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” I think that it maybe has more to do with cultural 

differences” 

- a qualitative study about  preeschool teachers view on gender issues 

   

Abstract 

This study aims to seek knowledge about what preschool teachers think about gender issues, 

and if it affects their work. The study has been performed in a multicultural district in 

Stockholm. A working party of three teachers, one male and two females, has been 

interviewed and observed. The empirical material from the interviews and observations has 

then been analyzed based on theories about gender, femaleness, maleness and cultural 

behaviour. The result proves that one of the three teachers considers that there are general 

typical female and male behaviour. One of the three teachers considers that there are 

differences in the children’s behaviour based on their gender. My observations prove that all 

the three teachers have some apprehensions about what is to be typical male or female 

behaviour. One of the three teachers thinks that the differences between her male and female 

colleagues are a result originating in culture and not gender.  

 To sum up, my result suggests that the three teachers’ respective cultures, affects their 

idea of maleness and femaleness.  
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1 Inledning och bakgrund 
Genus har varit och är än idag ett populärt ämne att diskutera. Vad är kvinnligt och vad är 

manligt? Hur förstärks respektive försvagas skillnader mellan könen? Hur ska människan 

förhålla sig till de könsroller som finns? 2004 presenterade Utbildningsradion en serie av sex 

tv-program med namnet Genusmaskineriet. Programmen belyser genusfrågor utifrån olika 

perspektiv och sammanhang. Det sista avsnittet belyser könsmakten i skolan och det blev min 

inspiration till denna uppsats. Programmet tar upp problem kring genus i skolan och bland 

elever, vilket väckte frågor hos mig. När börjar barn fundera kring sitt eget och andras kön? 

Vilken roll har lärare och pedagoger i detta och hur ser deras uppfattningar om genus ut?  

   Jag ska här börja med en sammanfattning av vad begreppet genus innebär. Begreppet 

genus kommer från det engelska ordet ”gender”, som betyder kön. Genus enligt svensk 

bemärkelse är ett sammanfattande begrepp över normer, attityder och föreställningar kring 

kön och konstrueras av människan i sociala situationer och samtal med sin omvärld 

(Gannerud, 1999:8) .  Kulick (Genusmaskineriet, 2004) beskriver begreppet genus som socialt 

kön. Det är alltså människan som tillsammans med andra i olika situationer, språkliga, sociala 

och kulturella etc., skapar genus och uppfattningar om manligt och kvinnligt. Genus skulle 

således kunna vara ett resultat av social konstruktivism.  

 

”I social konstruktivism läggs tyngdpunkten på den språkliga sociala interaktionen som betingelse för 

kunskap. All kunskap uppstår i en intersubjektiv kontext där språklig interaktion konstruerar 

relationerna såväl mellan subjekten som mellan objekten” (Thomassen, 2007:205) 

 

Thomassen beskriver vidare att människor tillsammans konstruerar de sociala problem som 

finns i samhället. Problemen har funnits hela tiden, men människan begreppsliggör dem. 

Genus är således ett socialt konstruerat begrepp om människans värderingar, normer och 

föreställningar om kön. Problemet om föreställningar, normer och bilder av hur kvinnor och 

män ”ska vara” eller ”inte vara”, har alltid funnits men vi har begreppsligat det som Genus. 

 Grunden till uppfattningar, normer och föreställningar börjar hos det lilla barnet och det 

är vi vuxna som bär ansvaret att se till att dem förblir jämställda. Om en manlig lärare spelar 

fotboll med pojkar och inte flickor är det sannolikt att bara pojkarna börjar spela fotboll på 

fritiden. Om en kvinnlig lärare alltid kommer till förskolan med rosa och lila kläder är det 

sannolikt att flickorna börjar klä sig så. Allt vuxna säger och gör påverkar barn på något sätt. 

Stainton Rogers & Stainton Rogers (2002:62–63) lyfter fram ett liknande exempel vid 
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förklaringen av begreppet social inlärningsteori. Den sociala inlärningsteorin är ett begrepp 

som växte fram under behaviorismen. Behaviorismen är vetenskap om människans beteende 

inom samhällsvetenskaperna och innebär att människans alla beteenden är inlärda 

(Thomassen, 2007:86). Mot bakgrund av detta innebär det enligt Stainton Rogers & Stainton 

Rogers (2002:62–63) att människans utveckling av könsbeteende är inlärt. Forskarnas 

exempel på hur könsbeteende lärs in är bland annat att en pojke som leker med lego och får 

mycket uppmärksamhet och gott bemötande när han gör det, sannolikt kommer att fortsätta 

leka med det. Även negativa reaktioner påverkar det lilla barnet. Om till exempel en flicka 

bemöts av negativa reaktioner när hon leker med lego, kommer hon troligtvis att sluta med 

det.  

  Stainton Rogers & Stainton Rogers (2002:60–63) påpekar vidare att människan lär sig 

genom att observera andra, för att sedan upprepa det de har sett. Forskarna liknar människans 

inlärda könsroller med ettt manus. Manuset står för det som barnet observerar och lär in från 

omgivningen under uppväxten, så som beteenden, normer, värderingar etc. Föräldrar bär ett 

stort ansvar då det är de som visar barnen vad som är rätt och fel genom deras egna 

handlingar. Enligt forskarna härmar barn gärna de roller som de anser liknar dem själva, till 

exempel föräldrarna.  

  Stier (2004:84–86) lyfter upp begreppet socialisationsprocessen, som har samma 

innebörd som den sociala inlärningsteorin. Stier förklarar begreppet med att alla människor 

omedvetet och medvetet tillägnar sig en kulturs beståndsdelar så som normer, värderingar, 

etik- och moraluppfattningar, språk, levnadssätt, sociala roller etc. 

 

1.1 Vad säger styrdokumenten?    

Läroplanen belyser hur lärare ska arbeta med de traditionella könsroller och uppfattningar om 

kvinnligt och manligt som finns i samhället. Lärare ska både enskilt och tillsammans med sitt 

arbetslag lära sina elever om genus samt tänka på hur deras uppfattningar påverkar eleverna.  

 

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

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

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.” (Lpfö, 2010:5) 

 

 Läroplanen tar upp att det i förskolans värdegrund ingår att alla som arbetar ska motverka de 

traditionella könsroller som finns i samhället. Verksamheten ska anknyta värden i sitt arbete 

så som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
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värde och jämställdhet mellan könen. Läroplanen belyser även vikten av att barn tillägnar sig 

de etiska värden och normer som finns i samhället genom upplevelser i vardagen. Som 

pedagog är det viktigt att tänka på den roll som förebild man besitter och hur det egna 

förhållningssättet påverkar barn. Vidare lyfts flickor och pojkars möjligheter upp gällande att 

få utveckla intressen och förmågor utan att bli påverkade av stereotypa könsroller. Arbetslaget 

ska även tillsammans arbeta för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och 

utrymme i verksamheten (Lpfö, 2010). 

  Vad anser då pedagogerna på den undersökta förskolan i denna uppsats, om de 

traditionella könsmönster som finns? Anser de att det inte finns några eller kanske att de 

själva inte är påverkade av dem? Jag kommer här att besvara mina frågeställningar om hur 

pedagogerna på den undersökta förskolan tänker och handlar kring uppfattningar om kvinnligt 

och manligt. Jag kommer att utförligt gå igenom hur jag har gått till väga för att samla in det 

empiriska materialet, hur jag har analyserat det samt vilket resultat jag har kommit fram till. 

Tidigare forskning och teorier kommer att lyftas fram i syftet att jämföras och diskuteras med 

mitt resultat.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att få kunskap om och i så fall hur, pedagogerna på den 

utvalda förskolan tänker kring deras egna uppfattningar kring kvinnligt och manligt. Samt att 

få en inblick i hur de funderar kring kvinnligt och manligt i deras arbete. För att få kunskap 

om detta grundar sig denna uppsats på följande tre frågor: 

 

2.1 Frågeställningar  

 

 Finns det generella kvinnliga och manliga beteende enligt pedagogerna på den utvalda 

förskolan? 

 Upplever pedagogerna någon skillnad i sina manliga och kvinnliga kollegors arbete? 

 Hur ser pedagogernas uppfattningar ut i jämförelse med teorier kring manligt och 

kvinnligt? 
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3 Metod, material och genomförande  
 

3.1 Urval 

Förskolan i undersökningen är belägen i ett mångkulturellt Stockholmsområde och består av 4 

syskonavdelningar med barn i åldern 1-5. Arbetslaget som har intervjuats och observerats 

består av två kvinnor och en man. Avdelningen har cirka tjugo barn med olika etniciteter och 

kulturer. Pedagogerna har även olika etniciteter, en av kvinnorna har svensk etnicitet och 

kallas här för Olivia. Den andra kvinnliga pedagogen har sitt ursprung i mellanöstern och 

kallas här Nina. Den manliga pedagogen har ett latinamerikanskt ursprung och kallas här för 

Robert. Den undersökta förskolan har getts namnet Jordgubben. 

 Jordgubben valdes ut på grund av antalet män som arbetar där. Jag tog kontakt med 

förskolan genom att besöka den och träffade först en kvinna, här kallad Sofia, på en av de fyra 

avdelningarna. Hon var positivt inställd till att jag ville komma och utföra min undersökning 

hos dem. Hon presenterade mig för all personal på hela förskolan och intresset var stort från 

allas sida. Min första tanke var att intervjua och observera Sofias arbetslag. När det sedan 

visade sig att personalen på en av de andra avdelningarna hade mest tid för mig den första 

dagen, valde jag att fokusera min undersökning på den avdelningen istället.  

 

3.2 Valet av en kvalitativ metod 

Den kvantitativa forskningsmetoden har sin bakgrund i naturvetenskap, där man söker efter 

”säker” kunskap genom empiriskt kvantifierbara och objektiva mätningar Den kvalitativa 

forskningsmetoden har växt fram ur de humanistiska vetenskaperna och innebär att forskaren 

försöker tolka och förstå sina resultat (Stukát, 2005:30–33). Mot bakgrund av detta valde jag 

att använda en kvalitativ forskningsmetod, då mitt syfte med undersökningen är att på ett 

djupare plan söka förstå pedagogers tankar och handlingar kring kvinnligt och manligt. 

 I en kvalitativ studie är observationerna ostrukturerade och intervjuerna öppna på olika 

sätt (Stukát, 2005:). Den kvalitativa forskningsmetoden har dock fått kritik för att vara för 

subjektiv, vilket innebär att resultatet blir olika beroende på vem som har tolkat 

undersökningen (Ibid.). Jag anser att subjektiviteten är en positiv egenskap, då mitt syfte med 

en kvalitativ metod är att uppnå ny kunskap kring ett ämne eller område. Det är sedan upp till 

läsaren att tolka på egen hand och på så sätt få ny kunskap.  
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3.3 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att söka förstå fenomen och ämnen ur de 

intervjuade personernas synvinkel.  Intervjuaren konstruerar då kunskap tillsammans med 

intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2009:17–18). Intervjuerna kan vara utformade på 

olika sätt. Jag har i min undersökning valt att göra strukturerade fältintervjuer. Jag har då 

använt mig utav ett intervjuschema där frågorna är bestämda innan intervjuerna (Stukát, 

2005:38). Jag har ställt samma frågor i samma ordningsföljd till de tre pedagogerna. Frågorna 

är tydligt formulerade kring ämnet så att informanterna inte kommer in på andra spår utan 

håller sig till ämnet och den specificerade frågan. 

 

3.4 Observationer 

Observationer är en datainsamlingsfas där man studerar verkligheten och observatören 

fungerar som ett tolkande subjekt (Backman, 2008:31,59) Denna fas är av stor vikt i en 

kvalitativ forskning om man vill se hur informanterna faktiskt gör, jämfört med deras 

uttalanden i intervjuerna. En av fördelarna med observationer är att kunskapen tas direkt ur 

sitt sammanhang och inte återges.  Jag har utfört osystematiska observationer som innebär att 

jag kontinuerligt har antecknar vad som har skett med egna ord. Även loggboksanteckningar 

har gjorts, vilket ingår i den osystematiska observationsmetoden. Anteckningarna är det man 

uppmärksammar av olika skäl. Den osystematiska observationen har även en funktion som ett 

komplement till exempelvis intervjuer (Stukát, 2005:49–51).   

  Mina osystematiska observationer utfördes under två dagar på Jordgubben i sammanlagt 

5-6 timmar. Under observationerna satt jag en bit ifrån barnen och pedagogerna och iakttog 

dem. Vid ett tillfälle observerade jag en planerad aktivitet, vilan för de större barnen. En av 

pedagogerna läste då böcker för barnen. Vid de övriga observationstillfällena var det fri lek 

ute eller inne.  

 

3.5 Analysen 

Analysen är en organisering, systematisering och tolkning av den data som har samlats in. 

Analysen innebär att det insamlade materialet relateras till frågeställningarna och syftet med 

studien. (Backman, 2008:31).  Det finns flera analysmetoder att använda sig utav när man ska 

gå igenom det insamlade materialet. Larsen (2009:104–105) lyfter upp delanalys, vilket är 
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den analysmetod jag har använt mig utav. En delanalys innebär att organisera det insamlade 

materialet i olika delar utifrån exempelvis frågor, teman, episoder, särdrag hos personer eller 

grupper, som hittas i materialet. Presentationen av mitt resultat är indelat efter olika kategorier 

jag hade i mina intervjufrågor. Analysen av resultatet är indelat efter teman och aspekter som 

hittades i informanternas svar, till exempel den manliga, språkliga och kulturella aspekten.  

 

3.6 Etiska aspekter 

Det är viktigt att tänka på och ta hänsyn till de etiska aspekter som finns i en kvalitativ studie. 

Stukát (2005:130–132) belyser ett antal krav att tänka på vid en studie. Informationskravet 

innebär att alla som ingår i studien ska få information innan studien påbörjas, om den 

forskningsansvariges namn, vilken högskola/universitet personen studerar vid, syftet med 

studien samt att deltagandet i studien är frivilligt och får avbrytas när som helst. När intervju- 

och observationstillfällen ska ske, bör deltagarna få information om hur den 

forskningsansvarige kommer att gå tillväga med intervjuer och observationer samt på vilket 

sätt resultatet kommer att användas och presenteras. Vid min första kontakt med Jordgubben 

informerade jag Sofia om mitt syfte med undersökningen, varför jag valt deras förskola samt 

personlig information som namn, skola etc. När det stod klart vilket arbetslag jag skulle 

fokusera på fick personalen där ovanstående information om min undersökning. Innan 

intervjuerna blev personalen i arbetslaget informerade om rätten till ett frivilligt deltagande 

samt hur jag kommer att använda mig utav materialet. 

  Pedagogernas deltagande och rätt att bestämma över deras medverkan benämns 

samtyckeskravet. Om undersökningen berör känsliga och personliga områden behövs 

tillåtelse från föräldrar eller vårdnadshavare för att undersökningen ska kunna genomföras. 

Några känsliga eller personliga områden berördes dock inte i min undersökning, därmed 

behövdes ingen tillåtelse från föräldrar eller vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär 

att personerna i undersökningen ska vara medvetna om att de är anonyma,. Alla uppgifter 

kring personerna, platsen, och området är privata. De privata data som kan finnas, till exempel 

anteckningar med riktiga namn etc, ska informeras att de inte kommer att redovisas. 

 Det finns även ett nyttjandekrav som innebär att materialet som samlats in endast är till 

för forskningsändamål. Informationen den forskningsansvarige har får inte lånas ut eller 

utnyttjas på annat sätt. När undersökningen är tryckt och färdig är den offentlig och även 

tillgänglig för läroböcker, tidningsartiklar etc.  
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4 Tidigare forskning och teori 
 

4.1 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning om genus och syn på kvinnligt och manligt som jag anser 

relevant för denna uppsats. Margareta Havung (2005, 57-64) skriver en artikel i antologin 

Manlighet i fokus: en bok om manliga pedagoger, pojkar och maskulinitetsskapande i 

förskola och skola om mäns syn på kvinnor och män. Jag lyfter även upp Marie Nordbergs 

(2005:77–83) artikel i samma antoligi och kring samma ämne. Margareta Havung (2000:101–

113) går djupare in i ämnet i sin avhandling Anpassning till rådande ordning: en studie av 

manliga förskollärare i förskoleverksamhet.  Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 

2004:13–17,41) presenterar i sin offentliga utredning forskning kring hur jämställdheten ser ut 

på förskolor i Sverige samt hur man kan arbeta med den. 

 

4.2 Ur mäns synvinkel 

Manlighet i fokus: en bok om manliga pedagoger, pojkar och maskulinitetsskapande i 

förskola och skola (Baagøe Nielsen & Nordberg, 2005) innehåller flertalet artiklar som 

belyser män i förskolan.  Havung (2005:57–64) såg i sin studie att de manliga förskolelärarna 

medvetet tog avstånd från att göra sysslor som att baka, väva eller sy. De såg det som 

kvinnliga sysslor, som de varken var intresserade av eller tyckte att de kunde utföra. De 

manliga förskolelärarna ansåg sig vara bättre på idrott än de kvinnliga kollegorna och de 

tyckte även att de leker bättre med barnen än de kvinnliga kollegorna.. När det gäller kvinnors 

lek påpekade de att kvinnor leker under organiserade former och vill alltid ha kontroll samt är 

noggranna.  Havung framhäver att noggrannheten inte syntes hos de manliga förskolelärarna 

och påpekar även att det är ett vanligt förekommande beteende inom förskola. Kvinnor är 

noggranna och ordningsamma och män är leksamma och aningen slarviga, vilket tillåts av 

båda könen. 

 Nordberg (2005:77–83) belyser i sin artikel mäns syn på män och framhäver att de 

manliga pedagogerna i hennes undersökning anser att de ”typiska manliga aktiviteter” som 

finns, t.ex. bilar, sport, kojbygge etc., är viktiga att uppmuntra hos pojkar i förskolan.  En av 

de manliga pedagogerna påpekar att pojkar behöver en manlig förebild som gör dessa 

”typiska manliga aktiviteter” med dem. En annan manlig pedagog i Norbergs undersökning 

vill ta avstånd från de ”typiska manliga aktiviteter” dels för att han inte anser sig vara en man 

som är ledartypen och macho, men också för att minska de tydliga könsskillnaderna. 
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Nordberg belyser detta som ett annat sätt att förstärka det kvinnliga och manliga olikheterna. 

Genom att den manliga pedagogen markant avstod från de ”typiska manliga aktiviteterna”, 

begränsade han barnen från vissa aktiviteter. (Ibid.). 

 Havung (2000:101–113) har skrivit en avhandling om manliga förskolelärare och deras 

uppfattningar kring sitt arbete i förskola och deras kvinnliga kollegors.  Syftet är att beskriva 

och analysera manliga förskolelärares arbete som underrepresenterat kön i förskolans dagliga 

verksamhet. Resultatet visar att både männen och kvinnorna på de undersökta förskolorna har 

tydliga åsikter om vad som är kvinnliga respektive manliga sysselsättningar samt hur deras 

egna roller ingår i dessa sammanhang. Resultatet visar även en bild av underordning hos 

männen och att de är nöjda med den ordning som råder.  

  Havung lyfter bland annat fram männens förväntningar samt de förväntningar de tror att 

de har från andra. De vardagliga rutinsysslorna i förskola som till exempel mat, vila, av- och 

påklädning och blöjbyten anses av de manliga förskolelärarna vara kvinnliga sysslor. Dock 

deltar männen i dessa sysslor för att det är viktigt att visa barnen att även män kan göra dem.  

Även sy, baka, klippa och klistra lyfts fram som kvinnliga sysslor där männen på förskolan 

inte är särskilt delaktiga utan hjälper stället till.  De manliga förskolelärarna lyfter de 

kvinnliga kollegornas goda kunskaper om bakning och pyssel.  Det finns även manliga sysslor 

på förskolan som männen gärna håller i, till exempel fotboll och snickeri. De kvinnliga 

kollegorna avstår gärna enligt männen, från dessa sysslor. Männen förklarar att det har med 

intresse att göra, kvinnor är mer intresserade av att baka, pyssla och omvårdnad, medan män 

gillar idrott och teknik (Havung, 2000:101–113). 

 

4.3 Jämställdhet i förskolan 

2004 presenterades en offentlig utredning skriven av jämställdhetsdelegationen för förskolan, 

med syftet att ge kunskap om hur man kan arbeta för en ökad jämställdhet i förskolan. Titeln 

är Den könade förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska 

arbete. Delegationen lyfter upp hur ojämställdheten ser ut i förskolor och på vilket sätt den 

kan uppmärksammas och arbetas med.  

 Det är vanligt förekommande att pedagoger har olika förväntningar på flickor och 

pojkar. Dessa förväntningar påverkar barns uppfattning om sig själva samt vad som är typiskt 

för flickor och pojkar. Forskning visar att det är vuxnas bemötande av barn som påverkar dem 

mest i deras deltagande, till exempel om ett barn möts av positiv feedback fortsätter han/hon 

med det beteendet eller aktiviteten som gett den positiva responsen. De förväntningar på 
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flickor och pojkar som finns är omedvetna och är därmed svåra att arbeta med så länge de inte 

uppmärksammas av personer själva. Först när förväntningar och fördomar synliggörs kan man 

börja arbeta med dem (SOU, 2004:13–17).  

  När arbete med jämställdhet i förskola nämns, är ofta människor första association 

bristen på män. De vanligaste argumenten till varför det behövs fler män i förskolan är att de 

behövs som motvikt till allt som är kvinnligt och för att visa att även de kan jobba inom 

omsorg och pedagogik. Delegationen anser att det första argumentet kan leda till att 

könsroller stärks och det andra argumentet är en strävan efter jämlikhet. Båda argumenten 

visar ett behov av män för att de är män. Delegationens argument är att den främsta 

egenskapen hos alla pedagoger bör vara pedagogisk skicklighet samt attityder till barn och 

genusaspekten (SOU, 2004:41).  

 

5 Teori 
Här lyfts teorier som anses relevanta för min undersökning upp. De är strukturerade efter 

kategorier i mina intervjufrågor och är uppdelade under två huvudrubriker: Genus – 

egenskaper, mäns roll i skolan, kvinnliga lärare, könsroller, skapande av kön samt kulturen 

och etnicitetens betydelse för kön – kulturella värderingar och normer, andrafiering och 

intersektionalitet.  

 

5.1 Genus – egenskaper, mäns roll i skolan, kvinnliga lärare, könsroller och 
skapande av kön 

 

5.2 Egenskaper 

Lärarförbundet gav 2006 ut boken Genuspraktika för lärare, med syftet att informera samt 

hjälpa lärare att arbeta med genus och jämställdhet bland lärare och med elever. Bettina Berg 

som författat boken belyser stereotypa könsmyter i samhället. Föreställningar om kvinnligt 

och manligt har funnits sedan urminnes tider.  Under 1700-talet blev könsfrågan aktuell och 

skillnader mellan män och kvinnor ansågs vara kroppsliga, själsliga och moraliska. Genom 

århundradenas gång har inga genetiska skillnader mellan könen bevisats, men frågan har 

påverkat människan och hennes syn på kvinnligt och manligt. Dessa myter leder till 

uppfattningen att män och kvinnor har olika beteenden och människor har förutfattade 

meningar om varandra. Kvinnor och män placerar varandra i olika fack vilket i sin tur leder 
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till att män och kvinnor lever upp till dessa förväntningar och skillnader. Berg lyfter fram ett 

antal ”vanliga” uppfattningar inom västerländsk kultur, om hur män och kvinnor är olika.  

Kvinnliga egenskaper                               Manliga egenskaper 

Känsla                                                       Förnuft 

Omsorg                                                     Fostran 

Svaghet                                                     Styrka 

Passiv                                                        Aktiv 

Försiktig                                                    Djärv 

Osäker                                                       Säker 

I den moderna genusforskningen anses kön vara socialt konstruerat, det är vi människor som 

själva skapar könsskillnader (Lärarförbundet, Berg, 2006:9–12). 

 

5.3 Mäns roll i skolan  

Hjalmarsson (Pedagogiska Magasinet, 2008:52–53) har skrivit en avhandling om manliga och 

kvinnliga lärares professionella liv ur ett genusperspektiv. I artikeln berättar hon vad hon har 

sett i sin studie, till exempel skillnader i kompetens och förväntningar. Hjalmarsson lyfter upp 

att i de skolor hon undersökt har de flesta kvinnorna en uppfattning att det är viktigt med män 

i skolan för de barn som inte har en pappa. Vidare anser kvinnorna att männen ska vara mer 

auktoritära och hålla ordning i skolan. Hjalmarsson är kritisk mot detta och ställer sig 

frågande till vad det är männen ska hålla ordning på. Hon menar att ordning är en social 

dimension som både män och kvinnor jobbar med.  

  Gällande kompetensen hävdar de flesta lärarna i studien att kön inte har någon 

betydelse, däremot har män och kvinnor olika funktioner. De unga kvinnorna anser att 

manliga lärare får mer respekt av barnen, vilket de säger har att göra med etnicitet och ålder. 

De är emot att lägga ett genusperspektiv på lärandet. Detta förnekande av könets påverkan 

beskriver Hjalmarsson som ett utpekande av ”de andra”. Hon tror att deras undvikande av 

könets betydelse grundar sig i att de inte vill känna skuld för att kvinnor ständigt nedvärderas.  

    

5.4 Kvinnliga klasslärare 

Gannerud (1999:63–66) skriver om kvinnliga klasslärare och deras arbete, hur kvinnliga 

lärare tänker kring sitt arbete utifrån ett könsperspektiv. Kvinnorna i studien reagerade till en 

början frågande till frågorna om könsroller, då de inte tidigare funderat kring sin lärarroll ur 

ett könsperspektiv. Den generella uppfattningen var att deras individuella personligheter och 
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egenskaper hade större betydelse för deras arbete, än könet.  I klassrumssituationer ansåg de 

flesta att kön har betydelse.  

  En brist på manliga förebilder hos eleverna, tas upp. Manliga förebilder som är manliga 

på ett bra sätt och då speciellt för pojkar, anses vara viktigt för eleverna. En kvinnan anser sig 

själv inte vara särskilt ”manhaftig”. En annan kvinnlig lärare påpekar att manliga lärare tas på 

mer allvar av eleverna än de kvinnliga.  Typiska kvinnliga egenskaper lyfts fram i kontakten 

med eleverna, till exempel omhändertagande och den seende sidan. Den seende sidan innebär 

en förmåga att kunna se på barns kroppsspråk och beteende när de behöver hjälp. Gällande 

relationen med elevers föräldrar anser en kvinna att hon får lättare en nära kontakt med 

mammorna för att de förstår varandra. Hon menar att vissa föräldrar kan känna sig 

underlägsna läraren och att det är då lättare att bryta isen som kvinna. 

 

5.5 Könsroller 

I boken lyfts genuspsykologin fram, forskarna ger förklaringar och beskrivningar av hur kön 

påverkar människans person och sätt att vara samt de sätt människan tänker, känner och 

handlar på. Forskarna tar upp den sociala inlärningsteorin som växte fram under 

behaviorismen och innebär att människans alla beteenden är inlärda. Vilket innebär att 

människans utveckling av könsbeteende är inlärt. Om en pojke får mycket uppmärksamhet 

och gott bemötande när han leker med lego, är det sannolikt att han kommer att fortsätta leka 

med det. På samma sätt påverkar negativa reaktioner från omgivningen. En flicka som bemöts 

av negativt om hon leker med lego kommer troligtvis att sluta leka med lego. Vidare skriver 

forskarna att människan lär sig genom observation, alltså att först se och sedan härma.  

Gällande inlärda könsroller görs en liknelse av manligt och kvinnligt beteende som roller ur 

ett manus. Manuset lärs då in under uppväxten, där föräldrar har en inflytelserik roll och följs 

under livets gång. Barn härmar gärna och ofta roller de anser likna dem själva (Stainton 

Rogers & Stainton Rogers, 2002:60–65). 

  Könsstereotypisering innebär schematiska föreställningar om psykologiska drag och 

egenskaper och även beteenden som förväntas och anses passande för kvinnor och män.   

Forskarna hänvisar till Brannon (1976) som beskrivit hur en ”riktig” man ska vara. Texten är 

omskriven av forskarna för att passa in idag. Ingen fjollighet ska finnas hos männen, vilket 

menas att inga feminina egenskaper ska visas. Män ska vara vinnare genom att uppnå hög 

status och vara framgångsrika. Män ska inte heller vara mesiga utan tro på sig själva som 

självständiga och ska aldrig låta någon få övertaget. Aggression ska användas och även våld 
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om det behövs. Forskarna hänvisar även till Welzer (1978) som beskrivit hur en kvinna bör 

vara. Welzer utgick från religiösa texter från den tiden, men enligt forskarna finns de 

könsbilderna även i dagens samhälle. De har ”översatt” welzers text så att den passar idag. 

Kvinnor ska vara varma och omtänksamma, inte vara promiskuösa, ha oönskad hårväxt eller 

odör, de ska banta och ha koll på sin vikt. Kvinnor förväntas också sätta andras behov före de 

egna och få det de vill genom att flirta. Hushållsplikterna har inte förändrats utan ses 

fortfarande som kvinnogöra (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002:71–74). 

 

5.6 Skapande av kön 

Utbildningsradion presenterade 2004 en serie av sex tv-program med det gemensamma 

namnet Genusmaskineriet. Avsnitten tog upp flertalet funderingar kring genus. Det första 

avsnittet med titeln att konstruera kön, tar upp människans ständiga konstruerande av 

uppfattningar om kön. Här belyses kulturen som en påverkande faktor. Kulick (2004) är 

professor i socialantropologi och forskar om genus och sexualitet och hävdar att: 

 

”Det är inte så att det finns någon slags biologisk bas, som är oföränderlig, transhistorisk som finns… 

i alla möjliga kulturer och alla möjliga historiska perioder. Utan vår uppfattning om vad som är 

biologiskt är kulturellt påverkad.”(Don Kulick, 2004) 

  

Heléne Thomsson och Ylva Elwin Novak är doktorer i psykologi och forskar om genus och 

hur vi identifierar oss med vårt kön. Thomasson förklarar ett annat sätt på vilket människor 

sänder dubbla signaler. För barn signalerar vuxna dubbla budskap genom att skapa tydliga 

uppdelningar mellan tjejer och killar genom till exempel att skapa ”tjej- och killsaker”, genom 

vårt kroppsspråk och beteende gentemot killar och tjejer. Samtidigt säger vuxna till barn att de 

får göra vad de vill och bli vad de vill, vilket gör det svårt för barn att förstå hur de ska eller 

inte ska bete sig.   

 Könsmaktsordningen lyfts även upp i programmet, och Thomason anser att kvinnor och 

män alltid rangordnas, kan förklaras som en slags struktur i könsmaktsordningen. Det finns 

alltid områden där män anses vara högre än kvinnor. Det finns även områden där kvinnor får 

ses högre, dessa områden är bestämda att kvinnor får vara högre inom. Thomasson förklarar 

att dessa områden ofta handlar om omsorg av äldre eller barn. Elwin Novak beskriver vidare 

att det finns en koppling mellan makt och kön.  Det som människor anser vara manligt lönar 

sig oftast bättre, till exempel ekonomiskt. Det som kvinnor associeras med är dock oftast lägre 

värderat.  
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 Synen på män tas upp och ett inslag visar en familj där Jesper Norryd, pappa i familjen, 

berättar hur han tror att den ”vanliga” synen på män ser ut och hur han ser på sig själv som 

man. Ekonomi kopplar han ihop med män och en egenskap han anser vara vanlig bland män 

och speciellt hos sig själv är att ha svårare för att visa sina svaga sidor.  

 

5.7 Kulturen och etnicitetens betydelse för kön – kulturella värderingar och 
normer, andrafiering och intersektionalitet  

 

5.8  Kulturella värderingar och normer 

Kulturmöten av Stier (2004:37–120), är en introduktion till interkulturella studier som bland 

annat innehåller beskrivningar och förklaringar kring begrepp, till exempel kultur, etnicitet, 

etnocentrism och normer.  Boken ger en inblick i de svårigheter och problem som kan uppstå i 

möten med andra kulturer och etniciteter samt beskriver hur människan fungerar i olika 

former av grupper.  

   Språk och kommunikation spelar en stor roll vid kulturmöten. Människan försöker 

ständigt att kommunicera med andra för att få sig förstådda, skapa relationer och kunna 

samarbeta. Kommunikation har även funktionen att ge människor en känsla av identitet och 

sammanhållning i en grupp, en känsla av ”vi” och ”dem”.  Språket kan vara ett sätt att stänga 

ute andra från ”vi-grupppen”, om till exempel personerna inom gruppen talar samma dialekt. 

Stier framhäver språket som den möjligtvis viktigaste kulturbäraren eftersom det är en 

kommunikativ förutsättning i alla kulturer samt för kulturmöten (2004:37–39).  

  Varje kultur har ett ”galler” som skiljer dem från andra och håller dem samman. Detta 

”galler” består av till exempel värderingar, normer, regler, religiösa föreställningar, tabun, 

könsroller, traditioner och familjestruktur, syn på uppfostran, sexualitet och heder.  Normer 

har en funktion hos människan, att se andra kulturer och grupper som avvikande och kan 

skapa avsky gentemot andra kulturer. Normer kan bli till regler om hur man ska eller inte ska 

bete sig. Även moral- och etikuppfattningar är starkt kopplade med människans uppfattning 

om rätt och fel. Normer, moral- och etikuppfattnigar är inte regler ur en regelbok, men följs i 

alla kulturer medvetet och omedvetet. Om man går emot normerna eller moral- och 

etikuppfattningarna är det vanligt förekommande att man blir negativt bedömd av övriga i 

gruppen eller kulturen (2004:66–72). 

  I boken beskrivs även hur normer och värderingar skapas. Redan när barn är små får de 

lära sig av vuxna i deras omgivning vad som är rätt och fel, hur man får eller inte får bete sig. 

Barn lär sig då värderingar och normer kring hur man beter sig samt vem som har rollen att 
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dirigera rätt eller fel.  Barn utvecklar då generaliserade bilder av hur olika roller fungerar och 

ser ut, till exempel hur en pappa ska bete sig eller hur en lärare är etc. (2004:84–86)  

  Kulturella och etniska grupper känner ofta en stark ”vi-känsla” genom att omedvetet se 

det positiva i den egna gruppen och det annorlunda och negativa hos ”de andra”.  

Etnocentrism innebär människors behov av att identifiera sig med sin ”vi-grupp” och ser 

världen med gruppens ögon och värderingar. Det egna sättet, eller gruppens sätt att tänka och 

resonera är det ”korrekta”. Följden av detta blir att stereotyper, fördomar och attityder av 

etnisk och kulturell karaktär skapas. Etnocentrismen påverkar människans sätt att placera 

personer och andra grupper i  olika fack.  Våra tolkningar och värderingar kring olika 

fenomen påverkas också av etnocentrism. Detta görs dock omedvetet. Alla människor går 

igenom en socialisationsprocess, som innebär att omedvetet och medvetet tillägna sig en 

kulturs beståndsdelar så som normer, värderingar, etik- och moraluppfattningar, språk, 

levnadssätt, sociala roller etc. (Stier, 2004:96–97,120)  

 

5.9 Andrafiering 

Zachrison (2011:78–79) har forskat inom utbildningsfrågor i dagens mångkulturella samhälle 

och anser att vi idag inte kan kalla problemen kring elever med invandrarbakgrund som en 

”ny situation”, eftersom den mångkulturella skolan som idag finns i Sverige började utformas 

redan på 1970-talet. Hon betonar vikten av att sluta se elever med annan etnisk bakgrund än 

svensk, som ”de andra”. Detta kallar hon för att andrafiera. Hon framhäver att de senaste 

årens forskning visar att det är allt för vanligt att skolor gör elever med invandrarbakgrund till 

”de andra”. Forskning varnar för skolans sätt att hantera problem bland elever med utländsk 

bakgrund, där många skolor försöker sammanstämma elever som en lösning istället för att se 

de riktiga problemen, som oftast har att göra med det sociala eller en bristande undervisning. 

Skolor måste lära sig att hantera elevers upplevelser av utanförskap och inte säga att ”vi måste 

göra dem till svenskar”.  

Zachrison efterlyser mer kunskap om ungdomars självuppfattning, egna fördomar och om rätt 

pedagogik i rätt sammanhang samt kunskap om ett likvärdigt och mänskligt bemötande av 

elever. Elever ska ses som individer och inte olika etniciteter med andra språk än svenska. 

Enligt Zachrison måste utmaningar i vårt samhälle mötas med genom att tillägna sig kunskap 

och omsätta den i praktiken.  
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5.10  Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet innebär i en allmän definition enligt Lykke (Kvinnovetenskaplig 

Tidskrift, 2005:8) att kategorierna genus, kultur, klass, etnicitet, sexualitet etc. konstruerar 

varandra. Vidare beskriver hon att kategorierna växelverkar och transformerar varandra i ett 

samspela.  

     Begreppet intersektionalitet introducerades i Sverige av bland annat Paulina de los Reyes i 

början av 2000-talet (Liinason, Socialmedicinsk Tidskrift, 2008:261). Liinason hänvisar till 

Kimberlé Crenshaw (1994) som lanserade begreppet redan under mitten av 1990-talet. 

Crenshaw efterlyste ett sammanfattande begrepp för ojämlikheter som exempelvis svarta 

kvinnor möter i samhället. Crenshaw sökte förstå hur kategorier som exempelvis etnicitet, 

klass och kön samverkar med varandra. 

 

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras mitt empiriska material. Presentationen är här 

uppdelad under fyra rubriker/teman som utgår från de frågor jag har ställt i intervjuerna.  

 

6.1 Kvinnligt och manligt 

Nina ansåg att det inte finns skillnader mellan kvinnor och män generellt, utan att det beror på 

hur man är som person. Mina observationer visade dock en skillnad i Ninas sätt att prata med 

barnen beroende på aktivitet. Ett exempel utspelade sig när några flickor och pojkar gjorde 

pärlhalsband. Hon frågade alla barnen om de gjorde halsbanden till sig själva eller sin 

mamma.  

      Robert ansåg inte heller att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Däremot 

påpekade han att det finns en stor skillnad hos barnen på avdelningen. Till exempel att de 

flesta pojkars intressen är sport och brottning, som enligt de flesta är vanliga ”typiska 

killsporter”.  

 

”…. det finns intressen som till exempel pojkar gillar…sport, brottas…Barnen 

brukar komma till mig och säga: ska vi sparka boll?” (Robert) 

 

De barn som vill spela fotboll med honom är oftast bara pojkar, dock försöker han att 

uppmuntra flickorna att vara med.  Trots hans åsikt att det inte finns skillnader mellan 

kvinnligt och manligt visade mina observationer en situation ute på gården, då Robert 

behandlade flickor och pojkar på olika sätt. En pojke ramlade och Robert uppmanade då 
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honom att ställa sig upp, kämpa på och ropade att han var en stor pojke. Några minuter senare 

ramlar en liten flicka och han gick då fram till flickan och lyfte upp henne och spaden som 

hon tappat i fallet, sedan klappade han henne på huvudet.      

  Olivia anser att det finns skillnader mellan kvinnor och män. Den främsta skillnaden 

enligt henne är att kvinnor är mer sociala och pratar mer om känslor än män. Män är slutna, 

mindre öppna och inte så insiktsfulla om sig själva.  

 

”Kvinnor är mer sociala tycker jag…har ett större nätverk och nära personer 

som man pratar liksom känslor med…än vad män gör…” (Olivia) 

 

Vidare berättar hon det finns medfödda skillnader men att många förstärks eller förminskas på 

grund av omgivningen och uppfostran.  Att ha blandade kön på en arbetsplats är viktigt för 

Olivia. Det blir en annan struktur och kultur på en arbetsplats med bara män eller kvinnor. Då 

blir kulturen mindre sund och det kan pågå saker under ytan. Dessa mönster bryts dock upp 

om kön blandas enligt henne. 

 

6.2 Husliga sysslor  

Husligt arbete förekommer varje dag i en förskola till exempel städning, uppsnyggning och 

dukning inför måltider. Pedagogerna ser ingen könsuppdelad skillnad i vem som utför dessa 

hushållssysslor på avdelningen. Olivia berättar att det husliga arbetet är jämt fördelat bland de 

kvinnliga och manliga kollegorna, till exempel turas dem dagligen om att duka.  Nina berättar 

om sin förvåning över Roberts engagemang i de husliga sysslorna.  

 

”…men jag är förvånad att han är jätteduktig, ja han…när jag har kommit hit 

han torkar bordet och han också städar…sopa som dem andra…” (Nina) 

 

 

Hon berättar vidare att hon inte upplevt det på tidigare arbeten i förskola och skola.  

Gällande omvårdnaden av barnen till exempel blöjbyte och tvätt, anser alla pedagoger att 

även detta arbete inte påverkas av kön utan är jämt fördelat mellan personalen.    

 

6.3 Lek och kreativitet 

 I leken med barnen ser deltagandet från pedagogerna olika ut. Dock anser ingen av dem att 

det beror på deras kön. Robert berättar att Olivia är den som brukar ta med barnen till 
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sporthallen och att han själv gillar att till exempel skapa och pyssla med barnen. Även Nina 

berättar detta. Olivia anser att den som brukar leka olika lekar och hålla i olika aktiviteter inte 

beror på kön, utan att det beror på personligheten, intressen och bakgrund. Olivia har ett 

intresse för sport och berättar att hos dem är det kvinnor som tar med barnen till sporthallen: 

 

”…Vi är faktiskt kvinnor (skrattar) som har hand om de där sportiga sakerna, 

för att vi har det som intresse…” (Olivia) 

 

Mina observationer visade vid flertalet tillfällen att Robert pysslade tillsammans med barnen, 

precis som han själv och hans kollegor berättat. Mina observationer visade även att Olivia och 

Nina fungerade som hjälpredor när barnen lekte. De var med barnen, men inte delaktiga i 

leken tillsammans med dem.  

  När barnen var ute och lekte på gården varvade pedagogerna runt på olika ställen till 

exempel gungorna, pulkabacken, sandlådan etc. Olivia påpekar att det är bestämt att de ska 

turas om att vara på olika platser, vilket betyder att ingen väljer plats efter eget intresse eller 

på grund av kön. Robert berättade att han brukar spela fotboll med barnen ute på gården när 

det inte är snö. Oftast är det då pojkar som vill spela, men han försöker att få med tjejer också, 

vilket dock sällan lyckas.  

  Vid frågan om vem eller vilka i arbetslaget som kommer med idéer och initiativ anser 

Nina att det är Olivia och Robert som tillsammans bestämmer och hittar på saker.  

 

”…de bestämmer själva, men jag tror det är mest Robert och Ylva…och de 

säger sen till mig vad vi ska göra och så…” (Nina) 

 

Olivia och Robert anser båda att det inte är någon skillnad i vem av kvinnorna och männen 

som är mer eller mindre initiativtagande. Vilket bekräftar Ninas påpekande om att det är 

Olivia och Robert som tillsammasn bestämmer och kommer med idéer. Mina observationer 

visade dock att Robert själv ofta tog initiativ, både ute och inne. Han uppmanade barnen till 

lek, sång och dans och var alltid lika aktiv själv i aktiviteterna, som barnen.  

 

6.4 Kommunikation, attityder och beteende 

Om det finns skillnader i de kvinnliga och manliga pedagogernas sätt att samtala och 

kommunicera med barnen har pedagogerna olika syn på. Nina och Robert anser att det finns 

en skillnad men att det inte beror på kön, utan språkbristen. Nina berättar om sina problem 
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med språket som ett hinder i kommunikationen med barnen. När hon till exempel inte kan 

förklara saker eller vissa ord för barnen, delegerar hon vidare till sina kollegor. Olivia belyser 

inte heller kön utan personlighet och bakgrund som skillnaden i kommunikation med barnen.   

 

”Jo, då tänker jag mer att det har mer med den personens ryggsäck att göra, vad den 

har med sig för värderingar och synsätt och så vidare, jag tänker inte att det är bundet 

till könet då asså jag tänker inte så. Verkligen inte” (Olivia) 

 

Vidare förklarar hon att en persons värderingar och synsätt påverkar deras sätt att 

kommunicera med barnen. Hon framhäver även att det är möjligt att hon upplever en skillnad 

i kommunikationen hos kollegorna på grund av att en är man, dock är det inget hon tänker på 

medvetet. 

 

”…det är möjligt att den personen som jag tycker skiljer sig från mitt sätt att 

vara..kanske gör det för att han är man, det är möjligt…” (Olivia) 

 

Olivia anser även att kommunikation och attityder beror på kultur. Alla har med sig en egen 

uppfostran och hon ser en skillnad hos de kollegor som inte har uppfostrats på samma sätt 

som henne.  

 

” Ja där kan jag se en viss skillnad…men då tycker jag mer att det kanske har 

med kulturella skillnader å göra…vi här är en mix av jättemånga olika 

kulturer…och vi har med oss vår egen uppfostran i bakgrunden…och där ser jag 

att…det är en skillnad på dem som har blivit uppfostrade på et  helt annat sätt än 

jag som svensk till exempel.” (Olivia) 

  

 

Vidare förklarar hon att i de kulturer hennes kollegor kommer ifrån ser uppfostran olika ut. 

Till exempel behandlas pojkar och flickor olika, vilket hon själv inte är van vid. Hon anser 

även att det kan vara svårt att anpassa sig och vänja sig av med ett beteende som inte passar in 

i det svenska samhället.  

 Det finns även uppfattningar om attityder och beteende mellan barnen på avdelningen. 

Robert lyfter även fram kultur som en påverkande aspekt av hur barnen på avdelningen kan 

bete sig olika. 
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”Det kommer från föräldrarna….hemifrån, från deras kultur…” (Robert) 

  

7 Analys 

Här analyserar jag mitt resultat. Analysen är uppdelad under sex rubriker/teman som har 

hittats i svaren på mina intervjuer.  

 

7.1 Den generella uppfattningen om kvinnligt och manligt 

Nina ansåg att det inte finns några generella skillnader mellan kvinnor och män. Mina 

observationer visade dock ett beteende som kan tolkas som en uppfattning att något är typiskt 

kvinnligt. Hon frågade vid ett tillfälle några barn om pärlhalsbanden de gjorde var till deras 

mammor. Vad är ”typiskt” att kvinnor tycker om? En liknelse kan dras mellan denna situation 

och ett uttalande av de manliga pedagogerna i Havungs (2000:108) studie. Enligt dem är 

typiska kvinnliga intressen till exempel pyssel. Pyssel i förskola kan ofta innehålla att göra 

armband och halsband.  

 Robert ansåg inte heller att det finns skillnader mellan män och kvinnor, dock mellan 

barnen, där till exempel sport var pojkarnas domän. Enligt de manliga förskolelärarna i 

Havungs (2000:112) studie, är fotboll något som männen håller i även där. Förklaringen är att 

det handlar om intressen, män är mer intresserade av sport medan kvinnor intresserar sig för 

exempelvis pyssel och omvårdnad. Mina observationer visade en situation där Robert hjälper 

en pojke och en flicka som båda har ramlat. Pojken får stöttande och hejande rop av Robert, 

att han är en stor pojke och klarar sig upp själv medan flickan blir uppburen och får en klapp 

på huvudet. Berg (Lärarförbundet, 2006:9–12) lyfter fram vanliga västerländska uppfattningar 

om män och kvinnors egenskaper där bland annat styrka, djärvhet och säkerhet tillhör män, 

vilket pojken i ovanstående exempel blev uppmanad till av Robert. Stainton Rogers & 

Stainton Rogers (2002:72) belyser också uppfattningar om typiska egenskaper hos män, bland 

annat att de inte ska vara mesiga. De ska tro på sig själva som självständiga och ska aldrig låta 

någon få övertaget. Även dessa egenskaper kan sättas i paritet till Roberts sätt att uppmuntra 

pojken som hade ramlat.  

 Kvinnor ska vara varma och omtänksamma och förväntas sätta andras behov före de 

egna (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002:72–73). Bergs (Lärarförbundet, 2006:9–12) 

beskrivning av de västerländska uppfattningarna om kvinnor är bland annat känsla och 

omsorg, vilket stämmer överens med Olivias uppfattning att kvinnor är mer sociala och pratar 

mer känslor. Bergs restrerande kvinnliga egenskaper svaghet, passivitet, försiktighet och 
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osäkerhet är inget som informanten anser att kvinnor har. Gannerud (1999:66) belyser typiska 

kvinnliga egenskaper som ofta syns i kontakt med barn och elever, till exempel 

omhändertagande och den seende sidan. Den seende sidan innebär en förmåga att kunna se på 

barns kroppsspråk och beteende när de behöver hjälp. Den seende sidan kan jämföras med 

Olivias åsikt om att kvinnor pratar mer känslor. För att kunna hjälpa ett barn som till exempel 

har det svårt, krävs en egenskap att kunna prata om känslor, som även gör en inverkan på 

barnet om barnet självt har svårt för att prata om känslor. 

 Manliga egenskaper som Berg (Lärarförbundet, 2006:9–12) framhäver är förnuft, 

fostran, styrka, aktiv, djärvhet och säkerhet. Dessa egenskaper är inget som Olivia anser att 

män har, då hon menar att män är mindre öppna och inte lika insiktsfulla. Jesper Norryd 

(Genusmaskineriet, 2004) har dock liknande åsikter om sig själv och andra män och pekar på 

att det är vanligt att män har svårare för att visa sina svaga sidor. De medfödda skillnader hos 

män och kvinnor som Olivia anser finns kan ställas i kontrast till Kulicks (Genusmaskineriet, 

2004) ord:  

 

”Det är inte så att det finns någon slags biologisk bas, som är oföränderlig, 

transhistorisk som finns… i alla möjliga kulturer och alla möjliga historiska 

perioder. Utan vår uppfattning om vad som är biologiskt är kulturellt 

påverkad.”(Don Kulick, 2004) 

 

Hon hävdar även att de medfödda skillnaderna kan förstärkas eller förminskas beroende på vilken 

omgivning och uppfostran man har. Uppfostran har även en stor betydelse enligt Stier 

(2004:84), som anser att socialisationsprocessen, det vill säga tillägnandet av en kultur och 

dess beståndsdelar, startar redan när barn är små. Stainton Rogers & Stainton Rogers 

(2002:62–63) belyser den sociala inlärningsteorin som på samma sätt innebär att människans 

alla beteenden är inlärda. 

 

7.2 Den arbetsfördelade uppfattningen  

Det husliga arbetet så som städa, duka, blöjbyte etc. är enligt alla informanter jämt fördelat på 

avdelningen. Det finns scheman uppsatta över vem som ska duka eller plocka fram madrasser 

till vilan varje dag. I Havungs (2000:102) studie framgår det av de manliga förskolelärarna att 

dessa sysslor är kvinnliga, men att de deltar i dem för att visa barnen att även män kan göra 

dem. Detta är inget som Robert anser, utan alla sysslor på avdelningen görs naturligt av all 

personal oavsett kön. Även sy, baka och klippa och klistra belyses som kvinnliga sysslor av 
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männen i Havungs studie . I dessa sysslor är männen knappt delaktiga utan hjälper istället till 

när det behövs (Ibid.). Denna uppfattning delas inte heller av de tre pedagogerna på 

Jordgubben. Robert har ett stort intresse för pyssel i olika form och berättar att han ofta 

pysslar med barnen, till exempel klipper och klistrar.  Nina och Olivia lyfter båda upp deras 

manliga kollegas intresse för pyssel och anser att det är mycket positivt.  

 Deltagandet i lek med barnen på avdelningen såg olika ut i mina observationer. Havung 

(2005:63) framhäver i sin studie att de manliga pedagogerna ansåg att kvinnor leker med 

barnen under mer organiserade former, till skillnad från dem själva som de ansåg vara mer 

leksamma och slarviga. Detta stämmer överens med mina observationer där Robert alltid var 

delaktig i barnens lekar och aktiviteter, medans Olivia och Nina var där, men fungerade mer 

som hjälpande händer när det behövdes. 

 

7.3 Den språkliga aspekten 

Nina framhäver att det inte är könet som påverkar det kommunikativa arbetet med barnen 

utan att det är språket. Till exempel kan informanten ibland inte förklara ord och ber då sina 

kollegor att prata med barnen istället. Som pedagog på en mångkulturell arbetsplats möts du 

dagligen av olika kulturer och etniciteter. Enligt Stier (2004:37) har språk och kommunikation 

en stor roll vid kulturmöten. Kommunikationen ger en känsla av sammanhållning i en grupp 

och skapar ett ”vi” och ”dem”. Att inte kunna kommunicera med barnen på samma sätt som 

sina kollegor kan tolkas ge informanten en känsla av utanförskap, ett ”dem”.  

 

7.4 Den kulturella aspekten 

Kvinnliga och manliga attityder och beteende beror enligt Olivia och Robert på kultur. Robert 

har dock inte uppmärksammat några skillnader i pedagogernas attityder och beteenden 

gentemotmot barnen, utan mellan barnen. Det är något barnen har med sig från föräldrarna 

och den egna kulturen påpekar han. Detta kan relateras till det Stier (2004:66–72) hävdar om 

det ”kulturella gallret”. Han anser att varje kultur har ett ”galler” som skiljer kulturen från 

andra och håller ihop den.  Med ”galler” menas värderingar, normer, regler, religiösa 

föreställningar, tabun, könsroller, traditioner och familjestruktur, syn på uppfostran, sexualitet 

och heder. Andra kulturer ses genom ”gallret” av normer och skapar på så vis fördomar och 

avsky mot dem.  Normer och regler samt etik- och moraluppfattningar har både en medveten 

och omedveten funktion som riktlinjer inom alla kulturer (Ibid.).     

  Olivia understryker att skillnaderna i pedagogernas attityder och beteenden gentemot 

barnen inte beror på kön, utan kultur. Alla har uppfostrats på olika sätt, vilket hon ser genom 
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att jämföra sin egen uppfostran med kollegorna som kommer från andra kulturer. Detta kan 

också sättas i perspektiv till hur Stier (Ibid.) förklarar att människan lär sig alla normer, regler, 

etik- och moraluppfattningar redan som små barn. Genom att bevittna vuxnas handlingar i sin 

omgivning, lär de sig hur man får och inte får bete sig. Då konstrueras de generaliserade 

bilderna som samhället sänder ut.  

  Olivia förklarar vidare att det i Sverige finns en annan barnsyn och uppfostran i 

jämförelse med de länder kollegorna kommer ifrån. I de kulturerna behandlas pojkar och 

flickor olika och det kan vara svårt att vänja sig vid de attityder och beteenden som finns 

gentemot barn i Sverige. Hennes syn på de övriga kollegornas attityder kan relateras till 

begreppet etnocentrism. Etnocentrism innebär enligt Stier (2004:119–121) människans behov 

av att identifiera sig med sin ”vi-grupp”, genom att se världen genom gruppens ”galler”. ”Vi-

gruppen” är den etniska eller kulturella grupp en människa tillhör, där det positiva i den egna 

gruppen och det negativa hos andra grupper, omedvetet stärks.  Etnocentrism leder till en 

uppfattning att den egna gruppens värderingar och normer är ”de rätta”. Etnocentrism är 

omedvetet hos alla människor.  Olivias syn kan även sättas i relation till vad Zachrison 

(2011:78–79) säger om skolans syn på elever med utländsk bakgrund. Hon understryker att 

det är viktigt att skolan slutar se elever med en icke etnisk svensk bakgrund som ”de andra”, 

vilket hon benämner som att andrafiera. Enligt Zachrison har dagens skola ett behov att ”göra 

dem till svenskar”. Hon menar vidare att skolan måste ta tag i det som verkligen orsakar 

problem för dessa elever, vilket oftast är sociala situationer eller en bristande undervisning. 

 

7.5 Den manliga aspekten 

Nina berättar om sin förvåning över Roberts engagemang i de husliga sysslorna och intresset 

för skapande och pyssel . Hon har arbetat på flera förskolor och skolor tidigare, men har 

aldrig mött ett så stort engagemang från en manlig kollega. Hennes förvåning över Roberts 

engagemang skulle kunna tolkas ur tre olika perspektiv. Det första är bristen av män i 

förskolan och skolans värld. Gannerud (1999:64–65) framhäver i sin studie kvinnornas 

uppfattning om en brist på manliga förebilder hos eleverna. Med manliga förebilder menar de 

män som är manliga på ett bra sätt och då speciellt för pojkar. Detta kan även sättas i relation 

till vad kvinnorna i Hjalmarssons (Pedagogiska Magasinet, 2008:52–53) studie anser om män 

i skolan. De har en uppfattning att manlig personal skolan är speciellt viktiga för barn utan 

pappor, då män är mer auktoritära och ska hålla ordning. Auktoritet och ordning kan tolkas 

vara de egenskaper Nina har mött hos män i tidigare arbete i förskola och skola.  
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   Det andra perspektivet kan vara det ”kulturella galler” som människor ser världen 

igenom (Stier, 2004:66) och som innehåller olika värderingar, normer och tankar om till 

exempel kvinnligt och manligt intresse. Det tredje perspektivet kan handla om 

könsmaktsordningen i samhället där kvinnor enligt Thomason (Genusmaskineriet, 2004) 

dominerar yrken inom omsorgsarbete. 

   Olivia belyser vikten av att ha blandade kön på en arbetsplats. Hon menar att kulturen 

på arbetsplatsen får en annan struktur och blir mindre sund om all personal är av samma kön. 

I kontrast till detta förklarar delegationen (SOU, 2004:41) att en vanlig association vid samtal 

om jämställdhetsarbete är bristen på män. Ett vanligt argument till varför män behövs är att de 

fungerar som en motvikt till det kvinnliga, vilket kan tolkas som Olivias bakomliggande 

argument till den osunda kultur hon nämner. Vidare förklarar delegationen att åsikter som 

dessa oftast leder till att könsrollerna stärks och belyser att inte könet på pedagogerna i en 

förskola spelar någon roll, utan det är egenskaperna av pedagogisk skicklighet och attityder 

gentemot barn och genusaspekten som är viktigast.  

 

7.6 Den personliga aspekten 

Gällande ansvar för olika aktiviteter på avdelningen påpekar Robert att det är Olivia som 

brukar ta med barnen till sporthallen och att han själv gillar att pyssla med barnen. Olivia 

anser att de som brukar leka eller hålla i olika aktiviteter beror på personligheten, intressen 

och bakgrund. Hon belyser det egna intresset för sport, samtidigt som hon skrattar, vilket är 

anledningen till att hon tar med barnen till sporthallen. Hon betonar att det är ”faktiskt 

kvinnor” som har hand om det på avdelningen. I Havungs (2000:112) studie lyfter männen 

upp några aktiviteter de gärna håller i med barnen, till exempel fotboll och snickeri. Till 

skillnad från kvinnorna på Jordgubbens avdelning, avstår kvinnorna i Havungs studie från de 

sportiga aktiviteterna. Männen förklarar att det har med intresse att göra, vilket även Olivia 

anser när hon förklarar deras uppdelning av aktiviteter på avdelningen. 

  Olivia belyser även personligheten och bakgrundens betydelse för kommunikation med 

barnen. Hon anser att det inte är könet som skiljer kollegornas kommunikation med barnen, 

utan att det är personligheten och personens bakgrund.  En persons värderingar och synsätt 

påverkar deras sätt att kommunicera med barnen. Dock framhäver hon ändå att det kan vara 

möjligt att anledningen till att hon ibland upplever en skillnad i kommunikationen hos 

kollegorna, är för att en av dem är man. Vidare menar hon att det inte är något hon tänker på 

medvetet. Detta kan sättas i perspektiv till vad delegationen (SOU, 2004:13–17) hävdar, att 
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det är vanligt med olika förväntningar på flickor och pojkar hos pedagoger i förskola. Olivia 

kan tolkas även bära på olika förväntningar på de kvinnliga och manliga kollegorna. 

 

8 Resultatdiskussion 

Här diskuterar jag mitt resultat och jämför det med tidigare forskning på området. Jag 

summerar även uppsatsen och lyfter upp mina slutsatser. 

 

8.1 Jämförelse med den tidigare forskningen 

Utifrån mina ställda frågeställningar visar mitt resultat att det finns kvinnligt och manligt 

beteende enligt en av de tre pedagogerna på Jordgubben. Även en av de tre pedagogerna 

upplever skillnad i sina manliga och kvinnliga kollegors arbete. Mina observationer har 

däremot visat att alla pedagoger har omedvetna uppfattningar om kvinnligt och manligt. Hur 

ser då pedagogernas uppfattningar ut i jämförelse med den tidigare forskning som 

presenterats?  

  Havungs resultat (2000:101–113) visade att både männen och kvinnorna på de 

undersökta förskolorna har tydliga åsikter om vad som är kvinnliga respektive manliga 

sysselsättningar samt hur deras egna roller ingår i dessa sammanhang. Även en bild av 

underordning sågs hos männen. Vid en liknelse med mitt resultat, har jag också sett att Olivia, 

Nina och Robert har tydliga åsikter om vad som är kvinnligt och manligt. Dock har de inte 

uttalat alla åsikter, utan det mesta har jag observerat och tolkat genom deras handlingar.  Jag 

kunde inte se en underordning hos Robert i jämförelse med de kvinnliga. 

  Vid en jämförelse med resonemangen i Havungs (2005:57–64) artikel, har jag inte sett 

att Robert tagit avstånd från några sysslor. Han anser inte heller att det finns ”typiska 

kvinnliga” sysslor utan alla arbetssysslor är jämt fördelade mellan informanterna på 

avdelningen. Han ansåg sig inte heller vara bättre än kvinnor på något område, som männen i 

Havungs studie. Dock kan en liknelse dras mellan Olivia och Ninas omedvetna uppfattningar 

om kvinnliga och manliga sysslor, till exempel att endast kvinnor tycker om halsband och att 

sport är ett ”typiskt” manligt intresse. Dessa omedvetna åsikter kan även sättas i paritet till 

några av männens åsikter i Nordbergs (2005:77–83) artikel, som anser att det finns flertalet 

”typiska manliga” aktiviteter. En annan manlig pedagog i Norbergs undersökning tar dock 

avstånd från de ”typiska manliga aktiviteter” dels för att han inte anser sig vara en man som är 

ledartypen och macho, men också för att minska de tydliga könsskillnaderna. Nordberg 

belyser detta som ett annat sätt att förstärka det kvinnliga och manliga olikheterna. Den 
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manliga pedagogens avståndstagande kan sättas i kontrast till Robert, som inte ansåg att det 

finns ”typiska” kvinnliga och manliga aktiviteter utan deltog i alla aktiviteter på förskolan. 

Jag håller dock med Nordberg i hennes argument att ett avståndstagande förstärker olikheter 

mellan män och kvinnor. 

      Ytterligare en uppfattning som männen i Nordbergs (2005:77–83) artikel har är att pojkar 

i förskola behöver manliga förebilder, vilket kan relateras till Olivias hävdande om behovet av 

blandat kön i förskolan. Hon anser att om en arbetsplats endast består av samma kön blir det 

en annan struktur och kulturen blir mindre sund. Denna åsikt kan även sättas i paritet till 

delegationens (SOU, 2004:41). poängterande av vanliga argument till varför fler män behövs i 

förskolan, vilket ofta är att de behövs som motvikt till det kvinnliga. Jag anser att 

förstärkningar av skillnader mellan könen, som kan ske till exempelvis genom att män ska stå 

för det som är ”manligt” i motsats till det kvinnliga, leder till ett konstruerande av 

uppfattningar om vad som är ”kvinnligt” eller ”manligt”. I förskola behöver pedagoger tänka 

på hur deras uppfattningar och förväntningar förstås av barnen.  

 Delegationen (SOU, 2004:13–17) lyfter upp att forskning visar att det är vanligt med 

olika förväntningar på flickor och pojkar i förskolan. Delegationen framhäver vikten av att 

uppmärksamma och arbeta med dessa förväntningar, då forskning visar att vuxnas bemötande 

av barnen som påverkar deras aktiva deltagande. Jag anser att pedagogerna på Jordgubben bör 

jobba med att försöka uppmärksamma deras omedvetna uppfattningar och förväntningar kring 

kvinnligt och manligt.  

 

8.2 Intressanta delar 

En intressant del av mitt resultat är den situation jag observerade, då Robert hjälpte en flicka 

och en pojke som hade ramlat. Pojken får uppmuntrande ord att klara det på egen hand 

eftersom han är en” stor pojke”, medan flickan blir upplyft och får en klapp på huvudet. Det 

intressanta i denna situation är Roberts sätt att bemöta barnen på två olika sätt, då han berättat 

att han inte anser att det finns skillnader i kvinnligt och manligt beteende samt att gällande 

barnen, är det kulturella skillnader som påverkar barnens egna uppfattningar om pojkar och 

flickor. I situationen agerar han tvärtemot hans synpunkter. Min uppfattning är att han bär på 

en omedveten könsstereotypisering.  Stainton Rogers & Stainton Rogers (2002:71) förklarar 

begreppet könsstereotypisering som schematiska föreställningar om psykologiska drag och 

egenskaper samt beteenden som förväntas och anses passande för kvinnor och män.  Vad är 

det som gör att Robert inte ser sitt beteende? Enligt forskning av delegationen för jämlikhet i 
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förskolan (SOU, 2004:13–17) är det vanligt med att olika förväntningar på flickor och pojkar 

hos pedagoger. Eftersom förväntningar på flickor och pojkar är omedvetna är det svårt att 

arbeta med dem och det är först när förväntningar och fördomar synliggörs kan man börja 

arbeta med dem (Ibid.). Viktigt är även att tänka på hur dessa förväntningar påverkar barnen 

och deras självuppfattning samt hur flickor och pojkar ska bete sig. Positiv feedback vid ett 

beteende eller agerande från en vuxen, leder till ett upprepande av det. För att Robert ska 

kunna arbeta med de omedvetna könsstereotypisreingar han har, krävs att de medvetandegörs. 

Detta kräver enligt mig ett gemensamt arbete med hela arbetslaget då det ofta är svårt att se 

sitt eget beteende.  Denna situation anser jag även visa hur uppfattningar om kvinnligt och 

manligt konstrueras socialt i likhet med Thomassens förklaring av social konstruktivism 

(2007:205). Genom att pojken fick höra hejande rop och tog sig upp själv får han omedvetet 

en uppfattning om att det förväntas av honom att klara sig själv. På samma sätt får flickan 

som ramlat en omedveten uppfattning om att hon inte är stark nog att klara det själv, genom 

att informanten hjälper henne upp.  

 En annan intressant del i resultatet är Olivias synpunkt att det inte är kön, utan kultur 

som påverkar kollegornas attityder och beteenden gentemot barnen. Hon menar att alla har 

uppfostrats på olika sätt, vilket hon kan se genom att jämföra sin egen uppfostran med 

kollegorna som kommer från andra kulturer. Stiers (2004:66) beskrivning av det ”kulturella 

galler” alla människor ser världen igenom är en bra beskrivning av vad jag anser att Olivia 

gör när hon förklarar att kollegornas kultur påverkar deras attityder och beteenden mot 

barnen.  Informanten påpekar även att andra kulturer har en barnsyn och uppfostran där man 

ser skillnad på flickor och pojkar. Min tolkning är att hon pekar ut ”de andra” i jämförelsen 

med den kultur hon själv är uppväxt i, hon andrafierar dem (Zachrison, 2011:78–79). Hon 

har, som alla människor, en omedveten etnocentrism som påverkar utpekandet av ”de andra”.  

     Ett annat sätt att peka ut ”de andra” som kan sättas i perspektiv till andrafiering, belyser 

Hjalmarsson (2008:52–53) i sin artikel. De unga kvinnorna i hennes studie anser att manliga 

lärare får mer respekt av barnen, vilket de vidare anser har att göra med etnicitet och ålder, 

inte kön. Detta förnekande av könets påverkan beskriver Hjalmarsson som ett utpekande av 

”de andra”. Hon tror att deras undvikande av könets betydelse grundar sig i att de inte vill 

känna skuld för att kvinnor ständigt nedvärderas. Jag kan se en liknande rädsla och skuld i 

Olivias utpekande av ”de andra” som har en annan kultur än hennes egen, där synen på flickor 

och pojkar ser annorlunda ut i jämförelse med synen i Sverige. Jag tolkar det som att hon inte 

vill se att det även i den svenska kulturen finns olika syn på kvinnor, män, flickor och pojkar, 

samt en nedvärdering av kvinnor. 
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 Både Olivia och Robert säger enligt min tolkning omedvetet emot sig själva, när de 

hävdar att skillnaderna i attityder och beteende gentemot barnen beror på kultur. Enligt Stier 

(2004:66) innehåller det ”galler” som alla kulturer har, värderingar, normer, könsroller, syn på 

uppfostran etc. Vilket leder till att de omedvetet ser könsskillnader som deras kultur har.  När 

Olivia beskriver hur uppdelningen av aktiviteter ser ut på avdelningen, skrattar hon till när 

hon förklarar att det är hon och en annan kvinna som alltid tar med barnen till sporthallen. 

Hon betonar även att det är ”faktiskt kvinnor”. Vad grundar sig Olivias skratt och betoning i? 

Jag tolkar hennes agerande som en tydlig åsikt att sport är ett manligt domän, som kvinnor 

sällan intresseras av.  Att sport anses vara för män, är en socialt konstruerad uppfattning som 

Olivia tillägnat sig under uppväxten i hennes kultur. 

 

8.3  En oväntad aspekt  

Mitt resultat visar även en aspekt av kvinnliga och manliga skillnader som den tidigare 

forskningen inte belyser, nämligen kulturens betydelse. Två av de tre pedagogerna på 

Jordgubben tar upp kulturen som förklaring till skillnader i synen på män, kvinnor, flickor och 

pojkar. Pedagogernas reflektioner, det ”kulturella galler” och etnocentrismen som Stier  

(2004:66,120) belyser har lett mina tankar till begreppet intersektionalitet. Intersektionalitet 

innebär enligt Lykke (2005:8) att genus, klass, kultur, etnicitet etc. konstruerar varandra. 

Liinason (2008:261) lyfter även fram begreppet intersektionalitet och förklarar att begreppet 

lanserades i Sverige i början av 2000-talet. Hon hänvisar till Crenshaw (1994) som myntade 

begreppet i sitt sökande efter ett begrepp som förklarade hur etnicitet, klass, kön etc 

samverkar med varandra. Mina reflektioner kring intersektionalitet i detta sammanhang är att 

värderingar, normer, uppfattningar om uppfostran, könsroller etc. som alla kulturer har, går 

hand i hand med intersektionalitet. ”Kulturella galler” innehåller synsätt på alla kategorier så 

som kultur, etnicitet, klass, kön etc. vilket således kan innebära att kategorierna samspelar 

med varandra inom den enskilda kulturen och skapar det ”galler” som kulturen ser världen 

igenom. Detta synsätt kan sättas i relation till min undersökning på Jordgubben genom att de 

tre pedagogerna ser världen genom sina respektive ”kulturella galler”, där syn på kön och 

könsroller har konstruerats i samspel med kategorierna klass, etnicitet, kultur etc.  
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8.4 Summering och slutsatser 

 För att kort summera denna uppsats så visar mitt resultat att det finns både medvetna och 

omedvetna uppfattningar om kvinnligt och manligt enligt pedagogerna på Jordgubben. Det 

har visat sig i deras beteenden och attityder gentemot barnen och i deras uttalanden. Det som 

oväntat dök upp i undersökningen var åsikterna att skillnader mellan kvinnor och män inte 

beror på kön utan kultur, etnicitet och personlighet. 

 Mina avslutande slutsatser är att alla bär på omedvetna uppfattningar och förväntningar 

om kvinnligt och manligt. Dessa uppfattningar och förväntningar är socialt konstruerade och 

har lärts in genom den kultur människor är uppväxta i. Uppfattningarna och förväntningarna 

är en del av det ”galler” som alla kulturer har. Ett ”kulturellt galler” är ett samspel av 

kategorier som kön, klass, etnicitet, kultur, sexualitet, ålder etc. För att kunna förstå ett av 

dessa begrepp och hur värderingar och uppfattningar kring det skapas, behöver man se till alla 

övriga kategorier, eftersom de samverkar och konstruerar varandra.Vid forskning kring genus 

går det inte att se till endast en förklaringsmodell, exempelvis kultur eller etnicitet.  

Genusforskning är inte endimensionell och bör därför undersökas mot bakgrund av alla övriga 

kategorier.  

 Jag har här presenterat min undersökning om hur pedagogerna på förskolan Jordgubben 

resonerar kring kvinnligt och manligt samt om de upplever någon skillnad i deras arbete. Jag 

har beskrivit hur jag har gått till väga för att samla ihop mitt empiriska material och nått mitt 

resultat. Jag har presenterat tidigare forskning som har gjorts på området, samt teorier kring 

genus, kvinnligt och manligt och kultur. Jag har analyserat och diskuterat mitt resultat och 

jämfört det med teorier samt de tidigare forskningar som lyfts upp.  

 

9 Vidare forskning 

Intressant att forska vidare om är begreppet intersektionalitet och dess påverkan för arbete  i 

förskola och skola. Finns det kunskap om intersektionalitet i dagens förskolor och skolor? Det 

är viktigt att förmedla kunskap om betydelsen av intersektionalitet i forskning och arbete med 

genus, klass, kultur och etnicitet etc. Inte bara för att öka kunskapen inom området utan även 

för att skapa nya möjligheter för forskning. 
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11 Bilaga  

 

Intervjufrågor 

 

1.Upplever du någon skillnad i dina kvinnliga och manliga kolelgors arbete – med husliga 

sysslor? Exempelvis måltider, städning etc. 

2.I leken med barnen? 

3.I omvårdnaden av barnen? Exempelvis blöjbyte och tvätt 

4.I  samtal/kommunikation med barnen? Exempelvis konfliktlösning 

5.I beteendet gentemot barnen? Exempelvis förhållningssätt och attityder till flickor och 

pojkar 

6.I initiativtagande? Exempelvis komma med idéer  

7.Vem/vilka brukar ha hand om sportlekar med barnen? 

8.Om ni är ute och leker, cem gör vad med barnen? Exempelvis vem leker i sandlådan 

eller gungar med dem 

9.Om ni är inne och leker, vem gör vad med barnen? Exempelvis vem pysslar eller är i 

dockvrån 

10. Skulle du anse att det finns så kallade ”typiskt kvinnliga” beteenden? 

11. Skulle du anse att det  finns så kallade ”typiskt manliga” beteenden? 
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