänka på den sång som de sjunger under samlingar med barnen där orden ”flickor och 

pojkar” finns med som markörer i texten. När Ylva får frågan om hur hon gör istället svarar 

hon:  

Just nu sjunger jag flickor och pojkar. Jag tar den debatten snart för jag vill komma 

in i verksamheten först (Ylva, Intervju). 

Ylva berättar att hon gör detta för att hon ännu inte har vågat bryta normen i och med att hon 

är relativt ny på sin arbetsplats och vill komma in i verksamheten först, därav sjunger hon för 

tillfället fortfarande med i sången som den är. När Ylva vidare får frågan: Hur hade du gjort i 

framtiden när du är redo att ta debatten kring att byta ut ordet flickor och pojkar och barnen 

skulle säga, Ylva så där sjunger man inte? Så svarar Ylva: 

Jo, hur skulle jag ha gjort, många barn är starkt knutna till sitt kön. Jag skulle fråga 

barnen vad man kan säga istället och se om de har några andra förslag på vad som 

kan sammanfatta vår gemenskap (Ylva, Intervju). 

Utifrån tidigare forskning som gjorts av Lahdenperä (2008) görs en koppling till vad som kan 

ligga bakom Ylvas resonemang kring hennes val av arbetssätt i förhållande till att hon är ny i 

verksamheten. Lahdenperä (2008) menar att kulturer i organisationer kan analyseras på tre 

olika sätt, det vill säga den skrivna, den outtalade och den synliga delen. Lahdenperä menar 

att i och med att den outtalade delen inte går att läsa sig till blir den sällan ifrågasatt. Hon 

menar att för att som nyanställd passa in behöver man lära sig de outtalade reglerna 

(Lahdenperä 2008, s. 24). Ylva uttrycker att hon upplever att hon inte kan bryta de strukturer 

som finns under samlingar i hennes barngrupp i och med att hon är relativt ny på sin 

arbetsplats. 

Arvidsson (2014) refererar till Bernsteins teori (1977, 2000), och lyfter fram hur olika 

klassifikationer i grupper kan påverka förändringsarbetet kring olika områden. Med 
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klassifikation menar Arvidsson det som rör relationer mellan olika kategorier, och 

inramningen menar hon rör relationerna bland kategorierna. Hon menar att inramningen är 

det som beskriver principer för kontroll medan klassifikationen beskriver principer för makt, 

och med makt avser Arvidsson i sin studie möjligheter till makt i att påverka ett 

förändringsarbete (Arvidsson 2014, s. 25). Arvidsson (2014) menar att i en grupp där det 

råder en stark klassifikation är gruppen mån om att bevara sin egenart och identitet, och i en 

sådan grupp ses genuspedagoger som ett hot. Vidare understryker Arvidsson att i grupper där 

klassifikationen är svag är sannolikheten större att lärare från olika arbetslag gärna 

samarbetar. I dessa lärargrupper bygger identiteten på sociala relationer och inte kopplingen 

till ett särskilt ämnesområde; i en sådan lärargrupp är sannolikheten att de samarbetar med en 

genuspedagog större (Arvidsson 2014, s. 26-27). 

Arvidsson (2014) betonar klassifikation i ett sammanhang som berör samarbetet med 

genuspedagoger. Ylva uttrycker sig på så sätt att hon upplever att klassifikationen i 

arbetslaget är stark och att hon därmed som ny har svårare att medverka i förändringsarbetet. 

Något som framgick i analysarbetet var att Ylva väljer att fortsätta att leda samlingarna på 

samma sätt som de andra pedagogerna i hennes arbetslag gör trots att hon uttrycker att detta 

sätt inte tilltalar henne. Utifrån Arvidsson (2014) och Lahdenperä (2008) drar vi slutsatsen att 

det för Ylva som ny på sin arbetsplats kan tänkas vara mycket att lära sig och att tänka på, 

samt att de regler och den klassifikation som råder i ett arbetslag kan ha betydelse för vilka 

möjligheter att delta i ett förändringsarbete som förskolläraren ges. 

4.1.2. Materialets betydelse i ett genusarbete 

En faktor som många av förskollärarna framförde är betydelsen av vilket material och vilka 

leksaker barnen erbjuds. Till skillnad från Ylva som analyserades i det förgående avsnittet 

besvarar informanten Sanna frågan med en mer negativ inställning. När hon får frågan: 

Vilken betydelse har begreppet genus för dig? Svarar hon:  

Jag blir lite allergisk mot det. För många år sedan lät det ungefär ’Nu ska vi arbeta 

genus och då ska man plocka bort alla bilar och alla dockor och man ska göra si och 

man ska göra så. Vi är en genusförskola!’. Då tänker jag lite, vadå? Om det innebär 

att man plockar bort saker, så är jag inte med på det. Nej, jag tycker snarare 

tvärtom, tillför! (Sanna, Intervju). 

Sanna menar att det är bättre om allt material är tillgängligt och att man tillför nytt istället för 

att ta bort saker. Sannas svar ger ett intryck av att hon uppfattar genusarbetet som något 
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negativt i förhållande till hennes tidigare erfarenheter av innebörden av genusbegreppet och 

genusarbetet på förskolan. För henne innebär genusarbetet att ta bort saker som kan kopplas 

till stereotypa könsattribut. I arbetet med analysen av materialet uppmärksammade vi att 

Sannas erfarenheter av att arbeta genusmedvetet till stor del berodde på hennes förståelse för 

genusarbetet som hon fått genom tidigare erfarenheter.                                        

Utifrån Allwood och Erikson (2010) ses socialkonstruktionismen som en viktig del i 

människans skapande av erfarenheter och förståelse för fenomen som för dem är självklara 

och givna av naturen som något som sker i möten med andra människor (Allwood & Erikson 

2010, s.145). Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet i förhållande till Sannas svar 

när hon berättar om hur det var förr drar vi slutsatsen att det kan uppfattas som att det framför 

allt är den erfarenheten om hur man tänkte förr kring kön/genus som Sanna bygger sina 

resonemang på. Utifrån socialkonstruktionismen kan detta förstås på så sätt att Sanna har 

interagerat med människor vars tankesätt kring genus inte har haft utgångspunkt i dagens 

forskning kring genus och genusarbetet i förskolan. Därmed drar vi av detta slutsatsen att 

Sannas syn på kön/genus har påverkats av de kunskaper som hon har erfarit genom 

interaktionsprocesser. På så sätt skapas en förståelse för vad Sanna bygger sina erfarenheter 

på genom intersubjektivitet som enligt Brinkkjær och Høyen (2013) förklarar den process 

som uppstår när vi förstår våra medmänniskor (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 63).  

Informanten Tanja har till skillnad från Sanna en annan syn på innebörden av 

genusbegreppet. Tanja svarar: 

Vi försöker att inte ha färdigt material på avdelningen som talar om för barnen var 

och med vad de ska leka. Materialet ska uppmuntra barnen till att vara kreativa och 

att de kan göra vad de vill med materialet (Tanja, Intervju). 

Vidare uttrycker sig Tanja på följande sätt: 

Vi har pratat lite om att vi inte ska ha kvar utklädningskläderna som barnen brukade 

ha, vi har tagit bort alla kläder som bemärker kön. Vi har även tagit bort rosa 

leksaker som fanns förr, de finns inte längre (Tanja, Intervju). 

När Tanja sedan får följdfrågan: Du menar alltså att ni försöker ta bort de färger som i 

samhället är socialt konstruerade och kan kopplas till kön? Svarar Tanja:  

Precis! Vi pratar om gosedjur istället för dockor och vi har även introducerat 

mångfaldsdockor. Det kräver tid och ork (Tanja, Intervju).                    
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Trots att Sannas och Tanjas svar kan uppfattas som motsatser finns det likheter i deras svar. 

Både Tanja och Sanna resonerar kring genusarbetet genom att göra en koppling till material, 

leksaker och attribut som anses vara stereotypt utmärkande för kön. Skillnaden är att Sanna 

uppfattar arbetet med genus som att plocka bort saker och menar då att hon inte är med på 

det. Tanja menar däremot att hon arbetar genusmedvetet på så sätt att hon plockar bort det 

material och de leksaker som i samhället kan ses som könskodade. På så sätt har både Sanna 

och Tanja en bild av att ett genusmedvetet arbetssätt i regel innebär att ta bort och tillföra 

material, men på olika sätt. Detta belyser Eidevald (2011) i sin forskning genom att lyfta fram 

två teman som beskrivs i arbetslagen när de talar om förändringar som bidrar till genusarbetet 

i verksamheten. Det första temat är strävan efter könsneutralitet där man erbjuder barnen ett 

material som inte utmärks som könskodat. Det andra temat är variationen på vad som 

betraktas som könskodat (Eidevald 2011, s. 32). I de två exemplen med Sanna och Tanja blir 

de teman som Eidevald (2011) lyfter fram tydliga i och med att de talar om materialets 

betydelse för genusarbetet utifrån de perspektiv som Eidevald beskriver.  

Arvidsson (2014) menar att när man i förskolan diskuterar jämställdhet talar man även om 

vikten av att pedagoger har ett medvetet bemötande och förhållningssätt. När pedagoger har 

en sådan kunskap och medvetenhet om genus- och jämställdhetsfrågor har de även möjlighet 

att skapa goda förutsättningar för barnen. Vidare menar Arvidsson (2014) att den forskning 

som betonar sådana frågor visar att pedagoger ofta uttrycker sig på så sätt att de har viljan att 

skapa förutsättningar för att motverka traditionella genusgränser. Enligt Arvidsson visar 

forskning att även om pedagoger anser att de har kunskaper och medvetenhet om genusfrågor 

bemöter de trots detta barnen med förväntningar som är knutna till stereotypa normer om kön 

(Arvidsson 2014, s. 13-14). Eidevald betonar även att förskollärare skapar olika villkor för 

barns självständighet och lärande när de bemöter pojkar och flickor på olika sätt (Eidevald 

2009).  

I och med att vikten av förhållningssätt har stor betydelse i ett genus- och jämställdhetsarbete 

på förskolan kan reflektionen ses som en viktig del för att gå vidare i arbetet. Eidevald (2011) 

lyfter fram två teman som bland pedagoger är vanliga sätt att se på genusarbetet och 

Arvidsson (2014) resonerar kring vikten av förhållningssätt. Utifrån Eidevalds teman och 

Arvidsson drar vi av detta slutsatsen att anledningen till att Sanna och Tanja resonerar på 

liknande sätt kan bero på att de har liknande erfarenheter av vad ett genusarbete innebär. 

Trots att Sanna och Tanja resonerar olika kring sitt genusmedvetna arbetssätt betonar båda 
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materialet som en utmärkande del i ett genusarbete, dock uttrycker de sig olika kring hur de 

använder materialet för att skapa en tillvaro för barnen som bidrar till att motverka stereotypa 

normer om kön/genus.  

4.1.3. Svårigheter i genusarbetet 

I detta avsnitt analyseras en del av informanternas svar kring situationer och svårigheter som 

kan uppstå i genusarbetet på förskolan. När vi frågar informanten Andreas om han har fått 

nya tankar och idéer efter intervjun, svarar han: 

Nja, nej jag kan inte säga att jag inte har tänkt på det. På vår förskola har vi vissa 

områden som brister och genus är ett. Jag har också velat gå tillbaka och gräva mig 

in i denna typ av teori, så viljan har jag alltid burit med mig men det står inte i 

tapeten om man tänker i bredare ordalag. Så det är bra att bli påmind om att detta 

fält existerar och betydelsen av det, på så sätt kan det vara bra (Andreas, Intervju). 

I analysarbetet uppmärksammade vi att Andreas ofta uttrycker sig på ett sådant sätt som ger 

oss en uppfattning av att han är medveten och har kunskaper om vad genusarbetet i förskolan 

innefattar. Men trots detta menar Andreas att genus är ett bristande område på hans 

arbetsplats. Lahdenperä (2008) menar att det inte är ovanligt att det finns kunniga och 

medvetna personer som brinner för ett visst område, men att det trots detta inte händer så 

mycket på arbetsplatsen. Detta menar hon beror på att kunskapen inte sprids till de andra 

medarbetarna; det stannar vid individuella projekt (Lahdenperä 2008, s. 22). Lahdenperä 

(2008) kopplar detta till det interkulturella arbetet. Hon definierar begreppet interkulturalitet 

genom att dela upp begreppet och menar att ”inter” i ordet betyder mellanmänsklig 

interaktion eller växelverkan, det handlar alltså om en interaktion, medan ”kultur” i ordet 

syftar till att det är något som är kulturellt. Lahdenperä (2008) menar att ett interkulturellt 

förhållningssätt handlar om en öppenhet för bland annat människors erfarenheter, tankar och 

bakgrund. Vidare menar hon att det är först när människor med olika meningsskapande 

kulturer eller bakgrund, såsom könsmässiga, sexuella, klassmässiga, livsstilsrelaterade, 

etniska, språkmässiga, religiösa, tankemässiga, med mera, möts och interagerar i ett samspel 

där de berikar varandra som det sker ett interkulturellt möte mellan människor (Lahdenperä 

2008). Denna koppling görs i och med att kön/genus ingår i ett interkulturellt arbets- och 

förhållningssätt och att dessa grupper av människor som Lahdenperä (2008) betonar, ständigt 

möts i förskolan då förskolan är en social och kulturell mötesplats för barn och vuxna.                                                                                                                          
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Lahdenperäs (2008) beskrivning av ett interkulturellt förhållningssätt i förhållande till 

kön/genus kan även kopplas till förskolans läroplan. I läroplanen står det att inget barn i 

förskolan ska utsättas för diskriminering på grund av exempelvis kön eller sexuell läggning. 

Läroplanen framhäver även att förskolan ska uppmuntra, stötta och stärka barnen i att kunna 

känna empati för människor och att leva sig in i andra människors situation (Skolverket 2016, 

s. 6, 10). På de tre förskolorna där studien genomfördes framgick det i analysen att det finns 

minst en förskollärare på varje förskola som verkar ha bredare kunskaper kring vad ett 

genusarbete innebär och hur de kan arbeta för att det ska genomsyra det vardagliga arbetet i 

förskolan. Detta kopplar vi till informanten Andreas i och med att hans svar kan uppfattas 

som att han själv har breda kunskaper kring hur man kan arbeta genusmedvetet. Utifrån 

Lahdenperä (2008) som betonar anledningen till att vissa områden på arbetsplatser ibland 

förblir att vara individuella projekt, gör vi en koppling till Andreas resonemang. Han betonar 

att genus är ett eftersatt område bland kollegorna i hans arbetslag och på hans arbetsplats. I 

Andreas svar framgår det att han är medveten om att han behöver fördjupa sig inom ämnet 

för att kunna föra vidare genusarbetet i arbetslaget, dock menar han att detta för tillfället inte 

är högst prioriterat för honom att göra. Därmed drar vi utifrån Lahdenperä (2008) slutsatsen 

att i och med att Andreas ännu inte har hunnit lyfta fram hur de kan arbeta genusmedvetet i 

hans arbetslag är arbetet med genus för honom för tillfället ett individuellt projekt. 

Informanten Helena framhäver att när barn i treårsåldern upptäcker att könsorganen kan se 

olika ut blir de nyfikna och ställer frågor till pedagogerna på förskolan om vad detta kan bero 

på. Hon uttrycker sig på följande sätt:  

Jag kan samtidigt tycka att när barnen är i den åldern som jag har, har börjat gå på 

toaletten och brukar säga till varandra att ’jag har snippa och du har snopp’. Att man 

har olika kön är ju fakta och det måste man ju svara på att så är det. Men jag tror 

inte att man ska understryka det mer än vad det behövs. Man ska tänka att de är 

individer. Samtidigt som att man när ett barn frågar ska berätta för barnet att ’du är 

en flicka eller du är en pojke’. Det blir ju konstigt och förvirrande för barnet annars. 

Någonstans ska barnen få veta vilket kön de har [!] (Helena, Intervju). 

Detta ger uppfattningen av att Helena ställs inför en situation där hon i första hand prioriterar 

fakta. Juul och Jensen (2003) menar att bekräftelse inte är en teknik för kommunikation, utan 

det är en samtalsform. De menar att denna samtalsform grundar sig i den vuxnes vilja och 

färdighet att kunna förhålla sig inkluderande, sensitivt och öppet till barnets inre 

självförståelse och verklighet. Ett bekräftande förhållningssätt är när man använder hela sig 
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själv, det vill säga intellekt och känslor (Juul & Jensen 2003, s. 224). Utifrån Juul och Jensen 

(2003) gör vi kopplingen att det finns olika sätt att bekräfta barn på. I Helenas fall som ovan 

beskrivs är det fakta som är avgörande för hur hon väljer att samtala med och bekräfta barnen 

i sådana situationer. Vidare uttalar sig Helena på följande vis:  

Men jag tycker att pojkar och flickor är olika, jag vet att man inte ska säga så 

egentligen, utan man ska säga att de är individer. Men det finns olikheter som 

exempelvis att tjejer har mer omsorg i sig, det kan man se när någon gör illa sig, då 

är det oftast tjejer som kommer fram och tröstar. Pojkar är däremot är mer fysiska, 

de behöver brottas och känna styrka, men flickor leker inte så. Sen finns det vissa 

pojkar som tröstar och flickor som leker så men överlag tycker jag att jag ser 

olikheter (Helena, Intervju). 

I Helenas svar framgår hennes personliga åsikt samtidigt som hon betonar hur hon tror att 

hon egentligen förväntas att resonera. Eidevald (2011) menar att problematiken med synen på 

genus- och jämställdhetsarbetet är att våra uppfattningar grundar sig på individuella 

värderingar som är djupt inrotade i oss, och kan därmed ibland vara svåra att bli medveten 

om (Eidevald 2011, s. 45). Patel och Davidson (2011) menar att när vi uppfattar något skapar 

vi mening, vilket är det grundläggande sättet inom fenomenologin som omvärlden framställs 

på (Patel & Davidson 2011, s. 32-33).                                                             

Utifrån Eidevald (2011) drar vi slutsatsen att Helenas värderingar är förankrade i henne. 

Helena reflekterar över vilka tendenser som hon upplever är vanliga beteenden hos pojkar 

eller flickor, och uttrycker att hon upplever att det finns olikheter i barnens beteenden utifrån 

deras kön. Genom att koppla Helenas uppfattningar till fenomenologin utifrån Patel och 

Davidson (2011) skapas en förståelse för hennes resonemang, Helenas resonemang kan 

därmed ses som ett resultat av hennes meningsskapande. Vi drar slutsatsen att det i denna 

kontext är Helenas meningsskapande som kommer till uttryck genom hennes tidigare 

upplevda erfarenheter när hon resonerar kring de olikheter som hon upplever finns mellan 

pojkar och flickor. 

4.1.4. Människosyn eller genusarbete? 

Med utgångspunkt i socialkonstruktionismen observerade vi att det förekom skillnader i 

förskollärarnas svar beträffande innebörden av genusbegreppet. Inom 

socialkonstruktionismen ses kön/genus enligt Giddens och Griffiths (2007) som en social 

konstruktion, och därmed är kön/genus utsatt för formande och förändring på olika sätt 

(Giddens & Griffiths 2007). I analysen av förskollärarnas svar framgår det att de kopplar 
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kön/genus till stereotypa beteenden eller människosyn, snarare än hur de arbetar 

genusmedvetet. Sådana uttryck framförs främst av de förskollärare som utbildade sig för 10-

30 år sedan och inte har fått gå någon längre fortbildning kring genusarbetet sedan dess. Ett 

exempel på detta är när informanten Ylva uttrycker sig på följande sätt:  

Om det är fyra pojkar i byggrummet och de låter, låter jag dem få vara men om det 

är fyra tjejer som låter, tror jag att jag oftare ber dem att dämpa sig (Ylva, Intervju). 

Ett annat exempel är när informanten Alfred svarar: 

Ja, någon gång när jag har haft aktiva lekar som är rörliga, där det gäller att kanske 

klättra eller att fysiskt göra saker. Att jag då på något sätt tänkt att det här kanske 

inte vissa av tjejerna kommer att klara av, för att det kanske är för svårt för dem 

(Alfred, Intervju). 

Ett flertal av informanterna uttrycker sig på följande sätt: ”Jag försöker se barnen som 

individer och inte som pojkar och flickor” (Tanja, Intervju), ”Jag tycker att det innebär att 

man försöker se individen och se vad barnet är intresserat av” (Helena, Intervju), ”Allas lika 

värde oavsett kön” (Cornelia, Intervju), ”Att oavsett kön så har man lika stort värde” (Alfred, 

Intervju), ”Att barn är barn med olika behov oavsett kön” (Ylva, Intervju). Ytterligare ett 

exempel: 

Jag har aldrig gjort skillnad tror jag, jag tänker hela tiden medvetet om att inte se till 

vem som är flicka eller pojke (könet), att de ska göra de eller de utan jag försöker se 

individen (Sanna, Intervju). 

Samtidigt som en del av dessa uttryck kan uppfattas som att informanterna är självkritiska, 

ger de ingen förklaring på hur de arbetar genusmedvetet och jämställt. De ger inte heller 

någon förklaring till varför de tänker som de gör kring kön/genus när de planerar vissa 

aktiviteter eller varför det är mer naturligt att be flickorna dämpa sig än pojkarna. Enligt 

Eidevald (2011) förklarar inte majoriteten av de pedagoger som han mött begreppet 

genuspedagogik utan de besvarar istället frågan på sätt som verkar självklara. Han menar att 

många reflekterar genom att säga att det är att ”arbeta demokratiskt”, ”respekt för båda 

könen” eller ”det är att utgå från varje individ” (Eidevald 2011, s. 19). Vidare beskriver 

Eidevald (2011) detta genom att utgå från sina erfarenheter som lärarutbildare. Han menar att 

sådant som att utgå från varje individs önskningar och behov, att arbeta demokratiskt och att 

behandla barn med respekt är självklara ambitioner för förskollärare och inte något som 

specifikt gäller för genuspedagogik (Eidevald 2011, s. 19). Detta kan även kopplas till 

skollagen, läroplanen för förskolan och FN:s barnkonvention som diskuterats ovan, där även 
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svårigheterna med att styrdokumenten inte föreslår hur man ska gå tillväga i exempelvis ett 

genusarbete uppmärksammades. Detta leder till att läsaren själv har möjlighet att tolka hur 

hen ska tillämpa målen i styrdokumenten i arbetet med barnen, som i sin tur leder till att det 

blir pedagogens egna tolkningar som tillämpas i arbetet och då blir det ”rätta sättet” att 

bedriva arbetet på. 

På frågan om vad ett genusarbete innebär uttrycker sig en del av informanterna genom att 

svara att det handlar om att utgå från varje individs önskningar och behov. Detta ger ett 

intryck av att förskollärarna när de inte konkret kan beskriva vad ett genusarbete innebär för 

dem gärna väljer att uttrycka sig i termer som berör människosyn, snarare än genusarbete. 

Utifrån Eidevalds (2011) beskrivning av hur de flesta pedagogerna vanligen uttrycker sig när 

de förklarar innebörden av genusbegreppet, ser vi även ett liknande mönster hos 

förskollärarna i vår studie. I vår analys ser vi en koppling till Eidevalds forskning trots att det 

empiriska materialet i studierna skiljer sig åt och att det är sex års tid mellan genomförandet 

av studierna, så till vida att det fortfarande förekommer att förskollärare uttrycker sig på ett 

sådant sätt som ”Man ska se till individen och inte könet”. Eidevald (2011) menar att det är 

sällan som pedagoger ger en mer precis förklaring på vad de menar när de uttrycker sig i 

termer som ”Det är att utgå från varje individ” och sedan får följdfrågan om vad de i sin tur 

menar med det. När vi ställde följdfrågor till informanterna i vår undersökning om vad de 

menade när de uttryckte sig på så sätt gav de inte heller en noggrann förklaring på vad de 

menade med detta. Utifrån Eidevald drar vi slutsatsen att om förskollärarna i vår 

undersökning hade gett oss en tydligare förklaring på vad de menade när de uttryckte sig i 

termer som ”Jag försöker se barnen som individer och inte som pojkar och flickor” och 

”Allas lika värde oavsett kön”, skulle det kunna bidra till att skapa en bredare förståelse för 

vad de menade när de utryckte sig på sådana sätt.  

4.1.5. Vad kan skillnaderna i svaren bero på? 

Under föregående rubrik analyserade vi vanliga uttryck och uppfattningar kring genusarbetet 

på förskolan som ofta förekom bland de förskollärare som utbildade sig för 10–30 år sedan. I 

detta avsnitt analyserar vi hur den resterande delen av förskollärarna uttrycker sig, det vill 

säga de som är relativt nyutbildade, samt vad skillnaderna i deras resonemang kan bero på.  

Det empiriska materialet visar att det finns olika skäl till att fyra av nio förskollärare inte 

beskriver att de har förväntningar på barnen utifrån deras kön på samma sätt som de 

resterande fem förskollärarna gjorde. Detta kan bland annat bero på att de är relativt 
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nyutbildade eller har fått gå en längre fortbildning om hur de ska bedriva genusarbetet i 

verksamheten och därmed har nyare kunskaper. Men det kan även vara så att de fyra 

förskollärarna med nyare förskollärarutbildning/fortbildning är bättre på att uttrycka sig på ett 

sätt som stämmer överens med de förväntningar som ställs på genusmedvetna pedagoger 

utifrån den forskning inom förskolan som är aktuell idag. Därmed resonerar dessa 

informanter på ett sätt som ger oss uppfattningen av att de är mer medvetna om vad som 

ingår i ett genusarbete, i och med att de ofta kunde ge en mer precis förklaring på hur de 

arbetar genusmedvetet. Exempel på ett uttalande som görs av denna grupp av förskollärarna 

är när informanten Andreas resonerar på följande vis: 

Jag tycker att det är ett väldigt viktigt begrepp i förskolans värld, väldigt främmande 

för många och vad det kan vara. Många uppfattningar och tankar om vad begreppet 

kan innebära. Jag är verkligen mån om att vi ska få en fastare förklaring på vad 

genus kan vara. Det betyder väldigt mycket för mig och all teori och forskning 

bakom det behövs i dagsläget (Andreas, Intervju). 

Andreas menar att genusbegreppet var otydligt för många, vilket kan skapa förvirring kring 

hur och när begreppet ska användas. Ett annat uttalande görs av informanten Josefine:  

Genusbegreppet har jättestor betydelse för mig. I ett gruppledarmöte med 

förskollärare som jag är med i valde vi just pedagogisk miljö med inriktning genus 

när vi skulle bestämma vad vårt nästa område att reflektera över skulle vara. Vi 

valde detta just för att vi vill observera och se om det finns miljöer där det faktiskt 

blir skillnad och i sådana fall, hur gör vi aktivt för att det inte ska bli det? Vad 

erbjuder vi för material, frågar vi alltid om flickorna vill pyssla och göra det här mer 

kreativa, eller vad man ska säga och vad frågar vi pojkarna? Det är det att alla barn 

oavsett ska få göra, vara, göra bara vad de vill oberoende av vad de har för 

bakgrund (Josefine, Intervju).                                     

Detta kan uppfattas som att Josefine kritiskt granskar sig själv både enskilt och tillsammans 

med sina kollegor. På så sätt kan Josefine utifrån hennes resonemang uppfattas som medveten 

och engagerad i genusarbetet. Ytterligare en skillnad är att hon uttrycker sig på ett sätt som 

ger oss uppfattningen av att hon är medveten om att det förekommer uppdelningar mellan 

kön. Josefine talar om observationen och reflektionen i arbetslaget och med barnen som en 

viktig del i den pedagogiska miljön. Hon lyfter fram vikten av de frågor som pedagoger 

ställer till barnen i sammanhang som berör miljö och material. Josefine menar att kön/genus 

lätt kan bli utmärkande i en sådan kontext. Lenz Taguchi (2013) menar att för att en 

dokumentation ska bli pedagogisk krävs det att man reflekterar över dokumentationen och 
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försöker se vilka konsekvenser det kan få i fortsättningen med arbetet. Vidare menar Lenz 

Taguchi (2013) att det för att kunna och vilja reflektera över något krävs att man förhåller sig 

till dokumentationen på ett visst sätt, att man är öppen för att kommunicera med kollegor och 

barn när man dokumenterar, för att dokumentationen ska bli pedagogisk. Vidare understryker 

hon även den tydliga pedagogiska miljön och betydelsen av materialet som vi både arbetar i 

och med. Hon menar att den pedagogiska miljön blir det vi gör den till och att den därmed 

inte är något i sig (Lenz Taguchi 2013, s. 14). Utifrån Lenz Taguchi (2013) drar vi slutsatsen 

att när Josefine reflekterar över vilka konsekvenser den pedagogiska miljön och det 

pedagogiska förhållningssättet till barnen kan få så talar hon även om på vilket sätt 

pedagogers förhållningssätt till barn i pedagogiska miljöer i förskolan kan bidra till att de 

motverkar eller är med och konstruerar kön/genus. När Josefine betonar vikten av frågor som 

pedagoger ställer till barnen framhäver hon även hur pedagoger konstruerar kön/genus genom 

det verbala språket i det pedagogiska arbetet med miljön.  

Informanten Adam resonerar kring att vara självkritisk och uttrycker sig på följande sätt: 

Jag försöker vara så medveten som möjligt. För man måste vara väldigt medveten 

då det kan hända saker som går emot ens värdegrund och förskolans värdegrund 

framför allt. Man måste vara medveten och ifrågasätta sig själv genom att ställa sig 

frågor som varför gjorde jag sådär? Det krävs ett ständigt medvetet ifrågasättande 

av sitt förhållningssätt för att skapa en sådan medvetenhet (Adam, Intervju). 

Adam betonar även vikten av att ständigt reflektera medvetet. Han menar att när pedagoger 

ständigt reflekterar över och kritiskt granskar sitt förhållningssätt kan de utveckla en större 

medvetenhet kring förskolans värdegrund. Ett annat uttalande som görs av informanten 

Josefine är när hon resonerar kring normer och talar om sådant som är vanligt att pedagoger 

uttrycker utan en närmare reflektion:  

Jag tror att vi otroligt omedvetet kan få ur oss ‘vad gullig du är’ till flickor och lite 

mer ‘åh, då är du en cool kille’ till pojkar. Där handlar det tyvärr om kunskap och 

utbildningsnivå (Josefine, Intervju). 

Utifrån Lenz Taguchi (2013) som lyfter fram vikten av reflektionen och förhållningssätt i det 

pedagogiska arbetet drar vi slutsatsen att det som de relativt nyutbildade informanterna har 

gemensamt är att de betonar vikten av att ständigt reflektera som ett led i det pedagogiska 

arbetet.  
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En förklaring till varför informanternas svar skiljer sig åt kan vara förskollärarnas intresse för 

genusarbetet och vilken betydelse begreppet genus har för dem. Enligt Arvidsson (2014) är 

svårigheter och motstånd mellan genuspedagoger och övriga pedagoger förknippade med 

kunskapsskillnader. En slutsats som Arvidsson drar i sin studie är att om genuspedagogernas 

kontroll och makt ökar eller minskar beror på om genus anses vara ett viktigt 

kunskapsområde (Arvidsson 2014, s.133). Samtidigt som vissa av informanterna i vår studie 

anser att de har klart för sig innebörden av genusbegreppet, så anser andra snarare att 

begreppet är otydligt vilket kan leda till att pedagogerna på förskolan har olika uppfattningar 

om begreppet. Arvidsson (2014) kan även kopplas till informanten Josefine som menar att 

pedagogers sätt att uttrycka sig på beror på kunskap och utbildning. 

Informanten Andreas som är relativt nyexaminerad menar att om alla pedagoger får möjlighet 

att sätta sig in i vad ett genusarbete verkligen innebär skulle de upptäcka att det är irrelevant 

att benämna barn som ”pojkar” och ”flickor”. Andreas betonar att genusbegreppet och dess 

innebörd är väldigt främmande för många. Han lyfter fram att det snarare handlar om vilka 

möjligheter vi ger barnen än vilket kön de har, vidare betonar Andreas även språket som en 

betydelsefull del i ett genusarbete. Han menar att det handlar om hur det enskilda barnet 

uppfattar sig själv, men om pedagoger ständigt väljer att bemöta barnet utifrån stereotypa 

förväntningar kring kön slår de bort de valmöjligheter som finns för barnet. Andreas menar 

att barnets chanser att delta i en del av aktiviteterna därmed minskar på grund av dessa 

förutfattade meningar som existerar i samhället (Andreas, Intervju). Eidevald (2011) lyfter 

fram ett liknande exempel med de pedagoger som han tidigare har mött och menar att 

pedagogerna inte ger en tydlig beskrivning av vad ett genus- och jämställdhetsarbete innebär 

på förskolan. Enligt Eidevald uttrycker sig pedagogerna i istället genom att säga ”Det är att 

utgå från varje individ och att arbeta demokratiskt” (Eidevald 2011, s. 19). Utifrån Eidevalds 

(2011) forskning och den otydlighet som Andreas uttrycker finns i förskolan kring 

innebörden av genusbegreppet drar vi slutsatsen att genusbegreppet behöver förtydligas.  

4.1.6. Informanternas resonemang kring skillnadsgörandet mellan pojkar och flickor 

När samtliga nio informanter får frågan ”Upplever du att du ibland medvetet eller omedvetet 

gör skillnad på barnen utifrån deras kön?”, uppger alla förskollärare att de gör det omedvetet. 

Informanterna Andreas och Josefine som är relativt nyutbildade, det vill säga att de har 

arbetat som förskollärare mellan noll till fyra år, uttrycker att det är en ständig kamp som 

kräver mycket reflektion. De menar att när de kommer på sig själva när de gör misstag 
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behöver de granska sig själva utifrån sin yrkesroll för att hitta lösningar för hur de ska göra 

till nästa gång för att inte begå samma misstag igen (Andreas & Josefine, Intervjuer). 

Samtidigt som alla förskollärarna uttrycker sig genom att säga att de inte är intresserade ifall 

barnen som blir tillsagda är flickor eller pojkar, uttrycker några av informanterna senare att 

de bemöter barnen utifrån stereotypa förväntningar på kön/genus. Ett sådant exempel är när 

förskolläraren Ylva som har arbetat som förskollärare under en längre tid svarar att hon inte 

säger till om det är fyra pojkar i byggrummet som är högljudda, men att hon om det är fyra 

tjejer som är lika högljudda ber dem att dämpa sig, detta har även citerats ovan. Detta kan 

kopplas till Eidevald (2009) som belyser att när flickor är högljudda anses de vara mer 

störande än om pojkar är högljudda (Eidevald 2009, s. 108-109). Ylvas uttalande visar att hon 

är medveten om det som Eidevald (2009) belyser i sin studie även om hon kanske inte har 

läst Eidevalds forskning. Ett annat exempel är när informanten Helena uttrycker sig på 

följande sätt: 

Jag försöker alltid att lyckas med att utmana barnen, att alla ska våga klättra eller 

göra halsband. Men om en flicka exempelvis absolut inte vill göra halsband, nej då 

har hon inte kommit dit än (Helena, Intervju). 

När våra nio informanter fick möjligheten att ta del av studien innan den publicerades 

invände Helena, i sitt mejl till oss förklarade hon att hon inte specifikt menade flickor. Utan 

att det var det utvecklingsmässiga hos barnen som var av vikt i hennes resonemang. Vi finner 

det intressant att Helenas svar kan tolkas och uppfattas på olika sätt. Eidevald (2009) 

understryker att barnstugeutredningen redan på 1970-talet skrev att utvecklingspsykologiska 

teorier ”bildar utgångspunkt för valet av underlag för förskolans pedagogik” (SOU, 1972:26, 

s. 21), viktiga ledord var då inlärning och mognad som de menade att man skilde på 

(Eidevald 2009, s. 39-40). Vidare menar Eidevald att barn utifrån denna syn med andra ord 

inte förväntas att lära sig saker förrän de har nått en viss mognad och kan klara av det som 

förväntas av dem och att denna mognad och utveckling förväntas att ske periodvist. Han 

menar att det i förskolan finns en stark tradition i dessa tankar både i de tidigare och i de 

senare referenserna, där det ofta handlar om att vänta in barns mognad och att kunna utmana 

barnen utifrån deras mognadsnivå (Eidevald 2009, s. 40). Helena betonar i sitt mejl att 

utvecklingen har med barnets mognad att göra och att denna mognad är något som sker i 

olika faser, hon menar att barnen lär sig när de nått denna utvecklingsmässiga mognad som 

Eidevald (2009) betonar. Hon beskriver att barn går igenom olika utvecklingsfaser och att det 

är utifrån dessa faser som hon försöker att utmana barnen. Dolk (2013) understryker att det i 
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förskolan länge har funnits en tradition som handlar om att både flickor och pojkar ska ges 

möjligheter åt att sysselsätta sig med samma aktiviteter. Hon menar att mycket av det 

material som finns på förskolan därmed kan uppfattas som förhållandevis könsneutralt. 

Oavsett denna könsintegrering menar Dolk att det finns många rapporter och mycket 

forskning som pekar på att pojkar och flickor i förskolan möter olika villkor (Dolk 2013, s. 

15). Utifrån Helenas svar drar vi slutsatsen att den tradition som rör barns utveckling och 

mognad i detta fall fortfarande lever kvar i förskolan.  

4.2. Förskollärarnas resonemang kring jämställdhetsarbetet  

De flesta av informanterna i vår studie talar om jämställdhetsarbetet i termer av att ge både 

flickor och pojkar samma möjligheter och om allas lika värde oavsett kön. Detta är ett vanligt 

uttalande bland förskollärarna i vår studie, dock har många av våra informanter haft svårt att 

beskriva detta i en kontext där deras resonemang blir konkret och förståeligt. Men en del av 

våra informanter beskriver hur de resonerar kring jämställdhetsarbetet genom att vara mer 

specifika i sina yttranden. I detta avsnitt är det främst deras resonemang som analyseras.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att det är svårt att benämna kvalitativa 

intervjuer som löst-, semi- eller ostrukturerade och att det viktiga istället är att man i studiens 

resultat redovisar hur man har genomfört sina intervjuer och på vilket sätt man har ställt 

frågorna i intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 40). I och med att informanterna 

inte alltid gav en detaljerad beskrivning där de förklarade sina resonemang i ett sammanhang 

uppstod det följdfrågor kopplade till intervjuguiden och informanternas svar. Följdfrågorna 

ställde vi ofta på följande sätt ”Hur menar du när du säger att...?”, ”På vilket sätt använder du 

detta begrepp i ett sammanhang?” och ”Kan du ge ett exempel på när du…?”. Följdfrågorna 

bidrog till att informanterna ibland kunde besvara frågeställningarna på ett mer konkret och 

beskrivande sätt. 

När förskolläraren Andreas får frågan om jämställdhetsarbetet kopplar han 

jämställdhetsarbete till genusarbetet och svarar:  

Jag tänker att ett jämställdhetsarbete för mig är att vi inte bemöter barn eller vuxna 

utifrån några förutfattade meningar om hur människor bör vara eller någon 

samhällsnorm. Från min sida är det att inte ha förutfattade meningar om flickor och 

pojkar, som exempelvis att det finns inbyggda mekanismer som styr beteende eller 

agerande. Det är det som ett jämställdhetsarbete går ut på, att synliggöra och 

motarbeta dessa föreställningar (Andreas, Intervju).  
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Det Andreas gör är att han väljer att begränsa sig och lyfter fram jämställdhetsarbetet utifrån 

ett genusperspektiv. Andreas sätter därmed in sig själv i sammanhanget genom att han 

betonar sitt agerande och hur hans agerande kan påverka arbetet med jämställdhet. Dolk 

(2013) menar att det finns ambitioner inom genuspedagogik som handlar om att skapa bättre 

villkor för barn att utan begränsningar som normativa och traditionella föreställningar om kön 

leva sina liv (Dolk 2013, s. 16). Andreas talar om jämställdhetsarbetet i en kontext som berör 

genus och menar därmed att ett sådant arbete bland annat handlar om att inte ha förutfattade 

meningar om hur pojkar och flickor ska vara utifrån någon samhällsnorm. Utifrån Dolk 

(2013) drar vi slutsatsen att Andreas svar kan uppfattas som att han har ambitioner för att 

skapa bättre villkor för barn att kunna leva sina liv utan några begränsningar utifrån 

normativa och traditionella föreställningar om kön/genus. 

Informanterna Adam och Helena kopplar jämställdhetsarbetet till kvinnors rättigheter och 

menar att om pedagoger tillämpar ett jämställdhetsarbete redan med de yngsta barnen på 

förskolan kan de påverka barnens uppfattningar om de ojämlika villkoren som finns mellan 

män och kvinnor. Helena svarar: 

Jag tror att grunden läggs i förskolan och om vi inte tänker kring genus så tror jag 

att det blir de här stereotypa könsrollerna som vi vill komma från. Det här med 

kvinnors rätt, vi har en lång väg kvar. Många säger att det är jämlikt i Sverige men 

så är det inte. Kvinnor har inte samma rättigheter och förutsättningar som män så 

jag tror att det här med feminism behövs. Eftersom att jag själv är en kvinna tänker 

jag på det. Jag tycker att män och pojkar får ha sitt men för kvinnorna måste vi 

arbeta väldigt medvetet (skrattar), det låter väldigt egoistiskt (Helena, Intervju). 

Adam besvarar frågan på följande vis: 

Det behövs framför allt för att det inte ska bli skillnad mellan könen, utan barnen 

ska känna att de är människor oavsett kön. Det är tråkigt att könsroller förekommer 

i yrkeslivet där kvinnor exempelvis tjänar mindre än män. Jag som pedagog ska 

förmedla och skapa förhållanden där både pojkar och flickor upplever att de får lika 

mycket uppmärksamhet, att de inte på något sätt upplever att de blir uteslutna på 

grund av sitt kön. Könet ska inte ens komma på tal, utan de ska vara barn (Adam, 

Intervju).  

Det är inte alls ovanligt att Adam och Helena kopplar jämställdhetsarbetet till frågor som rör 

kvinnors rättigheter. Begreppet jämställdhet har enligt Eidevald under en längre tid använts 

för att stärka kvinnors position i samhället (2011, s. 19-20). Enligt Brinkkjær och Høyen 

(2013) är en fenomenologisk ansats till hjälp när man ska tolka och skapa förståelse för hur 
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människor tolkar och uppfattar omvärlden. Brinkkjær och Høyen (2013) refererar till Maurice 

Merleau-Ponty som menar att begreppet livsvärld kan beskrivas på så sätt att vi människor är 

till och existerar i världen men på olika sätt och upplever därmed världen på olika sätt 

(Brinkkjær & Høyen 2013, s. 65). Johansson (2005) menar att människors uppfattningar som 

för dem är sanningar om verkligheten alltid är skapade ur vissa perspektiv och 

kategoriseringar när man utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ett exempel på en 

kategorisering som Johansson menar är mer aktuell än andra är genus, det vill säga kvinnor 

och män, och där råder även en hierarki där män är den överordnade kategorin (Johansson 

2005, s. 25-26). 

Utifrån Brinkkjær och Høyen (2013) drar vi slutsatsen att Helenas och Adams uppfattningar 

av ett jämställdhetsarbete grundar sig i hur de tolkar och uppfattar sin omvärld. Detta bygger i 

sin tur på deras erfarenheter och på vilket sätt de uppfattar sina livsvärldar. Båda resonerar 

kring jämställdhetsarbetet genom att betona kvinnors rättigheter, dock har de olika 

utgångspunkter. Medan Helena lyfter fram jämställdhetsarbetet genom att utgå från sig själv 

som kvinna, så talar Adam om jämställdhet genom att belysa det utifrån 

jämställdhetsbegreppet. På så vis uppfattar Helena och Adam sina livsvärldar på olika sätt 

utifrån sina olika erfarenheter och sätt att se på omvärlden. Eftersom både Helena och Adam 

betonar skillnaderna som finns i samhället när de talar om kön/genus med utgångspunkt i ett 

jämställdhetsarbete blir de kategoriseringar som Johansson (2005) framhäver relevanta i 

förhållande till deras resonemang. Utifrån Johanssons (2005) socialkonstruktionistiska 

perspektiv om kategoriseringar drar vi slutsatsen att både Helena och Adam lyfter fram 

jämställdhetsarbetet utifrån ett perspektiv som rör kvinnors rättigheter, och talar på så vis om 

den kategori och hierarki som råder mellan kvinnor och män i samhället och i förskolan men 

på olika sätt.  

4.2.1. Attribut och bekräftelse i ett jämställdhetsarbete 

Eidevald (2009) lyfter fram vanliga hinder som förskollärarna i hans fokusgruppssamtal 

nämner. De menade att de hinder som främst påverkar barnen är föräldrars och massmedias 

motstånd mot jämställdhetsarbetet. Förskollärarna i Eidevalds studie (2009) menar att 

föräldrarna gör detta genom att bland annat ge sina barn en hel del ”genusattribut” eller att de 

om en pojke som sysselsätter sig med pärlor säger att han ”beter sig som en flicka”. Men 

även genom att de klär sina barn i typiska ”pojk- eller flickkläder” (Eidevald 2009, s. 166). 

Majoriteten av informanterna i vår undersökning uppger att de inte lägger någon vikt vid de 
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attribut och kläder som barnen har som kan kopplas till kön. De menar att de istället bekräftar 

barnen genom att säga ”Jag ser att...”, ”Blev du ledsen när…?”, ”Vad kul att du är här idag!”, 

eller genom att nämna detaljer som exempelvis vilken funktion något har. 

En del av informanterna uppger att vårdnadshavare bekräftar sina barn på olika sätt. Dessa 

informanter understryker även två olika sätt som är vanliga bland vårdnadshavare när de 

bekräftar sina barn. Det ena sättet är att vårdnadshavaren är öppen och bekräftar det som 

barnet gör, leker och är intresserat av. Det andra sättet som förskollärarna betonar är rädslan 

hos vårdnadshavaren när deras barn gör något som strider mot samhällets stereotypa normer 

om kön. Som exempelvis att om deras son har på sig en kjol, kompromissar vårdnadshavaren 

senare genom att ge honom ”attribut” som kan tänkas förstärka samhällets normer om kön. 

Förskollärarna menar att media även påverkar barn och föräldrars val av exempelvis de 

kläder och leksaker som de köper till barnen. Ett exempel på detta är när informanten Helena 

uttrycker sig på följande vis:  

Jag tycker att det är hemskt att stora företag och klädmärken är så himla flickiga och 

pojkiga. Det är tråkigt att det är så puttenuttigt för flickorna och action för killarna. 

Det värsta är att föräldrarna hakar på det. Det påverkar mycket när man känner att 

man får uppmärksamhet för det yttre och att förväntningen på hur man ska vara då 

hamnar i fel riktning. Vi kan göra allt för att motverka det på förskolan men mycket 

påverkas av samhället och hur det ser ut idag (Helena, Intervju). 

Ett annat exempel är när informanten Tanja svarar: 

När barnen exempelvis har kjol på sig och får massor med bekräftelse hemma 

förväntar sig barnen att även få det av oss pedagoger på förskolan, men vi lägger 

istället märke till detaljerna, så där blir det en krock. Föräldrarna har även blivit 

bättre på det, förut kunde man inte klä ut pojkarna i kjolar men nu gör även 

föräldrarna det. När man gjorde Pippi-tofsar så skrattade papporna och sa nej men 

min son ska inte ha så, men det ser man inte längre. Det har skett en utveckling 

(Tanja, Intervju). 

Detta kan kopplas till Eidevalds studie där detta mönster även förekommer bland 

förskollärarna i hans studie när de uttrycker vilka hinder som främst påverkar barnen 

(Eidevald 2009). Förskollärarna i föreliggande studie menar att detta kan strida mot de 

läroplansmål som finns i förskolans styrdokument som betonar genus- och 

jämställdhetsarbetet. I läroplanen står det att förskolan ska motverka traditionella könsroller 

och könsmönster (Skolverket 2016, s. 7). Enligt förskolans läroplan (Skolverket 2016) ska 
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förskollärare ansvara för att ge föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i verksamheten och ha 

inflytande över på vilket sätt målen i den pedagogiska planeringen ska konkretiseras. I 

läroplanen står det även att arbetslaget har ett ansvar att visa respekt för föräldrarna och 

ansvara för att det utvecklas en relation mellan barnens familjer och förskolans personal som 

är tillitsfull (Skolverket 2016, s. 15). 

Informanterna i denna undersökning menar att det ibland uppstår svårigheter kring hur de ska 

prioritera vårdnadshavares åsikter kring genusarbetet i förskolan i förhållande till läroplanen, 

eftersom att de enligt läroplanen har som uppdrag att både samarbeta med föräldrar och att 

motverka traditionella könsroller och könsmönster. Därmed menar informanterna att de i 

sådana sammanhang ställs inför svåra situationer. Ett exempel på ett sådant uttryck är när 

informanten Alfred uttrycker sig om hur barnen anammar de normer och värden som han 

förmedlar utifrån förskolans läroplan:  

Ja det tycker jag att de gör, samtidigt så är det ju ett samspel med hemmet och 

förskolan där. Vi kan ju inte allena ge dem de här sakerna om de inte får dem 

hemma och tvärtom också. Men visst spelar det ju stor roll, det vi gör här, eller det 

som jag gör här som pedagog och försöker förmedla allt det som är viktigt till 

barnen, det är klart att det fastnar hos barnen. Men samtidigt så måste de ju även få 

det från andra håll. Det går ju inte att bara få det på ett håll (Alfred, Intervju). 

Förskollärarna i vår studie berättar att den bekräftelse som barnen får hemma och på 

förskolan kan variera och se olika ut i och med att vårdnadshavare och pedagoger har olika 

roller, förhåller de också sig på olika sätt när de bekräftar barnen. Enligt Olofsson (2007) är 

pedagoger ständigt med och skapar kön både verbalt och subtilt genom blickar, leende, 

kroppshållning, röstläge och mimik. På detta sätt bestraffar eller bekräftar de även barnens 

beteenden (Olofsson 2007, s. 21). En del av informanterna i vår undersökning betonar även 

betydelsen av språk och tonläge som en del i ett genus- och jämställdhetsarbete när man 

förhåller sig till och talar med barnen. Olofsson (2007) menar att ett sätt att bekräfta barnen 

på som bidrar till att de bygger en positiv självbild är genom att tillvarata de naturliga 

tillfällen som uppstår, berätta om sig själv och vara personlig, sätta ord på känslorna och 

bekräfta dem genom att exempelvis säga ”Jag förstår att du blev besviken när du inte fick 

vara med”, ”Jag ser att du är ledsen” och ”Blev du sårad när hen sa så till dig?” (Olofsson 

2007, s. 101-102).                                                                                                        

Utifrån Olofssons (2007) forskning, läroplanen (Skolverket 2016) och Eidevalds (2009) 

studie drar vi slutsatsen att det finns många orsaker som leder till att de stereotypa 
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traditionella könsroller och könsmönster som förskolan strävar efter att motarbeta 

upprätthålls på annat håll som exempelvis massmedia och föräldrars påverkan. Detta leder 

därmed till att förskollärarna ställs inför situationer där de kan tänkas behöva välja vilka 

läroplansmål som de ska prioritera i första hand, i och med att både föräldrasamverkan och 

jämställdhetsarbetet i förskolan är mål och uppdrag som tydligt är formulerade i förskolans 

läroplan. En annan slutsats som vi drar är att de sätt som förskollärarna berättar att de 

bekräftar barnen på vilar på vetenskaplig grund som bygger på hur man kan bekräfta barn på 

olika sätt som bidrar till att de bygger en positiv självbild.                                                                 

4.2.2. Riskerna med att styrdokument och lagar inte ger förslag på hur man kan arbeta 

I frågan om förskolans läroplan och styrdokument reflekterar förskollärarna olika. De betonar 

att verksamheten vilar på förskolans värdegrund utifrån läroplanen och förskolans 

styrdokument såsom Skollagen och FN:s barnkonvention. Nedan ges exempel på hur 

informanterna besvarar denna fråga:  

Jag har läroplanen levande. Det försöker jag att ha hela tiden i mitt tankesätt och i 

mitt arbete (Tanja, Intervju) 

Jag tycker att jag har det i fokus hela tiden och att jag har den i åtanke egentligen i 

allt jag gör (Cornelia, Intervju). 

Man har ju den i ryggmärgen och matar på liksom och allas likas värde och sådant 

pratar vi om varje dag med barnen och med varandra och sådär (Sanna, Intervju).  

Jag anser att jag förhåller mig enligt de riktlinjer som finns, att den hela tiden finns 

med i mitt arbete (Alfred, Intervju). 

De uttryck som ovan citerats kopplar vi till Eidevald (2011) som understryker att trots att det 

i läroplanen står att förskolan ska motverka traditionella könsroller och könsmönster ges inga 

förklaringar på vad detta innebär. Han menar att i och med att denna formulering kan tolkas 

på olika sätt leder detta även till olika tolkningar och arbetssätt. Vidare betonar Eidevald att 

detta i sin tur leder till att det samtidigt förs många diskussioner kring vad som anses vara 

viktigt när man bemöter pojkar och flickor (Eidevald 2011, s. 50-51). Eidevald (2011) 

framhäver att dessa diskussioner ofta har sin utgångspunkt i fyra frågor, exempel på dessa 

frågor är: Är vi lika eller olika som pojkar och flickor/män och kvinnor? och Behöver alla bli 

behandlade lika eller kan vi i våra olikheter som män och kvinnor vara jämställda? Han anser 

att hur pedagoger ser på kön/genus har stor betydelse för hur pedagoger tolkar frågorna 

(Eidevald 2011, s. 51). Enligt Eidevald (2011) har denna tolkning av kön/genus i sin tur 
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betydelse för på vilka olika sätt som följande jämställdhetsmål i läroplanen tolkas: ”flickor 

och pojkar ska ha samma möjligheter att utveckla förmågor och intressen”. Eidevald menar 

att i och med varje förskola har friheten att själv välja på vilket sätt de vill arbeta på så sätt att 

de inte begränsar pojkar och flickor ser både arbetssätt och mål olika ut. Han lyfter fram att 

en del tolkar målet som att pojkar och flickor utifrån att de är olika ska ges olika möjligheter, 

medan andra tolkar det på så sätt att pojkar och flickor ska ges samma möjligheter, sedan 

finns det även de som gör tolkningen att utifrån att alla är olika ska enskilda individer därmed 

ges olika möjligheter (Eidevald 2011, s. 51).                                                                

Utifrån Eidevald (2011) drar vi slutsatsen att förskollärarna i vår undersökning tolkar frågor 

som har med bemötandet av pojkar och flickor att göra utifrån sina erfarenheter av och syn på 

kön/genus. Informanternas tolkningar av kön/genus har i sin tur betydelse för på vilket sätt 

förskollärarna i denna studie tolkar målet i läroplanen om att både pojkar och flickor ska ges 

samma möjligheter att utveckla både intressen och förmågor. Utifrån de tolkningar av 

läroplansmålet som Eidevald (2011) menar är vanliga att pedagoger gör drar vi även 

slutsatsen att informanterna i vår undersökning tolkar läroplansmålen på olika sätt. Detta i 

och med att läroplanen inte ger läsaren förslag på hur hen ska tillämpa genusarbetet i 

praktiken, vilket leder till att målen tolkas på olika sätt och att arbetet därmed ser olika ut.  

Något som är vanligt bland en del av våra informanter är att de ofta oberoende av vilken ålder 

barnen i deras barngrupp är i uttrycker att de arbetar på så sätt att de samtalar med barnen när 

barnen själva lyfter fram frågor som kan anses vara svåra att prata om. Ett sådant exempel är 

när informanten Sanna svarar:  

Jag tycker att vi har haft ganska mycket dialog med våra barn, just för att vi har en 

pojke som ofta klär sig i ”tjejkläder”, men var på vi verkligen säger att alla får klä 

sig hur man vill och pratar ganska mycket om det. En del barn frågar/säger ’Jag vet 

att pojkar kan ha långt hår’, ja men självklart. Alltså sådana grejer: Vilka får gifta 

sig? Vi har diskuterat det här med slöja med något av barnen, när och varför 

behöver man ha det? Ja men sådana ganska tunga frågor ändå, men en diskussion 

har vi haft så ja. Vi lyfter det när något av barnen säger något [!] (Sanna, Intervju). 

Dolk (2013) refererar till en studie som gjorts av specialpedagogen Jon-Håkon Schultz och 

barnpsykologen Magne Raundalen (2010) där de i sin studie uppmärksammar att det inte alls 

är ovanligt att vuxna gärna avvaktar med att samtala med barn om ”svåra ämnen”. Vidare 

menar Dolk (2013) att enligt Raundalen och Schultz uttrycker sig ett flertal vuxna på så sätt 

att de menar att det är bättre att ta ställning till sådana frågor när barnen signalerar att de är 
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redo eller frågar själva, i och med att de inte vill belasta barnen med onödiga bekymmer eller 

förorsaka barnen någon form av skada (Dolk 2013, s.132). Dolk (2013) framhäver även en 

studie som gjorts av Åsa Bartholdsson (2011) där denna ovilja kring att samtala om sådant 

som barn inte tar upp framkommer i hennes fältarbete. När Bartholdsson enligt Dolk (2013) 

intervjuade barn i femårsåldern på en förskola och en pedagog nyfiket frågade vad de talat 

om och Bartholdsson svarade att de exempelvis talat om sexuell läggning, uttryckte sig 

pedagogen förvånat. Pedagogen berättade att de endast brukade diskutera det som barnen 

själva väljer att ta upp och att sexuell läggning är något som barnen aldrig tidigare tagit upp 

(Dolk 2013, s. 132-133). Utifrån de studier som Dolk (2013) refererar till kan vi även se ett 

liknande mönster i Sannas svar när hon i slutet uttrycker att de samtalar med barnen ”när 

något av barnen säger något”.  

Enlig läroplanen ska förskolan sträva efter att varje enskilt barn utvecklar en förståelse för 

alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, social bakgrund, religion eller annan 

trosuppfattning, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning (Skolverket 2016, s. 4, 8). I 

läroplanen (Skolverket 2016) står det att förskolan ska motverka traditionella könsroller och 

könsmönster; att vuxna är viktiga förebilder för barn och att det sätt som vuxna förhåller sig 

på påverkar barns respekt och förståelse för de skyldigheter och rättigheter som finns i ett 

demokratiskt samhälle (Skolverket 2016, s. 6-7). Utifrån Dolk (2013) och läroplanen 

(Skolverket 2016) i förhållande till Sannas svar drar vi slutsatsen att det inte alltid är säkert 

att barnen på förskolan lyfter fram frågor som innefattar allt som förskollärare och övriga 

pedagoger förväntas att förmedla till barnen utifrån förskolans styrdokument. Vi drar även 

slutsatsen att barn undrar över mer än vad de frågar om och att det inte är säkert att de får alla 

sina funderingar och frågor besvarade om det enbart är när barnen lyfter fram frågor som 

förskollärare väljer att samtala med barnen.  
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5. Slutdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat, hur materialet, studiens teoretiska utgångspunkt 

och studiens fenomenologiska ansats har fungerat i förhållande till studiens frågeställningar. 

För att skapa en förståelse för vad likheterna och olikheterna i förskollärarnas uttryckta svar 

beror på studerade vi vårt empiriska material på nytt. Det vi då fick syn på var att det finns 

gemensamma drag bland de nyutbildade förskollärarna i sitt sätt att uttrycka sig på. Vi 

uppmärksammade även att det finns gemensamma drag i uttrycken som gjorts av de 

informanter som läst en äldre förskollärarutbildning. Vi såg även att intresset för 

ämnesområdet har betydelse för på vilket sätt informanterna besvarar frågorna, som 

exempelvis på vilket sätt genusbegreppet är viktigt för dem. Ytterligare faktorer som vi 

uppmärksammade är hur informanterna uttryckte sina erfarenheter, informanternas ålder och 

betydelsen av att ha gått en längre fortbildning som berör genusarbetet på förskolan.  

Brinkkjær och Høyen menar att man med hjälp av en fenomenologisk ansats kan skapa en 

förståelse för hur människor tolkar och uppfattar omvärlden (Brinkkjær & Høyen 2013). 

Allwood och Erikson (2010) betonar vikten av att människors erfarenheter och förståelse för 

fenomen som för dem är självklara och givna av naturen utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv skapas i möten med andra människor (Allwood & Erikson 2010). Utifrån de 

gemensamma drag som vi uppmärksammade i förskollärarnas svar skapades en förståelse för 

förskollärarnas resonemang kring arbetet med genus och jämställdhet i förskolan. Detta 

gjordes genom att tolka deras uppfattningar med utgångspunkt i studiens fenomenologiska 

ansats och socialkonstruktionistiska teori. Likheterna i informanternas sätt att uttrycka sig 

uppmärksammades och vi noterade att det fanns gemensamma drag bland de nyutbildade 

förskollärarna, samt gemensamma drag bland förskollärarna med äldre utbildning. Detta såg 

vi som informanternas sätt att uppfatta genus- och jämställdhetsarbetet på förskolan utifrån de 

erfarenheter och kunskaper som de fått genom utbildning, intresse och erfarenhet. Studien 

visar därmed att utbildning, ålder och generation har betydelse för på vilket sätt 

förskollärarna väljer att uttrycka sig. Har de nyutbildade förskollärarna mer kunskaper inom 

området eller är de bara bättre på att uttrycka sig på ett sådant sätt som stämmer överens med 

det vi förväntat oss? Detta är en fråga som tyvärr inte besvaras men som är intressant i 

förhållande till studiens resultat.  

Denna studie visar att på de tre undersökta förskolorna finns det minst en förskollärare på 

varje förskola som verkar ha bredare kunskaper om genus- och jämställdhetsarbetet. 
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Lahdenperä (2008) betonar även detta, hon menar att detta mönster inte alls ovanligt. Men 

vad är orsaken till att den kunskap som finns hos informanterna inom genus- och 

jämställdhetsarbetet inte alltid sprids mellan kollegorna på förskolan? Utifrån informanternas 

svar visar vår studie att det inte alltid finns ett större intresse för arbetet med genus och 

jämställdhet bland kollegorna, och att förskollärarna istället då väljer att prioritera att arbeta 

med andra områden som är aktuella i förskolan.  

Studien har visat att det ofta förekom att informanterna med äldre förskollärarutbildning 

uttryckte sig på så sätt att de exempelvis sade ”Jag ser barnen som individer och inte som 

pojkar eller flickor”. Utifrån detta svar, visar denna undersökning att trots att många 

förskollärare med äldre utbildning uppger att de väljer att bemöta barnen som individer och 

inte utifrån deras kön, kan de ibland uttrycka att de hade förväntningar på barnen utifrån 

deras kön. Utifrån den tidigare forskning som gjorts av Eidevald (2011) där han lyfter fram 

att det är vanligt att pedagoger uttrycker sig på ett sådant sätt, visar även vår undersökning att 

det finns ett sådant mönster i förskollärarnas svar. Detta i och med att förskollärarna inte 

besvarade följdfrågan om vad det innebär att ”Se barnen som individer”. Studien visar även 

att informanterna är självkritiska i sina resonemang när de i samband med intervjuerna får 

möjligheten att reflektera över sitt arbetssätt.  

De förskollärarna i vår studie som har läst en nyare förskollärarutbildning uttrycker sig på så 

sätt att de menar att de som förskollärare inte har förväntningar på barnen utifrån deras kön 

men att det samhälle som vi lever i ständigt påverkar barnen, vilket i sin tur leder till att de 

stereotypa normer som existerar i vårt samhälle upprätthålls, snarare än motarbetas. 

Informanterna med nyare utbildning talade även om en medvetenhet kring vad ett genus- och 

jämställdhetsarbete innefattar, vikten av reflektion, reflektionen i arbetslaget och reflektionen 

tillsammans med barnen för att kunna gå vidare i arbetet, detta beskriver även Lenz Taguchi 

(2013) som ett led i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Förskollärarna i denna 

undersökning menar att de gör detta för att de vill få syn på om eller på vilket sätt de själva är 

med och bidrar till att de normer om kön/genus som finns i samhället upprätthålls för att på 

vis hitta strategier för att motarbeta detta. Ett sådant exempel är när informanten Josefine 

nämner vikten av frågor som pedagoger ställer till barnen i förhållande till den pedagogiska 

miljön på förskolan, i och med att dessa frågor kan leda till att kön/genus förstärks.  

I Eidevalds studie (2011) kan man läsa om att pedagoger ofta inte förklarar innebörden av 

genus- och jämställdhetsarbetet på förskolan. Detta mönster förekommer även i vår studie 
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trots att det är sex års tid mellan föreliggande undersökning och Eidevalds studie. Många av 

förskollärarna i vår undersökning uttryckte sig i termer som är självklara, som berör 

människosyn snarare än ett genus- eller jämställdhetsarbete. Kan det möjligen ha varit 

avsaknaden av kunskaper kring ett sådant arbete som fick dem att uttrycka sig på ett sådant 

sätt?  

Studiens empiriska material visar att ett flertal av informanterna började arbeta som 

förskollärare i samband med att läroplanen för förskolan, det vill säga när ”Lpfö98” kom att 

bli det nya styrdokumentet i förskolan eller långt innan dess. På så sätt visar denna 

undersökning att intresse, erfarenhet och kunskap har betydelse för hur förskollärarna tolkar 

och uppfattar läroplansmålen. Eidevald (2009) betonar i sin studie att det både i skollagen 

och i förskolans läroplan står att pedagoger ska arbeta med jämställdhet, han menar att i ett 

sådant arbete ingår det att arbeta för att motverka traditionella könsroller och könsmönster, 

det vill säga att arbeta med genus. Eidevald menar vidare att det inte står något i förskolans 

läroplan om hur detta arbete ska tillämpas i praktiken och att detta bidrar till att pedagoger 

tolkar målen på olika sätt, vilket i sin tur leder till olika arbetssätt (Eidevald 2009, s. 7). 

Denna studie visar att det finns olika anledningar till att förskollärarna tolkar målen på olika 

sätt, en gemensam faktor för deras sätt att uttrycka sig på är bland annat utbildning och 

intresse. En fråga som blir relevant i detta sammanhang är hur genus- och 

jämställdhetsarbetet behandlats i äldre respektive nyare förskollärarutbildning.  

Dolk (2013) menar att man inom utbildning om barns utveckling ofta fokuserar på vad barn 

med tiden kommer att bli och vad som kan göras i betydelsen av utbildning och fostran för att 

barnen ska nå dit. Dolk (2013) refererar till sociologen Jens Qvortrup (1994) som uttrycker 

de rådande föreställningar som finns gällande vad barn i samhället är, det vill säga blivande 

människor medan vuxna ses som fulländade människor (Dolk 2013, s. 173). Utifrån detta 

hävdar vi att en förklaring kan vara att tidigare förskollärarutbildning behandlade det som var 

viktigt eller ansågs komma att bli aktuellt i samhället under tiden för utbildningen. I dagens 

samhälle anses genus vara ett viktigt område i förskolan, diskussionen kring jämställdhet är 

större idag än tidigare. Därmed visar denna studie att det som anses som viktigt att ta upp 

inom förskollärarutbildningen utformas i förhållande till vad som vid denna tidpunkt anses 

vara viktigt i det samhälle som vi lever i.  

Enligt Dolk (2013) finns det inte något utarbetat facit som talar om vad som är rätt i ett 

jämställdhetsarbete. Hon understryker olika former av metoder som kan bidra till inspiration 
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som därmed kan skapa möjligheter för att komma igång med att bedriva ett förändringsarbete 

(Dolk 2013). I läroplanen står det att förskolan ska motverka traditionella könsroller och 

könsmönster (Skolverket 2016, s.7). Vår studie visar att förskollärarnas utbildning har 

betydelse för på vilket sätt de resonerar kring hur de tolkar läroplansmålen som handlar om 

att motverka traditionella könsroller och könsmönster i förskolan.  

Vår undersökning visar att förskollärarna uttryckte sig på olika sätt när de resonerade kring 

arbetet med målen utifrån förskolans styrdokument och genus- och jämställdhetsarbetet på 

förskolan. Studien visar att informanterna hade olika uppfattningar kring synen på 

genusarbetet, de svårigheter som kan uppstå i genusarbetet på förskolan, utmaningarna med 

att bedriva ett genusarbete, samt miljöns och materialets betydelse i ett genusarbete. I frågan 

om hur förskollärarna uppfattar jämställdhetsarbetet på förskolan visar vår undersökning att 

informanterna har olika uppfattningar om vad ett jämställdhetsarbete i förskolan innebär. 

Trots att alla hade någon form av grunduppfattning visade denna studie att det inte alltid var 

lätt för förskollärarna att uttrycka sig på ett sätt som beskrev hur de kan arbeta eller arbetar 

med genus och jämställdhet i förskolan.  

Sammanfattningsvis har studiens frågeställningar besvarats utifrån det empiriska materialet, 

analysarbetet och bearbetningen av materialet i analysen. Genom att kombinera en 

fenomenologisk ansats med en socialkonstruktionistisk teori har vi i denna studie kunnat 

tolka förskollärarnas svar så detaljerat som möjligt. På så sätt har en förståelse skapats för hur 

och vad förskollärarnas olika sätt att resonera kring ämnet beror på. Därmed hävdar vi att det 

i förhållande till studiens frågeställningar och studiens empiriska material har fungerat bra att 

kombinera en fenomenologisk ansats med en socialkonstruktionistisk teori. Studien har visat 

att de nio förskollärarna på de tre undersökta förskolorna resonerar olika kring genus- och 

jämställdhetsarbetet på förskolan. Studien har även visat att förskollärarna resonerar olika 

kring deras arbete utifrån de styrdokument och lagar som används i svenska förskolor. 

Utifrån förskollärarnas resonemang visar vår studie att det finns olika faktorer som påverkar 

förskollärarnas svar. Denna undersökning har visat att när förskollärarna gick sin 

förskollärarutbildning, om de har fortbildat sig och att intresse påverkar deras sätt att resonera 

kring målen i förskolans styrdokument och genus- och jämställdhetsarbetet på förskolan.  
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5.1. Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie handlar främst om att få syn på och skapa större förståelse för förskollärares 

uppfattningar och syn på genus- och jämställdhetsarbetet i förskolan och deras medvetenhet 

inom detta område, samt hur de tolkar målen och uppdraget i förskolans styrdokument.  

Fokus har främst legat på att få fram en bild av hur förskollärarna anser att de arbetar för att 

ge alla barn samma förutsättningar, möjligheter och rättigheter oberoende av deras bakgrund 

eller kön/genus. Ett förslag på vidare forskning inom fältet är att komplettera intervjuerna 

med observationer i barngruppen av samtliga nio förskollärare som deltagit i vår studie för att 

få syn på om de i praktiken arbetar på så sätt som de uttrycker att de gör. Ett annat förslag på 

fortsatt forskning är att genomföra den enkätstudie som i föreliggande studie inte var möjlig 

att genomföra i förhållande till studiens tidsram.
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7. Bilagor             

7.1. Bilaga 1. Samtyckesförfarande                                       

Vi är två studenter vid namnen Jenny Messö och Amy Harmon. Just nu läser vår sista termin 

på förskollärarutbildningen vid Södertörns Högskola. Under denna termin kommer vi att 

skriva en förskoledidaktisk uppsats som kommer att omfatta en mindre undersökning som är 

väsentlig för förskolans praktik och för vårt kommande yrke som förskollärare. Vi är 

intresserade av att besöka er vid ett flertal gånger mellan v. 40-44 (eventuellt v.45), för att 

genomföra intervjuer med förskollärare.       

 Syftet med denna studie är att grunda en bredare förståelse för vilken uppfattning och 

syn förskollärare har gällande jämställdhet i förskolan. Syftet är också att få syn 

förskollärares uppfattningar om de normer om genus som är råder i samhället och hur de 

tänker att de kan arbeta för att sträva efter att ha en verksamhet där varje barn oberoende av 

kön har samma möjligheter till utveckling och lärande. Metoden för datainsamling kommer 

att bestå av kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjuerna beräknas att ta 45 minuter 

och kommer att spelas in med hjälp av en mobiltelefon, detta gör vi för att kunna gå tillbaka i 

intervjun så att vi inte går miste om viktig information. Under intervjuerna kommer vi även 

att föra anteckningar med hjälp av en dator.        

  Den information som här framkommer kommer att vara konfidentiell och enbart att 

användas till denna C-uppsats. Det betyder att de uppgifter som deltagaren lämnar endast 

kommer att behandlas av forskarna och att du som deltar i studien kommer att vara anonym, 

på så sätt att namn på deltagare och förskola kommer att vara fiktiva och de uppgifter som 

behandlas endast är de som anses vara relevanta för studiens syfte. Du som deltar gör det 

frivilligt och har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak. Den slutliga 

versionen av denna C-uppsats kommer att publiceras online genom publikationsdatabasen 

DiVA. 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar,  

Jenny Messö och Amy Harmon 

Kontaktuppgifter: 

Jenny Messö:                                          Amy Harmon:  

Mejl: xxxxxxxx, Tel: xxxxxx  Mejl: xxxxxxxx, Tel: xxxxxxx                

Handledare: Sam Holmqvist, Mejl: xxxxxxx 
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Härmed samtycker jag att medverka i denna studie. Jag är medveten om vad mitt deltagande 

innebär och vad studiens syfte är. Jag har fått information om att mitt deltagande är frivilligt och 

att jag när som helst kan välja att avbryta min medverkan. Jag har även fått information om att 

förskolans namn och personuppgifter inte kommer att framgå i det slutliga arbetet, det vill säga 

att det är ett anonymt deltagande och att uppgifterna bevaras så att inga obehöriga kan få 

tillgång till dem. 

 

Informant:                                                                    Författare: 

 

_________________________                            _________________________ 

Ort och datum                                                    Ort och datum 

  

_________________________                                   __________________________ 

Underskrift                                             Underskrift 

  

_________________________                           _________________________                        

Namnförtydligande                                                     Namnförtydligande 

  

Formulären lämnas in senast vecka 41 till xxxxxx som kommer att lämna över dem till Jenny 

eller Amy. 
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7.2. Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguide: 

1. Vad heter du och hur gammal är du? 

2. Vad har du för typ av utbildning och hur länge har du arbetat som förskollärare? 

3. Hur gamla är barnen i din barngrupp? 

4. Vad innebär ett jämställdhetsarbete för dig? 

5. Hur anser du att du förhåller dig till förskolans värdegrund? 

6. Hur anser du att du arbetar aktivt för att förebygga normer som rör genus, kön, 

jämställdhet, likvärdighet och delaktighet dagligen med utgångspunkt i förskolans 

styrdokument? 

7. Vilken betydelse har begreppet genus för dig? 

8. Upplever du att du ibland medvetet och omedvetet gör skillnad på barn utifrån deras 

kön? 

9. På vilket sätt kommer förskolans värdegrund till uttryck i din undervisning? (när, hur 

och i vilket syfte). 

10. Barn är olika, på vilket sätt arbetar och använder du dig i din pedagogiska verksamhet 

av barnens olikheter? 

11. Upplever du att barnen anammar de värden och normer som du som förskollärare 

förmedlar? 

12. Har du nyligen fått möjlighet att ta del av någon slags fortbildning om förbättringen av 

genusarbetet i verksamheten? 

13. På vilket sätt anser du att genus är ett viktigt begrepp att tänka på i arbetet i 

barngruppen? 

14. Hur arbetar du som förskollärare för att normalisera det som i samhället anses vara 

avvikande? (det vill säga ”Diversifiera normalitet”) 

15. Har du efter denna intervju fått nya idéer och tankar som du tidigare inte funderat kring? 

(Utveckla). 

16. Finns det något som du vill tillägga som vi ännu inte har tagit upp? 

17. Hur upplevde du denna intervju? 

 


