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Genusperspektiv i fokus. En kvalitativ studie om hur uppfattningar om 

kön/genus konstrueras på förskolan. 

Karina Berger 

 

 

Sammanfattning 
Detta arbete är en kvalitativ studie och eftersträvar en fördjupad förståelse kring begreppet 

genus som har en stor betydelse för jämställdhetsarbete och syftar till att motverka de 

traditionella könsrollerna. Syftet är att belysa hur genustänkandet tar sig uttryck i det 

vardagliga arbetet på förskolan samt vilket utrymme det får inom olika etniska grupper. Med 

utgångspunkten i det socialkonstruktivistiska perspektivet har jag försökt att visa hur 

uppfattningar om kön/genus konstrueras i olika sociala och kulturella sammanhang. Studien 

är baserad på intervjuer med förskolepersonal och observationer utförda på två förskolor som 

ligger i områden med olika etniska sammansättningar. Resultatet har visat att 

förskolepersonalen har skilda uppfattningar om hur barn av olika kön ska bemötas och 

använder sig av olika taktiker för att motverka de traditionella könsrollerna. I lekar kan barnen 

pröva både feminina och maskulina positioner samtidigt som den traditionella förståelsen om 

vad manligt respektive kvinnligt är verkar förbli oföränderlig. Det traditionella är starkt 

närvarande, det återfinns i barnens beteende samt personalens uppfattningar och anses 

knappast vara problematiskt. Men arbetet med genusperspektivet pågår, snarare för att leva 

upp till lagens bestämmelser än för att någon egentligen tror på det. 
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Gender perspective in focus. A qualitative study of how perceptions of 

sex/gender are constructed at the preschool. 

Karina Berger 

 

Abstract 

This work is a qualitative study and pursues a deeper understanding about the concept of 

gender that has a significant impact on gender equality and aims to counteract the traditional 

gender roles. The purpose is to illustrate how gender thinking is reflected in the everyday 

work at the preschool and what scope there may be in different ethnic groups. With starting 

point in the socialconstructive perspective, I have tried to show how perceptions of              

sex/gender are constructed in different social and cultural contexts. The study was based on 

interviews with the preschool staff and observations were carried out in two kindergartens 

located in areas with different ethnic compositions. The results have shown that preschool 

staff have different perceptions of how children of different sexes must be treated and use 

different tactics to counter the traditional gender roles. In games, children can try both 

feminine and masculine positions, while the traditional understanding of what male or female 

is seems to remain static. The traditional perspective is strongly present and can be found in 

children's behavior and on staff perceptions and considered unlikely to be problematic. 

However, the process of gender mainstreaming is mainly in progress due to the fact of 

upholding the law rather than anyone believing it. 
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1. Inledning 

Att uppfatta sig själv som en man/manlig eller en kvinna/kvinnlig är en viktig del av 

människans identitet. Att vara en man eller en kvinna är att tillhöra någon av de två olika 

könskategorierna med bestämda könsroller som präglar alla samhälleliga institutioner. Så har 

det fungerat i tusantals år och fungerar även idag samtidigt som under de senaste decennierna 

har det skett avsevärda förändringar vad gäller vår syn på kön och könsroller, i alla fall i 

västvärlden och däribland Sverige (Hirdman 2009). Vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt och själva existensen av denna uppdelning är en omstridd fråga där de traditionella 

könsrollerna ifrågasätts och relationen mellan män och kvinnor studeras utifrån nya 

synvinklar. En central roll i den processen spelar genusteori och begreppet genus som står för 

det socialt konstruerade könet och syftar till att synliggöra de orättvisor som den traditionella 

könsordningen skapar och upprätthåller. Genusbegreppet saknar dock någon entydig 

definition och kan få olika innebörd beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Med vilka 

medel skapas genus och vilken roll spelar biologiska och sociala faktorer i den processen? 

Vad är jämställdhet mellan könen och hur kan den uppnås? Är män och kvinnor lika eller 

olika? Dessa och många andra frågor som berör könsidentitet och könsroller kan besvaras på 

olika sätt och det pågår en ständig diskussion om hur den rådande könsmaktsordningen, där 

män är överordnade kvinnor, kan förändras. Diskussionen återfinns på alla möjliga nivåer, 

från individ och familj till alla samhälleliga institutioner och det skapas olika ”sanningar” om 

kön och genus som knappast underlättar vår förståelse av könsproblematiken. Det 

gemensamma för allt genustänkande är en stark fokusering på kategorierna man/kvinna som 

tenderar att exkludera andra viktiga faktorer som exempelvis etnicitet. Den svenska 

genusforskningen har utgått från att Sverige är ett etniskt homogent land och det har skapats 

en etnocentrisk bild av män/kvinnor som är vita européer. Etnicitetens betydelse för hur 

kön/genus konstrueras kan dock ge en mer nyanserad bild av människors uppfattningar om 

könsroller och själva begreppet genus gör det möjligt att studera hur föreställningar om 

kön/genus skapas i olika kulturella och sociala sammanhang (Reyes 2006, s. 30-33).    

Förskola som svarar för barnens utveckling och lärande, spelar en viktig roll för hur 

könsidentitet skapas. Enligt skollagen och läroplanen förväntas förskolepersonalen arbeta med 

genusperspektiv och motverka de traditionella könsrollerna samtidigt som förskolan förblir en 

kvinnodominerad verksamhet som återspeglar den rådande könsordningen där kvinnor står för 

barnuppfostran.  



6 
 

Tidigare forskning har visat att flickor och pojkar uppfattas och bemöts på olika sätt och de 

traditionella föreställningarna om könsroller dominerar inom förskoleverksamheten (Eidevald 

2009). Det väcks då en fråga om vad händer med det genusinriktade arbetet, det finns med i 

lagar och läroplaner men vilken påverkan genusarbetet har på de traditionella könsrollerna? I 

denna studie vill jag uppmärksamma samspelet mellan olika teoretiska perspektiv på 

kön/genus och de vardagliga uppfattningar om kön/genus som återfinns på förskolan.     

2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att belysa hur genustänkandet tar sig uttryck i det vardagliga 

arbetet på förskolan och hur förskolor med olika etniska sammansättningar förhåller sig till 

det. För att försöka återge en någorlunda nyanserad bild av det valda ämnet kommer jag att 

utgå från följande frågor: 

1. Hur genustänkandet påverkar förskolepersonalens sätt att uppfatta och bemöta barn av 

olika kön? 

2. Finns det någonting i barnens beteende som tyder på att de traditionella könsrollerna 

förändras? 

3. Finns det skillnader beträffande genustänkandet mellan förskolor med olika etniska 

sammansättningar? 

 

3. Disposition 

Jag vill börja med att presentera metodavsnittet där jag redogör för hur materialet till studien 

har insamlats och analyserats. Vidare går jag igenom genusteori och beskriver de tre olika sätt 

att se på och definiera kön/genus som finns inom forskningen. I detta avsnitt gör jag också en 

kort introduktion till begreppet etnicitet. Tanken är att ifrågasätta den universella bilden av 

män/kvinnor som har skapats inom genusforskningen och undersöka om uppfattningar om 

kön/genus skiljer sig åt inom olika folkgrupper och kulturer. Tidigare forskning presenterar 

jag efter teoriavsnittet för att jag tror att den blir mer begriplig när man redan är bekant med 

de teoretiska utgångspunkter som används inom forskningen om kön/genus. I avsnittet 

resultat/analys redovisar jag mitt empiriska material och analyserar det utifrån de valda 

teorierna och tidigare forskning inom ämnet. Sist kommer avsnittet diskussion där jag 

försöker reflektera över de teoretiska utgångspunkterna och hur dessa påverkar det 

genusinriktade arbetet på förskolan.   
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4. Metod 

Detta arbete är en kvalitativ studie som eftersträvar en fördjupad förståelse kring begreppen 

kön och genus. Kvalitativa forskningsmetoder syftar framför allt till att skapa förståelse om 

hur andra människor upplever olika fenomen och är därför relevanta för de studier som vill 

fånga upp människors tankar, uppfattningar, värderingar och skapa en mer nyanserad bild av 

det studerade fenomenet. Det empiriska materialet insamlas oftast genom intervjuer och/eller 

observationer som ger möjlighet att studera människors uttalanden, handlingar och den miljö 

som människor befinner sig i (Aspers 2011, s. 42). För att försöka förstå forskningsfältet har 

jag valt att både observera den vardagliga praktiken på förskolan och intervjua 

förskolepersonal. För att nyansera mitt empiriska material har jag utfört observationer och 

intervjuer på två förskolor som ligger i områden med olika etniska sammansättningar. Vid 

tolkningen av det insamlade materialet har jag utgått från ett socialkonstruktivistiskt synsätt 

som gör det möjligt att studera hur uppfattningar om kön/genus konstrueras på olika nivåer, 

inom olika sociala och kulturella kontexter. 

     4.1.  Intervjuer 

4.1.1. Urval 

För att fånga upp förskolepersonalens föreställningar om kön/genus har jag valt att intervjua 

sex anställda, tre från varje av de två förskolorna. Alla informanter är kvinnor i 35 – 56 års 

ålder som har arbetat på förskolan i minst 5 år. Fyra av dem är förskolärare och två jobbar 

som barnskötare, två av dem har utländsk bakgrund. Från början har jag varit osäker på att så 

få antal informanter kan vara tillräckligt för att skapa en någorlunda nyanserad bild av 

personalens föreställningar men under intervjuernas gång har jag upptäckt att några väsentliga 

skillnader mellan informanternas utsagor inte finns. I resultat/analysdelen har jag därför valt 

att presentera de utsagor som är utmärkande för hur personalen på varje förskola tänker kring 

genus och genusarbete.      

4.1.2. Genomförande 

Vilka utsagor som kan fås fram från informanter beror i mångt och mycket på hur forskare 

strukturerar sina intervjuer. Till skillnad från ett vanligt samtal intar intervjuns deltagare 

bestämda roller där forskaren förväntas styra kommunikationen. Ju synligare den styrningen 

är desto större kan maktobalansen mellan deltagarna bli och intervjun riskerar att förvandlas 
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till en otrevlig situation som är ogynnsam för forskaren. Att styra intervjun genom att ställa 

massor med i förväg bestämda frågor kan leda till att forskaren, istället för att utgå från 

informanternas verklighet, utgår snarare från sin egen verklighet och förkunskap och missar 

därmed möjlighet att upptäcka något som står utanför den egna förförståelsen. Det är dock 

näst intill omöjligt att helt undvika maktobalansen men den kan ”döljas” om forskaren lyckas 

med att skapa sådan atmosfär som underlättar intervjun (Aspers 2011, s. 141). Av denna 

anledning har jag valt att använda mig av tematiskt öppna intervjuer där både forskare och 

informanter får möjlighet att påverka samtalet. Den tematiskt öppna intervjun går ut på att 

forskaren anger ett antal teman som hon är intresserad av samtidigt som hon låter samtalet att 

utvecklas relativt fritt så att även informanter kan bli medkonstruktörer av de frågor som 

diskuteras under intervjun. Forskarrollen tonas i detta fall ner och intervjun blir till en stor del 

utformad som ett vardagligt samtal där forskaren framstår som närvarande, intresserad och 

avspänd (Aspers 2011, s. 144,145).  

Inför mina intervjuer har jag identifierat två övergripande teman: arbete med genusperspektiv 

och förskolan som arbetsplats där yttre faktorer spelar en stor roll för hur detta arbete pågår. 

Dessa har jag använt som utgångspunkter för diskussioner samtidigt som jag haft i åtanke de 

olika teoretiska perspektiv och de aspekter som är intressanta att uppmärksamma. Jag har 

försökt att på lika villkor delta i samtalen med mina informanter och istället för att ställa 

frågor har jag ibland lyft fram de intressanta aspekterna genom att benämna de i berättelser 

om mina egna livserfarenheter. Jag har också valt att genomföra intervjuer parallellt med 

observationer för att försöka skapa mer eller mindre informell situation. Under hela 

arbetsdagen har jag varit närvarande, småpratat med personalen och blivit på så sätt en del av 

”vardagen” och intervjuerna har skett ute på gården medan barnen lekt, inne på 

avdelningarna, på kafferaster och även under rökpaus bakom förskolan. Mina informanter är 

dock representanter för förskoleverksamheten och det finns risk att svaren kan ges utifrån 

förståelsen om vad som är ”rätt” enligt förskolans läroplan. Under intervjuer har jag i vissa 

situationer använt mig av inspelningsutrusning, annars har jag skrivit ner de intressanta 

aspekter som berörts under samtalen. 

     4.2. Observationer 

För att förstå ett visst fenomen behöver man betrakta det i relation till den helhet eller kontext 

som fenomenet ingår i, och omvänt, förståelsen av helheten uppnås genom de enskilda 

fenomenen (Aspers 2011, s. 111). Observationer syftar till att söka kunskap om människor i 
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deras naturliga sammanhang och går ut på att uppmärksamma icke-verbala data, det vill säga 

vad människor gör och inte vad de säger i intervjuer. Observationer kan vara till stor hjälp för 

studier som berör barnens beteende då det kan vara svårt för barn att uttrycka sig verbalt 

(Esaiasson & Mikael Gilljam 2009, s. 344).  För att bekanta mig med forskningsfältet och 

försöka förstå hur genusmönster tar sig uttryck i den vardagliga praktiken på förskolan har jag 

valt att observera hur barnen leker och hur personalen agerar i olika situationer. Jag har också 

observerat förskolans miljö, olika material som finns på förskolan, som till exempel leksaker, 

kläder, böcker och bilder. Av säkerhetsskäll är det förbjudet att filma och fota på båda 

förskolorna så jag har antecknat mina iakttagelser. 

I min tolkning av intervjuer och observationer har jag utgått från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv för att försöka förstå hur uppfattningar om kön/genus konstrueras på förskolan. 

      4.3. Socialkonstruktivism och perspektivanalys 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betraktas ”verkligheten” som överenskommen, 

vilket innebär att uppfattningar om hur saker och ting är konstrueras av människor i 

interaktion med varandra. Det är då av intresse att studera de processer genom vilka 

verklighetsuppfattningar skapas och de konsekvenser som medföljer. Det förmodligen 

viktigaste redskap som människor använder för att forma verkligheten är språk, det är genom 

språket som interaktion, kommunikation och tänkande sker (Jönson 2010, s.17). Det är därför 

väsentligt att studera de diskurser som finns i samhället och i mitt arbete vill jag belysa hur 

uppfattningar om kön/genus konstrueras inom både vetenskapliga och vardagliga diskurser. 

Men verklighetsuppfattningar formas inte enbart diskursivt, de påverkas också av den miljö 

som människor befinner sig i och den mängden av olika saker som vi möter i vår vardag. 

Därför vill jag också granska den miljö och de material som barn möter på förskolan.   

Vad som anses vara problematiskt är ett resultat av kollektiva definitionsprocesser som 

framställer ett visst fenomen som skadligt. Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

intresserar sig i detta fall för själva ”görandet” av problemen, det vill säga hur man 

kategoriserar, begreppsliggör och tillskriver olika fenomen en problematisk betydelse (Jönson 

2010, s.18). Utifrån detta perspektiv kan kön och genus betraktas som något man kan 

problematisera eller avproblematisera beroende på hur definitionsprocesser går till.    

Perspektivanalys är en ansats som grundar sig på socialkonstruktivismen och kan användas 

som både metod och analysverktyg för att studera hur uppfattningar om ett visst fenomen 
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konstrueras genom olika definitionsprocesser. Definitioner av ett och samma fenomen kan 

variera beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån och varje perspektiv kan erbjuda sitt 

eget sätt att resonera och argumentera för fenomenets kärna, orsaker och karaktär. 

Perspektivanalys gör det möjligt att bena upp beskrivningar av olika fenomen, vilket man kan 

göra genom att lyfta fram det väsentliga som varje perspektiv erbjuder (Jönson 2010, s. 

25,26).  Vid litteraturinläsningen har jag stött på omfattande argumentationer som på olika 

sätt vrider och vänder på fenomen och det har därför blivit nödvändigt att systematisera 

materialet för att kunna tydliggöra vilka perspektiv som står för vilka utgångspunkter.  

Hur kunskapen om ett visst fenomen konstrueras i en vetenskaplig studie beror på forskarens 

förförståelse, vilken i sin tur består av forskarens egna ”vardagliga” uppfattningar om 

verkligheten och en viss ”teoretisk” kunskap, det vill säga kunskapen om olika teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning. Förförståelsen kan både möjliggöra en bättre förståelse av 

fenomenet men också begränsa den, vilket innebär att vissa aspekter kommer att stå i fokus 

medan andra kommer att utelämnas (Aspers 2011, s. 38,39). 

      4.4. Min förförståelse 

De traditionella könsrollerna är något som präglar vardagen, de är en del av kultur, normer 

och värderingar som jag själv följer genom att bete mig på ett visst feminint sätt. Det är också 

något som jag under den största delen av mitt liv tagit för givet och knappast ifrågasatt eller 

ansett vara problematiskt tills jag stött på genusperspektivet. Som uppvuxen i Sovjetunionen 

har jag redan från barndom fått en uppfattning om att män och kvinnor är jämställda trots 

deras delvis skilda uppgifter. Alla i min familj har haft arbete och kunnat påverka 

familjesituationen samtidigt som vissa könsroller alltid varit tydliga: det är kvinna som står 

för hemarbete och barnuppfostran och det är man som beskyddar, räddar och utför tungt 

arbete. Den bilden blir inte lika oproblematisk utifrån genusperspektivet men den sätter också 

gränsen för hur långt jag kan gå i mitt ifrågasättande av könsrollerna. Under utbildningens 

gång har jag deltagit i ett seminarium om genus och diskussionen har bland annat berört 

klädbranschen som kritiserats för de olikheter som finns mellan flick- och pojkkläder. Vi har 

problematiserat klädernas betydelse i relation till de traditionella könsrollerna och 

könsmaktsordningen samtidigt som de flesta av oss kvinnor haft på sig kläder och andra 

attribut som anses vara kvinnliga. Jag menar att den vardagliga, traditionella förståelsen om 

könsroller är starkt närvarande, vi kan diskutera och ifrågasätta barnkläder medan våra egna 

könsspecifika kläder förblir oproblematiska och tas för givna. Det väcks också en fråga om 
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klädseln egentligen behöver vara ett problem eller om det är vi själva som gör den 

problematisk genom att koppla till genusperspektivet och könsordningen. Den vardagliga 

förståelsen gör det dessutom svårt att ta till sig vissa teoretiska utgångspunkter.  Jag har till 

exempel utan resultat försökt att föreställa mig att kategorierna man/kvinna är socialt 

konstruerade och egentligen inte behöver finnas som vissa teoretiker påstår. Nu när jag vill 

undersöka hur förskolepersonalen motverkar de traditionella könsrollerna, om de gör det, blir 

det också svårt att tänka bortom kategorierna man/kvinna och uppmärksamma faktorer som 

inte har något med kön att göra, till exempel individuella skillnader som finns mellan olika 

flickor och olika pojkar och hur dessa påverkar personalens bemötande.  

5. Teori 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur uppfattningar om kön/genus har konstruerats 

på den vetenskapliga nivån. Här kommer jag att presentera de teoretiska perspektiv som 

dominerar inom kön/genusforskningen samt ett perspektiv som kopplar ihop begreppen genus 

och etnicitet.  

 5.1. Genusteori 

Den bärande idén med genusteorin är att skilja åt ”kön” i betydelsen biologiskt, som skapat av 

blod och kött och ”kön” i betydelsen social konstruktion som människor skapar i interaktion 

med varandra. Begreppet genus står för våra föreställningar/praktiker/normer/tankar om kön 

och könsroller. Men genus är inte bara ett begrepp utan också ett teoretiskt perspektiv, ett 

verktyg som ger möjlighet att studera hur människor själva formar sig till män och kvinnor 

och hur dessa förmeringar påverkar människors livsvillkor. Målet är att försöka sudda ut 

föreställningen om att könsroller bestäms av det biologiska könet och är därmed naturens 

givna och oföränderliga. Det förmodligen mest problematiskta med denna föreställning är att 

den legitimerar de skilda positioner som män och kvinnor intar och där kvinnors position är 

underordnad (Hirdman 2001, s.11-14).   

Den distinktion mellan kön och genus som genusteorin fört med sig har gett upphov till 

många olika tolkningar och perspektiv på könsidentitet och könsroller, vilka kan 

sammanfattas under tre huvudargument (Eidevald 2009, s.20): 

1. kön direkt påverkar genus och medför vissa sociala effekter,  

2. det är genus som ger sociala konsekvenser, inte könet i sig, 
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3. både kön och genus är socialt konstruerade.  

 

5.1.1. Kön påverkar genus 

 

Utifrån detta perspektiv betraktas genus som en social effekt av kroppsliga, 

kromosommässiga, hormonella olikheter mellan könen och det tas för givet att kvinnor och 

män till en viss del utvecklas på olika sätt (Eidevald 2009, s.20). Kön och genusdistinktionen 

kan i detta fall bytas ut mot en annan distinktion, mellan kropp och medvetande där män och 

kvinnor har olika kroppsliga upplevelser. Även om det kan finnas stora variationer i hur män 

och kvinnor formas är relationen mellan kropp och medvetande inte godtyckligt och kroppen 

påverkar samt sätter gränser för medvetandet och därmed genus. Det betyder inte att de 

traditionella könsrollerna är de ”rätta” och det som anses vara kvinnligt respektive manligt 

behöver inte se ut som det gör idag men det inte heller kan se ut precis hur som helst (Carlson 

2001, s. 54). Både kvinnor och män kan uppleva sig vara kvinnliga och/eller manliga men det 

finns vissa specifika erfarenheter som endast kan upplevas av ett visst kön. Ett exempel på 

detta är menstruation som en hane inte kan ha någon erfarenhet av, vilket innebär att det 

måste vara annorlunda att befinna sig i en kvinnlig kropp oavsett om man känner sig vara 

kvinnligt eller manligt. Vidare kan den fysiologiska egenskapen tolkas och uppfattas på olika 

sätt beroende på vilken kulturell och social miljö man befinner sig i men det är ändå 

”biologin” som ger upphov till alla dessa tolkningar (Carlson 2001, s. 57). 

 

För att spåra könskillnadernas biologiska rötter tillämpar man ofta forskningsstrategier där 

kunskaper om djur används som förklaringsmodeller till mänskligt beteende. Alla djur är mer 

eller mindre släkt med varandra och det har därför alltid varit av intresse att jämföra 

människan med andra varelser, speciellt sådana som genetiskt står oss nära som till exempel 

människoapor. Forskarnas observationer har visat att könskillnader bland vuxna apor är starkt 

påtagliga och återspeglar till en stor del den könsordning som finns människor emellan. 

Hannars dominans och aggressivt beteende är vanligt förekommande bland alla människoapor 

samtidigt som honor föredrar oftast en stark hanne som kan skydda henne och ungarna mot 

eventuella övergrepp. Det är endast hannar som jagar medan honor håller sig ”hemma” och 

tar hand om ungarna. Könsskillnader är dock inte lika påfallande bland unga apor vilket tyder 

på att många av skillnaderna kan vara resultat av socialisation, då olikheter träder fram när 

hanar och honor är tillsammans. Detta mönster påträffas också hos människobarn, där 
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könsskillnader inte är påtagliga när flickor och pojkar observeras var för sig men blir 

märkbara när man observerar flickor och pojkar tillsammans (Moxnes 1995, s. 37).  

Könsordningen som man iakttagit hos apor återfinns också i Darwins evolutionsteori, där han 

utgår ifrån att könsskillnader har uppstått på grund av könens olika uppgifter som är naturens 

givna. Enligt hans teori är det kamp om tillvaro och fortplantning som är centrala för 

människors utveckling. Kvinnan har formats utifrån sin uppgift att föda och uppföda samt att 

behaga för att kunna bli vald av en man. I en sådan utveckling ligger fokus på kvinnans kropp 

och hennes väntan på att bli befruktad vilket gör att de inre egenskaperna inte utsätts för 

någon större uppmaning. Mannen måste däremot kämpa för att fortplanta sig, hans uppgift 

blir att jaga, slåss med andra hannar, utveckla redskap och vapen. Mannen väntar inte, han 

agerar, vilket sätter igång utvecklingen av hans mentala egenskaper (Hirdman 2001, s.37). 

Skillnader mellan mäns och kvinnors intelligens och andra förmågor förklaras där med som 

ofrånkomliga och nödvändiga förutsättningar för fortplantningen för det är viktigt för artens 

överlevnad att kvinnor och män ägnar sig åt var sin uppgift (Magnusson 2005, s. 176). Idag är 

det knappast aktuellt att betrakta könsskillnader på det sättet men det dyker ändå upp 

forskning som berör biologiska olikheter mellan könen. Påståenden om fysiologiska, 

genetiska, hormonella skillnader är fortfarande aktuella vad gäller frågan om könsidentitet 

och könsroller. Det finns till exempel forskning som visar att kvinnor kan vara bättre än män 

på vissa saker och tvärtom, att kvinnor och män födds med genetiska skillnader som påverkar 

deras beteende, att det finns skillnader i hjärnan (Hirdman 2001, s. 23). Utifrån en sådan 

biologisk synvinkel handlar jämställdhet inte om att sudda ut alla skillnader mellan könen 

utan om att män och kvinnor kompletterar varandra på så sätt att de tillsammans presterar ett 

bra resultat. Man kan, det vill säga vara olika men ändå stå bredvid varandra och vara 

jämställda (Hirdman 2001, s.183-186). 

 

      5.1.2. Genus existerar oberoende av kön 

 

Det genusinriktade perspektivet utgår ifrån att kön och genus kan existera helt oberoende av 

varandra. Kön/kropp betraktas här som en passiv mottagare av de sociokulturella betingelser 

som skapar genus och det påstås att ”kvinnliga män” och ”manliga kvinnor” skulle lika gärna 

vara de vanliga kombinationerna om historiens gång tagit en annan vändning (Carlson 2001, 

s. 54). För att förstå hur genus har skapats behöver man därför se bakåt i historien och studera 

hur människors uppfattningar kring kön har sett ut över tiden. De tankar och idéer som män, 

bland annat vetenskapsmän, författare och filosofer, har uttryckt under tiden anses följa ett 
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mönster som kallas för ”dominant tänkande” (Hirdman 2001, s.23). Evolutionsteori, 

medicinsk och psykologisk forskning betraktas därför som bieffekter av mansdominerad 

forskning med stereotypa attityder och förväntningar om kön (Magnusson 2005, s. 39).  

 

Genom att följa historien visar man att förhållande mellan könen präglas av både förändring 

och stabilitet. Man kan se att både vår syn på genus och kvinnors/mäns livsvillkor har 

förändrats över tiden men som en röd tråd genom utvecklingen kan man också urskilja en 

urgammal uppfattning om att kvinna är en sämre version av man och är därför underordnad. 

Ett exempel på hur denna utveckling har skett är Bibelns kända citat om att Gud har skapat 

kvinnan av mannens revben, som härstammar från en redan existerade uppfattning om 

kvinnan som icke människa eller en ofullgången människa. En sådan relation mellan könen 

kan beskrivas med en formel ”A – a” där ”A” är en man/människa och ”a” är en ofullständig 

eller sämre version av ”A” (Hirdman 2001, s.28). Darwins teori och andra teorier och 

uppfattningar som bygger på könsskillnader har bidragit till utvecklingen av en annan formel, 

”A – B” där A/mannen och B/kvinnan har olika uppgifter, intar skilda positioner och är på så 

sätt annorlunda varandra (Hirdman 2001, s.37). Här kan man också hitta förklaring till den 

traditionella uppdelningen, kvinnan/hem/barnuppfostran och mannen/arbete/försörjning. 

Kapitalismens tillkomst och penningsekonomins makt kräver dock förändringar i den rådande 

ordningen och kvinnor börjar betraktas som arbetskraft och lönearbetare men till skillnad från 

män blir kvinnors arbetskraft billigare (Hirdman 2001, s.103). Den stabiliteten i relationer 

mellan män och kvinnor försöker man fånga med begreppet genuskontrakt som ger möjlighet 

att studera könens livsvillkor i förhållande till det orörliga. Det orörliga, idealtypiska eller 

stereotypa genuskontraktet kan betraktas som ett slags ”överenskommelse” mellan könen som 

slår fast kvinnors och mäns rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Enligt det 

stereotypa genuskontraktet är männen försörjare/beskyddare/tar hand om kvinnor medan 

kvinnorna är mödrar/hemmafruar/mannens lugna hamn där han kan vila ut sig (Hirdman 

2001, s.84-89).  

 

Man kan säga att begreppet genus och genusforskning är starkt förknippade med kvinnors 

underordnade ställning och deras strävan till frigörelse och jämställdhet. Historien stannar inte 

vid kapitalismens tillkomst utan utvecklingen går framåt och man influeras med nya idéer. 

Socialdemokratin medför ett nytänkande, strävan efter integration, jämställdhet och rättvisa 

och där kvinnors tillträde på arbetsmarknaden anses vara det viktigaste steget mot frigörelsen. 

De socialdemokratiska kvinnorna börjar aktivt medverka för att förändra det stereotypa 
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genuskontraktet, de kräver förändringar i politik och lagstiftning vilket innebär att kraven 

riktas mot staten. Men dessa krav handlar fortfarande om mansdominans och eftersom det är 

män som anses ha den ”stora” makten blir staten och mannen synonyma vilket kan beskrivas 

med en ny formel, ”A/mannen/staten” som tar hand om ”B/kvinnan” (Hirdman 2001, s.150-

169). Nästa steg blir jämlikhetens/jämställdhetens genuskontrakt med grundtanken att var och 

en inom äktenskapet ska försörja sig själv och sköta sin hälft av barnuppfostran och 

hemarbete. Jämlikhets- och integrationssträvandet återfinns också på arbetsmarknaden där det 

sätts upp ett nytt mål att bryta den könsuppdelade arbetsmarkanaden och en ny ideal, kvinnan 

på den manliga arbetsplatsen. Man kan dock konstatera att i verkligheten har majoriteten av 

arbetande kvinnor och män gått till egna rum vilket återigen skapat segregation och enkönade 

arbetsplatser. Sammanfattningsvis kan man säga att trots en hel del förändringar fortsätter 

män och kvinnor att tillhöra skilda kategorier och särskiljandet mellan könen produseras inom 

olika fält (Hirdman 2001, s.179-182). 

 

  5.1.3. Både kön och genus är socialt konstruerade 

Till skillnad från det genusinriktade perspektivet, där genus står för kulturell tolkning av kön, 

menar anhängare till detta synsätt att även kön är socialt konstruerat. Argumentationen går ut 

på att kroppens biologiska egenskaper tolkas och förstås via föreställningar om kön/genus och 

det är därför omöjligt att skilja åt vad som är natur respektive kultur eller vad som är kön 

respektive genus (Eidevald 2009, s. 20). Synen på genus som en kulturell tolkning av kön 

kritiseras för den anses upprätthålla och förstärka kopplingen mellan könade kroppar och 

socialt konstruerade genus vilket i sin tur bevarar ett dikotomt tänkande där två kön åtföljs av 

två genus. Det enda man tjänar på kön- genusdistinktionen blir då att uppfattningen om att 

biologin är ett öde byts ut mot en annan uppfattning, att kulturen (via biologin) är ett öde 

medan dikotomier man/kvinna och manligt/kvinnligt lever kvar (Butler 2007, s.55-58). För att 

bryta ner det olyckliga dikotoma tänkandet räcker det inte att enbart förneka kopplingen 

mellan biologin och sociala konsekvenser utan man måste också slå hål på själva biologiska 

fakta om könsskillnader (Carlson 2001, s. 59). En lösning på detta är att inte betrakta kroppen 

som något ”biologiskt” utan istället som psykosomatiskt, som materialiseras genom 

individens uppfattningar om sin kropp (Carlson 2001, s.15). Det kan beskrivas med en 

följande kedja: vi tolkar och uppfattar våra kroppar genom en viss tankeprocess som består av 

ord och ord är språk som är konstruerat i interaktion människor emellan och återspeglar 

sociala värderingar. Kroppen är därmed diskursiv och formas av det sociala fältet, vilket gör 
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det möjligt att ifrågasätta de traditionella kategorierna man/kvinna och försöka upplösa dem 

helt.  

                5.1.4. De tre genusperspektiven. Det väsentliga  

I tabellen nedan visas de grundläggande aspekter som kännetecknar varje perspektiv. Den 

underlättar förståelsen för vad de tre perspektiven står för men också tydliggör att 

uppfattningar om kön/genus kan konstrueras på olika sätt. 

                                       1                                            2                                              3 

Beskrivning      kön/kropp påverkar genus            det är genus som                      både kön och genus är 
                           och ger vissa sociala                       ger sociala konsekvenser,        socialt konstruerade,  
                           konsekvenser                                   inte könet i sig                           det är själva 
                                                                                                                                            kategoriseringen av 
                                                                                                                                            män och kvinnor som 
                                                                                                                                            ger sociala konsekvenser 
 

Syn på kön         män och kvinnor är                        män och kvinnor är                 män och kvinnor  är varken   
                                          olika                                                  lika                                              lika eller olika   
 
Syn på                ta tillvara på olikheterna,          att vara lika i alla                            att vara individer som       
jämställdhet     att vara olika men stå                 avseenden                                       står bredvid varandra  
                            bredvid  varandra   
                                    
Lösningar          anpassa samhället efter             omfördela roller mellan              tona ner, upplösa 
                            könens specifika behov              könen utifrån att alla är              kategorierna                                                                                                                                 
                                                                      lika                                        man/kvinna 

 

Som man ser erbjuder de tre perspektiven olika syn på kön/genus och argumenterar för olika 

lösningar på hur jämställdhet mellan könen kan uppnås. Det gemensamma för dessa 

perspektiv är att fokus ligger på kategorierna man/kvinna samtidigt som det finns andra 

aspekter som kan ge en mer komplex bild av hur uppfattningar om kön/genus konstrueras och 

i denna studie vill jag belysa etnicitetens betydelse i sammanhanget. 

 

      5.2. Genus och etnicitet 

Fokuseringen på likheter/olikheter mellan könen har bidragit till att den svenska 

genusforskningen knappast tagit hänsyn till hur kön/genus konstrueras i olika kulturella, 

historiska och sociala sammanhang. Den befintliga kunskapen om kön/genus har genererat en 

bild av universell manlighet/kvinnlighet som anses gälla för alla kvinnor och män världen över. 
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Genusforskningen i Sverige tar sin grund i den svenska kvinnohistorien som belyser de vita 

medelklasskvinnornas livsvillkor. Forskningen har utgått från att det svenska samhället är 

etniskt homogent och etnicitetens betydelse för genusskapande har därför inte varit särskilt 

uppmärksammad (Reyes 2006, s. 30-33). 

Precis som genus betraktas etnicitet som en social konstruktion som också är inordnad i en 

hierarkisk struktur (Reyes 2006, s. 31). Den handlar om ett kollektivt medvetande som skapar 

vi-känsla utifrån en gemensam livsvärd, viken kan inbegripa språk, kultur, religion, normer 

och värderingar, gemensamma livserfarenheter och upplevelser. Etnicitet bygger också på 

dikotomier som visar på skillnader mellan olika folkgrupper och skapar vi-och-de-känsla. I 

relation till etnicitet har uppfattningar om kön/genus en dynamisk karaktär i den meningen att 

de kan konstrueras på olika sätt bland olika folkgrupper (Torstenson-Ed 2003, s.75).  

 6. Tidigare forskning  

För att förstå hur lärandet inom förskoleverksamheten ska gå till hänvisas man till skollagen 

och läroplanen (Lpfö 98) där det bland annat framgår att var och en som verkar inom skolan 

skall främja barnens harmoniska utveckling, egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen (SFS 

1999:886). Jämställdhet mellan könen anses där med vara av stor betydelse för 

lärandeprocessen samtidigt som lagen inte ger några anvisningar på vilket sätt 

jämställdhetsmålet ska uppnås. Förskolan är en kvinnodominerad verksamhet som värderas 

lågt i samhället och återspeglar den rådande könssegregeringen på arbetsmarknaden och den 

traditionella synen på kvinnan som tar hand om barn. Det paradoxala med 

jämställdhetssträvandet på förskolan blir då att förskollärarna ska främja jämställdhet mellan 

barn av olika kön medan de själva befinner sig i en situation som varken är jämlik eller 

jämställd (Angelfors & Schömer 2009, s. 149-150). Det är därför viktigt att uppmärksamma 

att de kvinnliga förskollärarna blir, genom sitt arbete, inlåsta i de traditionella könsrollerna 

och den aspekten kan knappast undvikas vid deras arbete mot jämlikhet.  

Studier visar att förskolepersonal både beskriver och bemöter flickor och pojkar på olika sätt, 

ofta som varandras motsatser. Pojkar beskrivs ofta som utåtagerande, fysiskt aktiva, 

tävlingsinriktade, dominanta medan flickor beskrivs som välanpassade, stilsamma och passiva 

(Eidevald 2009, s. 25,26). Föreställningar om vad är manligt respektive kvinnligt blir i vissa 

situationer avgörande för hur barnen bemöts, vilket sker på bekostnad av barnens individuella 
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egenskaper som i sådana situationer underordnas de traditionella genusmönstren. Både vuxna 

och barn reagerar om någon beter sig på ett sätt som inte är förenligt med deras stereotypa 

föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara. Pojkar får generellt sett mer hjälp av 

personalen och större möjligheter att ta initiativ och påverka villkoren för sig själva och andra. 

I den språkliga interaktionen tillåts pojkarna dominera talutrymmet både till sin form och sitt 

innehåll, de pratar mer och utifrån sina egna intressen. Ett sådant förhållningssätt från 

personalens sida bidrar till att pojkar hindras att lära sig lyssna och visa omsorg om andra 

medan flickor lär sig att de kommer i andra hand och är mindre värda. Flickorna tar på sig den 

”andra” rollen och de uppgifter som står utanför pojkarnas intressen och får på så sätt tillträde 

till gemenskapet (Angelfors & Schömer 2009, s. 165-167).  

Det finns också studier som uppmärksammar den miljö och de material som barnen möter på 

förskolan och använder i sina lekar. De stereotypa uppfattningarna om manlighet och 

kvinnlighet förmedlas genom utklädningsattribut, böcker, filmer och leksaker. Huvudpersoner 

i de flesta böcker och filmer är ”han” oberoende om det handlar om människor eller djur och 

könsuppdelningen är ofta starkare markerad än i verkligheten. Budskapet som barnen får blir 

att det pojkaktiga värderas högre än det flickaktiga. Det finns stora skillnader i leksaker som 

antas kunna påverka inte bara barnens uppfattningar om könsroller utan också intellektuell 

förmåga. Pojkar uppmuntras till exempel att använda leksaker som förknippas med teknik 

vilket också påverkar barnens syn på vad som är passande sysselsättning för respektive kön 

(Eidevald 2009, s. 27). Utklädningslådor består till en stor del av kvinnoattribut som 

prinsesskläder och smycke och fokuseringen på flickors utseende blir stark, vilket bidrar till 

objektivering av den lilla flickan (Angelfors & Schömer 2009, s. 166).   

Undersökningar kring barnens lekar visar att pojklekar tar större ytor i anspråk medan flickor 

beskrivs ofta som att de sitter vid bordet och pysslar med något i lugn och ro. Pojkarnas lekar 

innehåller oftare maktaspekt där de tävlar med varandra och kan bete sig högljutt och 

aggressivt medan flickornas maktkamp sker ofta i form av exempelvis utestängning, där 

någon inte får vara med. Både flickor och pojkar tenderar att välja lekkamrater av samma kön 

och det är vanligt förekommande att de väljer skilda rum att leka i och olika leksaker att leka 

med. Observationer visar också att pojkar håller sig ofta på längre avstånd från vuxna än 

flickor gör (Eidevald 2009, s. 28). Vid gemensamma lekar blir det oftast flickor som utför enkla 

sysslor inom hemmasfär, de bjuder på städhjälp och vid matbordet ser de till att alla barn får 

mat i sig. Pojkarnas roll blir däremot att ge sig ut på arbetsmarkanaden eller ut på äventyr 

(Angelfors & Schömer 2009, s. 166).  
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Studier som analyserar bemötande av flickor och pojkar på individuellplan är sällsynta. 

Istället för att uppmärksamma hur barnen bemöts utifrån kön undersöker dessa studier hur 

olika flickor och olika pojkar beter sig och hur de bemöts som individer. Det visar sig att både 

pojkar och flickor är med och upprätthåller de traditionella könsrollerna, de ger uttryck för 

vad är ”normalt” för respektive kön. Däremot stämmer barnens uppfattningar om könsroller 

inte direkt överens med vad de gör, då i lekar kan de pröva både feminina och maskulina 

positioner (Eidevald 2009, s. 24).  

Den tidigare genusforskningen inom förskolan skiljer sig åt beroende på teoretisk position och 

för tillfället är det två av dem som dominerar forskningen. Den första utgår från könsmässiga, 

biologiska skillnader mellan könen medan den andra utgår från genus som social 

konstruktion. I båda fall byggs forskningen på kön- genusdistinktionen och handlar i mång 

och mycket om olikheter/likheter mellan könen (Eidevald 2009, s. 23). Det har skapats en bild 

av att flickor och pojkar uppfattas och bemöts på olika sätt, att det finns skillnader mellan 

flickors och pojkars beteende och att de traditionella könsrollerna upprätthålls av 

förskolepersonal, barn samt den miljö och de material som finns på förskolan.  

      7. Resultat/Analys 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa det empiriska material som jag samlat in genom 

observationer och intervjuer på två förskolor. De teorier och tidigare forskning som jag redan 

nämnt har jag använt som analysverktyg för att tolka empirin. Utifrån detta har jag valt att 

fokusera mig på följande aspekter: jag börjar med mina observationer och presenterar den 

miljö och de material som jag mött på de två förskolorna för att sedan övergå till mina 

iakttagelser av barnens lekar. På så sätt hoppas jag återskapa en bild av den atmosfär som 

finns på förskolorna och skapa en viss kontext som kan öka förståelse för personalens utsagor, 

men också omvänt, utifrån informanternas berättelser försöka förstå varför den kontexten 

skapats på ett visst sätt. Utifrån mina intervjuer har jag försökt att lyfta fram personalens 

uppfattningar om vad kön/genus är och hur arbete med genusperspektiv ska utformas.    

 7.1. Förskolans miljö 

Båda förskolor tillhör en och samma kommun men ligger i olika områden. Den ena förskolan 

ligger i ett område där majoriteten av invånarna har utländsk bakgrund, hälften av personalen 

och samtliga barn har rötter i andra länder. Majoriteten av personalen är kvinnor men det 

finns också två män, en barnskötare och en förskollärare.  
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Avdelningarna är uppdelade i små rum och inredningen är en aning sliten, det känns 

gammaldags men också mysigt och varmt, en riktig hemmiljö. Möbleringen består av soffor i 

olika färger, små bord, skåp och hyllor fyllda med leksaker, stora leksakskök i trä, gardiner 

med nyckelpigor på. Bland leksaker påträffas det både sådana som förknippas med ett 

specifikt kön, som dockor och bilar, och sådana som syftar till lärande och utveckling. Varje 

barn har sitt eget album med bilder som återspeglar dennes intressen. Enligt bilderna är det 

pojkar som intresserar sig mest för att bygga klossar och leka med bilar eller tågbana medan 

flickor föredrar att leka med dockor och leksakskök. Det finns dock några bilder på pojkar 

som tvättar dockor och kläder eller leker i köket samt betydligt mer bilder på flickor som 

bygger. Både flickor och pojkar deltar i olika experiment, ritar, leker med färg och form och 

bakar pepparkakor.   

Den andra förskolan ligger på gränsen mellan ett villaområde och ett hyreshusområde. Här 

finns det barn från olika etniska grupper och majoriteten av personalen är svenskar, alla är 

kvinnor med undantag för en manlig kock. Förskolan är nyrenoverad, den har stora lokaler 

med glasväggar och uteplats som består av en scen, flera sandlådor, gungor, rutschkannor och 

en cykelväg. Inne är det ljust och fräscht, inredningen består till en stor del av runda bord med 

stolar och hyllor med leksaker. Mycket tyder på att lärande och skapande står i fokus, bland 

leksakerna dominerar byggsatser, pyssel och andra utvecklande spel, på avdelningen för de 

äldre barnen finns det två iPad som är mycket populära bland både flickor och pojkar. Några 

dockor eller bilar har jag inte sett. Böcker som jag bläddrat igenom följer det mönster som är 

känd från tidigare forskning, oftast är det verkligen ”han” som är huvudpersonen. I 

koridorren, på båda väggarna finns det bilder som visar barnens aktiviteter. På den ena vägen 

står det ”Experiment” och bilderna demonstrerar hur både flickor och pojkar deltar i olika 

lärande aktiviteter. På den andra väggen finns det bilder på bygg- och konstruktionshörnan 

där pojkar är överrepresenterade samt bilder på kökshörnan där flickor är i majoritet.  

På båda förskolorna finns det tecken på att de traditionella könsrollerna är starkt närvarande. 

De återfinns i bilder som visar att pojkars och flickors lekar skiljer sig åt och där flickorna 

väljer oftast att ta på sig den traditionellt kvinnliga rollen som står för hemarbete och 

barnomsorg medan pojkar tenderar att välja lekar som har med teknik, bygg och konstruktion 

att göra, vilket återspeglar den traditionellt manliga rollen som står för arbete och därmed 

försörjning. Dessa mönster är också tydliga om man ser på utklädningslådor: polisuniform 

och spindelmandräkt som förknippas med den manliga uppgiften att rädda och försvara samt 

prinsessklänningar som representerar den fina men svaga kvinnan som behöver räddas och 
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skyddas. De flesta böckerna handlar om ”han” och kan ge en uppfattning om att män får 

högre uppskattning än kvinnor och är mer värda att uppmärksammas. Det verkar som att 

genusperspektivet aktualiseras som mest inom det pedagogiska arbetet där både flickor och 

pojkar deltar i olika experiment, leker med färg och form samt lär sig bokstäver och siffror. 

Det finns också flickor och pojkar som visar intresse för de lekar som kännetecknar det 

motsatta könet men det är snarare undantag än regel. Bilder på dessa barn, även om de är få, 

tyder på att personalen vill markera att barnen får pröva olika roller och att det inte är något 

skamligt eller konstigt och kan visas för allmänheten. Förskolorna väljer dock att demonstrera 

bilderna på olika sätt. På den ena förskolan samlas de i album och när jag bläddrar igenom 

dessa samlingar får jag en kommentar från personalen om att jag är den enda som blivit 

intresserad av att titta på bilderna. På den andra förskolan visas bilderna på väggar i 

koridorren och syns direkt när man kommer in.    

      7.2. Barnens lekar 

På fredag när jag utför min observation på den första förskolan finns det bara några få barn 

där. Personalen förklarar att många föräldrar är arbetslösa och då har deras barn rätt till 15 

timmar per vecka i förskolan, på fredagar brukar dessa barn vara hemma. Så lågt antal barn 

gör det svårt att observera hur barnen samspelar med varandra men däremot får jag mycket 

uppmärksamhet från personalens sida. På varje avdelning finns det fyra – fem barn som 

sysselsätter sig med olika lekar. Både flickor och pojkar deltar i de aktiviteter som anordnas 

av personalen men vid den fria leken blir könsuppdelningen väl synlig. En del av barnen är 

ute, några flickor och pojkar cyklar, två flickor leker med sand men av personalen blir jag 

uppmärksammad på de flickor som cyklar. Jag har tolkat det som att cyklande flickor är ett 

bra exempel på hur de traditionella rollerna upplöses, implicit innebär det också att cyklandet 

anses känneteckna den manliga rollen.      

Tidigt på måndagmorgonen, när jag börjar min observation på den andra förskolan, är alla 

barn ute och spridda över den stora uteplatsen. Både flickor och pojkar cyklar, gungar, leker 

med sand men då i olika sandlådor, en pojke som hänger med några flickor vid lekstugan får 

en kommentar från sina kompisar att han själv är en flicka. Bland äldre barn är det oftast 

flickor som sitter i personalens knä och det är också de som sitter tillsammans med personalen 

under fruktpaus medan pojkar springer runt och vill lika. Annika, som är barnskötare, undrar 

då om barnen vill spela riddare och bygga riddarslottet. Pojkarna skriker glatt ”Jaa!”, 

flickorna visar ingen reaktion och Annika går för att hämta allt som behövs för spelet. Hon 
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kommer tillbaka med en stor kartong och delar ut kronor och svärd. Det blir fyra pojkar och 

en flicka som vill vara med i spelet och får attribut. En av pojkarna och flickan börjar 

”brottas” med svärd men pojken ropar snart att han har vunnit och springer bort till andra 

pojkar medan flickan återvänder till andra flickor och tappar snart sitt svärd men bevarar 

kronan. Nu är det bara pojkarna som spelar riddare och det uppstår en konflikt om vem av 

dem som är en riktig kung. De frågar Annika som svarar att alla är kungar, sedan märker hon 

också flickan med kronan och tillägger ”och prinsessor”. Inne när barnen spelar med iPad är 

det både flickor och pojkar som sitter runt iPaden och turas om för att få spela. En pojke väljer 

barbiespel men säger till att nu ska han spela ett tjejspel, när en flicka vill spela helikopter 

påpekas det också att spelet egentligen är för killar.  

Dessa exempel återspeglar i stort sett alla de lekar som jag observerat på förskolorna. Även 

om barnen visar intresse för och prövar olika rollen är det tydligt att de föredrar lekkamrater 

av samma kön och väljer lekar som traditionellt är könsbundna. De vet exakt vad som är 

manligt respektive kvinnligt och deras uppfattningar har de traditionella mönstren.  

Perspektivet som utgår från att genus existerar oberoende av kön intresserar sig för hur 

uppfattningar om manlighet och kvinnlighet har sett ut över tiden och den historiska 

genomgången visar att relationer mellan könen präglas av både förändring och stabilitet. Detta 

mönster har jag också upptäckt under mina observationer av förskolornas miljö och barnens 

lekar. Att barnen prövar både feminina och maskulina positionen och att stämningen på 

förskolorna tycks tillåta detta rollbyte kan ju betraktas som en förändring i relation till de 

traditionella könsrollerna. Paradoxalt nog att denna förändring inte verkar bidra till någon 

förändring beträffande barnens uppfattningar om könsroller och det är därför intressant att 

närmare titta på hur arbete med genusperspektiv egentligen pågår. 

       7.3. Arbete med genusperspektiv 

Det visar sig att de traditionella könsmönstren påträffas i både förskolans miljö och barnens 

lekar samtidigt som det finns tecken på att personalen försöker skapa en bild av könsneutral 

miljö och visa att de traditionella könsrollerna motverkas. 

Det måste vi göra om du tittar på läroplanen, den är gemensam för alla förskolor. Visst 
försöker vi tänka på det. Det är intressant, ibland gör man saker omedvetet, sänker eller 
höjer röst när man pratar med flickor eller pojkar till exempel. Så jag försöker tänka på 
vad jag själv säger, det är kanske inte bra att säga till en flicka, vad fin du är, om hon 
har en ny klänning för då förstärker man det traditionella, eller berömma en pojke 
genom att säga oj, vad tuff eller stark du är! (Eva, intervju)        
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Jag pratar med Eva som är förskollärare och ansvarig för pedagogiskt arbete på avdelningen 

för äldre barn. Hon betonar vikten av att vara medveten om genus och uppmärksam på sina 

egna föreställningar, att reflektera över det som sägs till barnen. Denna inställning nämns 

också av hennes kollegor vilket innebär att arbete med genusperspektivet inte bara riktas till 

barn utan också till själva personalen som behöver bearbeta sina egna traditionella 

uppfattningar om könsroller. Vilka uppfattningar anses då vara traditionella och vilka ska 

bearbetas? Eva verkar vara väl bekant med genusperspektivet, har läst en hel del och nyligen 

deltagit i en konferens om genus. Hon berättar en historia om ett par som vägrat att avslöja 

kön på sina små barn för att barnen skulle bemötas som individer och inte utifrån 

könstillhörighet. 

Men jag förstår inte riktigt, man kommer ju ändå att se barnens kön när man byter 
blöjor. Och när barnen blir äldre behöver man inte ens se könsorganer för att förstå om 
det är en pojke eller en flicka, vi vet ju det utifrån hur kroppen i övrigt ser ut, 
ansiktsdrag. De är ju olika, pojkar är mer aktiva och tävlingsinriktade, flickor är bättre 
på andra saker. (Eva, intervju) 

Förutom kroppsliga skillnader benämner Eva också skillnader mellan flickors och pojkars 

beteende och det gör hon utifrån sin egen arbetserfarenhet. Skillnaderna mellan könen blir då 

en självklarhet som inte kan undvikas helt och Eva tycker inte heller att det behöver vara 

problematiskt. Hon låter väldigt skeptiskt när hon berättar om sin dotter som studerar på 

gymnasiet och i sina skriftliga uppgifter använder ordet ”hen” istället för ”hon” och ”han”.  

Man går för långt känns det som och skapar problem där de inte finns. Jag vet att i 
Finland har de inga hon och han och använder ett ord som hen men män och kvinnor 
finns ju kvar, de försvinner inte bara om vi tar bort vissa ord. Och varför ska de 
försvinna? Det finns män och kvinnor, så är det bara. (Eva, intervju) 

Tanken om att kategorierna man/kvinna kan eller bör upplösas är helt främmande för alla jag 

har intervjuat. Däremot inbegriper uppfattningarna om könsskillnader både biologiska och 

sociala aspekter vilket får stöd i det genusperspektiv som utgår från att vissa könsspecifika 

egenskaper är naturen givna. Men dessa uppfattningar kan också kritiseras utifrån ett annat 

perspektiv som likställer det naturliga med det traditionella. Då kan personalens 

föreställningar om att könsskillnader är naturens givna betraktas som stereotypa och som 

upprätthåller de traditionella könsrollerna. De uppfattningar om kön/genus som dominerar 

bland personalen har påverkan på hur arbetet med genusperspektiv organiseras.   

Vi hade skogsutflykter i somras och då delade vi barnen i flick- och pojkgrupper. 
Tanken var att ge flickorna möjlighet att träna, vara aktiva… och för pojkarna… att de 
skulle träna på kamratskap, förstå att man inte behöver tävla hela tiden, visa omsorg för 
varandra. Vi byggde kojan och det var många nya upplevelser. Någon gång undrade 
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flickor om varför pojkar inte var med, att de också borde få uppleva det, så det finns 
något samband mellan dem, de saknar varandra. (Anna, Intervju) 

Utgångspunkten för arbetet med genus och jämställdhet är således att anpassa aktiviteter efter 

könens specifika behov. Det antas att flickorna fråntas möjligheten att på lika villkor delta i 

aktiviteter när pojkarna är med och att pojkarnas dominanta ställning tenderar att förstärkas 

när flickorna är närvarande. För att motverka de traditionella könsrollerna tränas flickorna på 

de egenskaper som anses vara manliga och omvänt. Sådana egenskaper som dominans eller 

passivitet betraktas som sociala konsekvenser av det biologiska könet, vilka kan korrigeras 

genom lärande. Det finns dock en viss osäkerhet vad gäller uppdelningen i flick- och 

pojkgrupper för att barnen tycks sakna varandra.   

Personalen på den andra förskolan enas kring en annan uppfattning om hur barnen av olika 

kön ska bemötas. På en av avdelningarna finns det bara tre barn som sitter vid bordet och äter 

frukt så jag får prata med två förskolärare, Sandra och Barbro, som har arbetat inom 

förskoleverksamheten i 5 respektive 20 år.  

Jag tittar inte på om de har snopp eller snippa, det spelar ingen roll, jag ser på dem som 
individer. Om hon vill leka med bilar så får hon göra det, om han vill leka med dockor 
så är det inga problem heller, de bestämmer själva. Det är så traditionella könsroller 
motarbetas. (Barbro, intervju) 

Barbro uttrycker att i sitt arbete utgår hon från att barnens kön inte spelar någon roll och att 

pojkar och flickor ska bemötas utifrån individuella egenskaper. Samtidigt är det tydligt att hon 

gör åtskillnad mellan vad som är kvinnligt respektive manligt. Att flickor får leka med bilar 

och pojkar med dockor innebär att det tillåts ett slags rollombyte där barnen får pröva både 

feminina och maskulina positioner men själva föreställningarna om manlighet och kvinnlighet 

bevaras för att bilar och dockor förknippas fortfarande med ett specifikt kön. Sandra tillägger 

att hon inte heller tänker på kön.  

När vi har utflykter väljer jag barn som är lika aktiva, som orkar lika mycket och kan gå 
lika snabbt utan att bli trötta. Det kan vara både flickor och pojkar. Om jag fotar hur de 
leker så tänker jag inte på om det är flicka eller pojke, jag tar bara bilder på det de gör. 
Så jag tänker inte på kön men biologin tar ju sitt ändå. (Sandra, intervju) 

Sandra menar att även om de utgår från barnens individuella faktorer och inte uppmuntrar de 

traditionella könsrollerna så kommer skillnaderna mellan könen att träda fram för att de är 

naturen givna. Att betrakta flickor och pojkar som individer knappast handlar för henne om 

något genusinriktat arbete utan i vissa situationer utgår hon snarare från sunt förnuft och gör 

det som är praktiskt, bekvämt och underlättar hennes arbete. Arbetet med genusperspektiv är 

däremot en process där personalen måste tänka ut olika taktiker som kan motverka de 
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traditionella könsrollerna och det är då föreställningarna om kvinnlighet och manlighet blir 

synliga.  

     7.4. Olika taktiker för att motverka de traditionella könsrollerna 

När vi står bredvid lådor med barnens saker där varje låda har en lapp med barnets namn på 

kommenterar Sandra: 

Vi gör dem tillsammans med barnen och de får välja själva vilken färg de vill ha på 
namnlapparna men vi försöker att undvika sådana tjejiga och killiga färger, du vet, så 
att de kan välja något annat som varken kvinnligt eller manligt, könsneutralt så att säga. 
Vi väljer könsneutrala färger istället. (Sandra, intervju) 

Jag undrar om vilka färger är könsneutrala och hon svarar att det är till exempel gul eller grön. 

Det känns lite läskigt att man väljer att utesluta vissa färger för att motverka de traditionella 

könsrollerna men samtidigt är det också otroligt att av alla färger har vi valt två som blivit 

symboler för kvinnlighet och manlighet. Dikotomt tänkande har lämnat tydliga avtryck även 

här och vilka färger som är könsspecifika inte ens behöver komma på tal för vi förstår båda 

två att det handlar om rosa och blått. Det är svårt att säga om de gula och gröna namnlapparna 

gör någon skillnad vad gäller barnens uppfattningar om könsroller men det känns att de 

knappast kan konkurrera med de traditionella färger som dominerar bland barnens kläder för 

att omklädningsrummet bjuder på rosa och blått. Själva taktiken går ut på att vissa saker som 

förknippas med ett visst kön utesluts och ersätts av könsneutrala. Den används på båda 

förskolorna och kan handla om att färger eller leksaker som anses återspegla de traditionella 

könsrollerna exkluderas från förskolans miljö.       

En annan taktik som också återfinns på båda förskolorna är att låta flickor och pojkar pröva de 

roller som traditionellt sett anses känneteckna det motsatta könet.  

Vi vill att de provar olika saker så att de förstår att det inte är förbjudet att göra något 
som barn av ett annat kön brukar göra. Vi kan spela fotboll tillsammans eller göra 
smycken, pojkar gillar det också och de bär gärna armband eller halsband som de själva 
gjort. Pojkar får också prova tjejkläder om de vill det och vi ordnar olika rollspel där 
barnen får pröva olika roller. (Barbro, intervju) 

På båda förskolorna får jag höra berättelser om just pojkar som prövar tjejiga accessoarer 

vilket tyder på att pojkarnas uppträde på ett feminint sätt upplevs vara mer problematiskt och 

är mer relevant att tala om. Att pojkar får pröva sig i den kvinnliga rollen tycks också 

betraktas som ett bättre bevis på att de traditionella könsrollerna motarbetas. Här kan man 

också spåra den traditionella uppfattningen om att det maskulina värderas högre och pojkar 

som beter sig feminint riskerar att sänka sin status medan flickor som uppträder maskulint kan 
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höja sin. På en av avdelningarna får jag se två flickor som springer, skriker och hoppar på 

varandra medan två pojkar sitter och pysslar med något i lugn och ro. Med stolthet i rösten 

säger deras fröken: ”Titta vilka som är busiga! Tjejer kan vara minst lika busiga som killar!”. 

Att flickor kan vara lika busiga som pojkar låter som en komplimang medan utsagor om 

pojkar som beter sig feminint kommenteras med att det är något som pojkarna endast vill 

prova, det vill säga något som inte avspeglar deras personliga egenskaper.  

      7.5. Män på förskolan 

På den förskola där det finns två anställda män berättar Sandra och Maria följande om sina 

manliga kollegor: 

Men de är inga riktiga män, en av dem sminkar sig, jag ser ju att han använder puder 
och ögonpenna och han beter sig lite så där, som en kvinna. Men han bor ihop med en 
tjej så hon accepterar väl det. Markus ser helt okej ut men han har en pojkvän… Män 
kan vara bra som pedagoger men de kan inte ta hand om små barn, jag skulle inte vilja 
att en man bytte blöjan på mitt barn. (Maria, intervju) 

Diskussionen åtföljs av små skratt och det blir uppenbart att de inte tycker det är okej när en 

man använder sig av traditionellt kvinnliga attribut, för då förlorar han sin maskulinitet. 

Männens sexualitet tycks vara en viktig indikator på manlighet och den homosexuella mannen 

betraktas inte som en ”riktig” man för att han tar på sig den feminina rollen. Både Sandra och 

Maria tycker att män inte bör jobba på förskolan för att de inte kan visa omsorg för små barn. 

Förskolan som arbetsplats betraktas som en kvinnlig bastion där män inte är välkomna, vilket 

tyder på att kvinnorna själva följer den traditionella uppdelningen och tar på sig omsorg om 

barn. Att förskoleverksamheten är en kvinnodominerad arbetsplats anses inte heller vara 

problematiskt på den förskolan där alla anställda är kvinnor. Här uttrycker de däremot att det 

skulle vara bra med manliga kollegor men bara för att män är bättre på ”manliga egenskaper” 

som barnen också behöver erfarenheter av. Den kvinnliga personalen utgår från att det är 

deras uppgift att föda och uppföda barn, vilket är ju naturen givet, och det är därför helt 

naturligt att kvinnorna är bättre på att ta hand om barn. I Sandras och Marias ögon är det 

löjligt när en man försöker överta den kvinnliga rollen för detta i princip är omöjligt på grund 

av mannens oförmåga att vara moder. I sina berättelser ger de dubbla budskap; å ena sidan 

uttrycker de att pojkar gärna får pröva tjejkläder, å andra sidan drabbas vuxna män som gör 

det samma för nedvärderande attityder. Det verkar så att det genusinriktade arbete som den 

kvinnliga personalen bedriver på förskolan är något de egentligen inte accepterar eller tror på 

utan gör det snarare för att det måste göras enligt läroplanen. 
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Det visar sig att personalen på de två förskolorna på olika sätt förhåller sig till mäns tillträde 

till förskoleverksamhet, på den ena förskolan är de inte välkomna medan på den andra anses 

män kunna bidra med ett nytt ”manligt” sätt att arbeta med barnen. Till detta återkommer jag i 

nästa avsnitt där jag jämför förskolorna och lyfter fram de förutsättningar som försvårar 

genusarbete.       

     7.6. Genusarbete i trubbel  

På den förskola där det finns både svenska och utländska barn väcker arbetet med 

genusperspektiv inget större bekymmer. Anna som är förskolärare och har arbetat på 

förskolan i 6 år berättar följande: 

I min kultur klär vi inte oss på samma sätt, vi klär oss enklare. Visst finns det ändå 
skillnader mellan kvinnliga och manliga kläder men de är inte lika uttalade. Så man kan 
se vissa skillnader vad gäller kläder. Vi har några flickor med utländsk bakgrund som 
brukar ha på sig jätte fina kläder, som riktiga prinsessor, men då förstår man direkt att 
de tycker att flickan ska vara fin och snygg för att lyckas med något i livet. Men annars 
har vi aldrig haft några problem eller kulturkrockar. (Anna, intervju) 

Fina tjejkläder anses förstärka den traditionella uppfattningen om att en kvinna ska vara snygg 

för att bli vald av en man och det är flickor med utländsk bakgrund som i första hand 

förknippas med de traditionella könsrollerna. När den etniska sammansättningen är så pass 

blandat som på den förskolan verkar skillnader beträffande uppfattningar om könsroller inte 

vara särskilt märkbara. Förutom vissa olikheter i kläder har det inte framkommit något som 

tyder på att olika etniska grupper har skilda uppfattningar om vad manligt respektive kvinnligt 

är. Själv har jag inte upplevt att de nämnda olikheterna verkligen finns men däremot stämmer 

Annas berättelse bättre på de flickor som jag sett på den andra förskolan där alla barn har 

utländsk bakgrund. Det genusinriktade arbetet stöter här på en rad problem och Sandra 

berättar att de har lagt ner de rollspel där pojkar fått spela tjejroller och pröva tjejkläder för att 

det har uppstått flera incidenter när föräldrar visat missnöje. 

Han kom för att hämta sonen och såg att pojken hade en klänning på sig. Han pratade 
med mig då och sa att vi inte fick uppmuntra sånt. Pojken var intresserad av tjejsaker 
även hemma och prövade systerns kläder, pappan gillade inte det. En annan gång var 
det mamma som sa att hon skulle lämna sin son på ett annat dagis om vi fortsatte. Hur 
kan vi gå emot föräldrarnas vilja? Då vill kanske ingen lämna sitt barn på vår förskola, 
då kan vi förlora jobb om man tänker så. (Sandra, intervju) 

Personalen på denna förskola utsätts för dubbelt tryck, de måste motverka de traditionella 

könsrollerna enligt läroplanen men de får inte göra det enligt barnens föräldrar. Lösningen blir 

därför att begränsa arbetet med genusperspektiv till sådana små saker som könsneutrala färger 
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på namnlappar eller album med bilder på barnens aktiviteter som ingen tittar på. Dessa väcker 

inte föräldrarnas motstånd men kan också visas upp som ett bevis på att arbetet med 

genusperspektiv pågår. Ett annat problem som uppstår på förskolan är att vissa föräldrar inte 

vill att den manliga personalen byter barnens blöjor vilket gör att arbete mellan män och 

kvinnor fördelas ojämnt. Sandra tycker att det blir orättvisst: 

Jag förstår att föräldrar inte vill att män byter blöjor, speciellt om det är flickor. Det 
finns religiösa familjer och det är viktigt för dem, men vad har det med mig att göra? Vi 
har samma yrke och samma lön, varför ska jag göra det smutsiga arbetet? Det skulle jag 
inte göra om alla anställda var kvinnor och jag tycker man måste tänka på sånt när man 
anställer folk för jag får jobba extra för samma pengar. (Sandra, intervju) 

Som en kvinnodominerad arbetsplats anses förskolan ha låg status i samhället och männens 

tillträde till verksamheten borde i så fall bidra till en mer jämställd forskola men så blir det 

inte i detta fall. Det som annars kan anses vara rättvisst betraktas här som orättvisst eftersom 

kvinnor blir tvungna att utföra mer jobb än sina manliga kollegor. På denna förskola har den 

kvinnliga personalen en negativ inställning till sina manliga kollegor. De vill inte ha män på 

förskolan för att det strider mot deras egna och föräldrarnas uppfattningar om könsroller samt 

skapar problem på arbetsplatsen men samtidigt upprätthåller deras inställning den rådande 

könssegregeringen på arbetsmarknaden. På den andra förskolan finns det inga manliga 

anställda men de har haft en man som vikarierat som barnskötare under sommaren.  

Han var jätteduktig och barnen gillade honom. Han hittade på massor med roliga saker 
och var så engagerad. Men han var studerande så det var bara sommarjobb, inget han 
tänkte jobba med i framtiden. Det är lite synd att män inte vill jobba här, det skulle vara 
bra för de är ju bättre på de manliga egenskaperna och kan lära barnen på ett annat sätt 
än vi gör. (Annika, intervju) 

Den manliga vikarien har utfört allt arbete som barnskötare normalt gör och har bland annat 

bytt blöjor utan att det orsakat några problem. Män eftersträvas här för sin olikhet gentemot 

den kvinnliga personalen, de anses vara bättre på att lära barnen de manliga egenskaper som 

kvinnor ursprungligen inte har.   

De traditionella uppfattningarna om vad som är manligt respektive kvinnligt återfinns på båda 

förskolorna men det verkar finnas en viss skillnad vad gäller förskolornas mottaglighet för 

förändringar. På den förskolan där alla barn har utländsk bakgrund försvåras arbetet mot de 

traditionella könsrollerna på grund av föräldrarnas motvilja, vilket tyder på att olika etniska 

grupper kan bli olika fästa vid de traditionella uppfattningarna om könsroller. 
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     7.7. Slutsatser  

Det biologiska synsättet har fått fäste på de båda förskolorna och alla tycks vara överens om 

att biologiska skillnader mellan könen ger vissa sociala konsekvenser. På samma sätt som det 

finns två olika kön finns det också två olika genus, det vill säga en tydlig uppdelning mellan 

vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Personalen uttrycker olika uppfattningar om 

hur barn av olika kön ska bemötas: på den ena förskolan tycker de att aktiviteter ska anpassas 

efter könens specifika behov medan på den andra förskolan menar personalen att flickor och 

pojkar ska bemötas som individer och inte utifrån könstillhörighet.  Trots dessa skilda 

uppfattningar använder förskolorna i stort sett samma taktiker för att motverka de traditionella 

könsrollerna vilka går ut på att utesluta saker som förknippas med ett visst kön och ge barnen 

möjlighet att pröva både feminina och maskulina positioner. Uppfattningar om hur flickor och 

pojkar ska bemötas stämmer dock inte alltid överens med det som görs. På den ena förskolan 

kan personalen dela upp barnen i flick- och pojkgrupper för att tillgodose könspecifika behov 

men samtidigt försöker de också skapa en könsneutral miljö och undvika allt könspecifikt. På 

den andra förskolan bemöts barnen utifrån individuella egenskaper men det finns en 

uppfattning om att skillnader mellan könen ändå kommer att träda fram för att de är ju naturen 

givna. Ingen av förskolorna har lyckats med att skapa en könsneutral miljö utan könsneutrala 

inslag går hand i hand med det traditionella, det finns fortfarande mycket som återspeglar den 

traditionella synen på könsroller. Det genusinriktade arbetet påverkar snarare bemötande av 

flickor och pojkar men inte själva uppfattningarna om vad som är kvinnligt/manligt som 

egentligen bör förändras med tanke på att genus är socialt konstruerat och just handlar om 

våra uppfattningar om kön. De traditionella föreställningarna om könsroller återfinns också 

bland barnen trots att de verkligen får pröva både feminina och maskulina roller. 
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Tabellen nedan visar hur uppfattningar om kön/genus konstrueras på de två förskolorna.       

 

                                              Förskola 1                                Förskola 2 

 

Beskrivning      kön/kropp påverkar genus                             kön/kropp påverkar genus   
                           och ger vissa sociala                                      och ger vissa sociala   
                           konsekvenser                                                 konsekvenser 
 
Syn på kön        flickor och pojkar                                          flickor och pojkar 
                           är olika                                                          är olika 
 
Syn på                anpassa verksamheten efter                           bemöta barnen utifrån 
jämställdhet       könens specifika behov                                 individuella egenskaper 
 
Lösningar          skapa en könsneutral miljö,                            skapa en könsneutral miljö, 
                           omfördela roller mellan                                  omfördela roller mellan 
                           könen, dela upp barnen                                   könen 
                           i flick- och pojkgrupper 
 

 

I sin syn på kön utgår personalen på de båda förskolorna från det biologiska synsättet medan 

synen på lösningar som anses kunna motverka de traditionella könsrollerna i stort sett 

härstammar från det andra perspektiv som utgår från att det är genus som ger sociala 

konsekvenser och inte könet i sig. På en av förskolorna uttrycker personalen att barnen ska 

bemötas som individer, vilket kan kopplas till det tredje perspektiv där män och kvinnor 

betraktas som varken lika eller olika. Om man jämför denna tabell men den första tabell        

(s. 16) som visar hur uppfattningar om kön/genus konstrueras inom genusvetenskap, får man 

se att inget av de tre genusperspektiven förekommer i renodlad form utan att det sker en slags 

sammanblandning av olika synsätt och uppfattningar kring kön/genus kan vara motstridiga. 

Resultatet av denna sammanblandning blir att arbetet med genusperspektiv inte bidrar till 

någon förändring och de traditionella föreställningarna om könsroller lever kvar.  

De två förskolorna är både lika och olika. Det finns inga större skillnader beträffande 

personalens uppfattningar om kön/genus och de taktiker som används för att motverka de 

traditionella könsrollerna. Däremot finns det skillnader vad gäller personlens uppfattningar 

om hur barn av olika kön ska bemötas och de på olika sätt förhåller sig till mäns tillträde till 
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förskoleverksamheten.  Förskolorna har också skilda förutsättningar för genusarbete, det 

verkar så att på den förskolan där alla barn har utländsk bakgrund är de traditionella 

könsrollerna mer etablerade och genusarbetet stöter därför på motstånd.     

     

8. Diskussion 

Resultatet har visat att det finns en viss förvirring kring hur arbetet med genusperspektiv i 

praktiken ska bedrivas. Uppfattningar om biologiska skillnader mellan könen dominerar på 

båda förskolorna och det anses vara ”normalt” och oproblematiskt att flickor och pojkar är 

olika. Perspektivet som utgår från att kön påverkar genus anger dock inte vilka sociala 

konsekvenser verkligen beror på kön och vilka som är socialt konstruerade och det förblir 

oklart vad som kan/bör och inte kan/bör förändras. På den teoretiska nivån beskrivs de 

traditionella könsrollerna i generella drag, kvinnor står för moderskap/hemarbete och män för 

skydd/försörjning, i praktiken är den bilden mycket mer komplex och uppfattningar om 

kvinnlighet och manlighet omfattar livsstilar, beteendemönster, kläder, leksaker, färger med 

flera. Det verkar så att allt som anses vara kvinnligt eller manligt förknippas också med de 

traditionella könsrollerna och får en negativ klang. Här kommer det andra perspektivet in i 

bilden som utgår från att genus inte är knuten till kön och att könsrollerna måste upplösas. 

Men genus handlar fortfarande om den traditionella uppdelningen mellan manligt/kvinnligt, 

vilket gör att genus och uppfattningar om de traditionella könsrollerna blir ungefär samma 

sak. Allt genusinriktade arbete på förskolan kretsar därför kring de traditionella 

föreställningarna om kön som på så sätt också bevaras, om inte förstärks.  

Kön och genusdistinktionen bidrar här knappast till någon förändring utan snarare skapar 

förvirring och inom vissa kulturer även problem. Konstigt nog att förskolepersonalen tror på 

att skillnader mellan könen är naturens givna och inte behöver vara problematiska men arbetar 

ändå mot dessa skillnader. Min uppfattning är att arbetet med genusperspektiv görs för att det 

måste göras enligt skollagen och läroplanen samtidigt som det inte verkar finnas någon som 

vet vad exakt behöver förändras och hur. Det känns verkligen att genusforskningen och det 

genusinriktade arbetet som bedrivs på förskolan inte kan kringgå eller avproblematisera de 

traditionella uppfattningarna om könsroller och jag har även fått en känsla att ett bra bidrag 

till genusforskningen skulle vara att inte forska om genus. Under mina observationer har jag 
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upptäckt att jag själv hela tiden varit ute efter att finna skillnader mellan flickor/pojkar och 

flickaktigt/pojkaktigt och dessa skillnader har jag funnit med hjälp av genusperspektiv.  

De perspektiv som utgår från biologiska och sociala skillnader mellan könen kan ge en 

fördjupad förstålse kring hur uppfattningar om de traditionella könsrollerna har konstruerats 

men de påverkar också forskningens inriktning som fokuserar sig på kategorierna 

man/kvinna, manligt/kvinnligt i den traditionella betydelsen. Resultatet har även visat att 

uppfattningar om de traditionella könsrollerna kan variera mellan olika folkgrupper och 

perspektiven med fokus på kön- genusdistinktionen inte täcker in skillnader mellan hur det är 

att vara man/kvinna i olika kulturella sammanhang.     

Tanken om att tona ner själva kategoriseringen mellan män/kvinnor och manligt/kvinnligt 

låter för mig som ett bra alternativ till dagens genusforskning. Jag menar att det behövs fler 

studier som använder sig av alternativa synsätt som inte bygger på dikotomin mellan män och 

kvinnor.  I vissa sammanhang kan man ju använda ordet ”människa” som är samlingsbegrepp 

för både ”man” och ”kvinna” och kan dölja kategoriseringen. Man kan till exempel ställa en 

fråga om varför vissa människor utför hemarbete medan andra inte gör det men istället blir det 

oftast en annan fråga om varför det är kvinnor som utför hemarbete och inte män. Den första 

frågan gör det möjligt att finna förståelsen genom att studera olika mänskliga egenskaper 

medan den andra frågan slår fast att könsroller finns och att förståelsen kan uppnås genom att 

studera skillnader mellan män och kvinnor. Perspektiv som studerar människor utifrån deras 

individuella egenskaper kan också användas för att lyfta fram de eventuella skillnader som 

finns mellan olika män och olika kvinnor, vilket skulle kunna utmana de stereotypa 

föreställningarna om könsroller och underlätta för förändringar.     
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Bilaga 1. Mina informanter 

 

Förskolan som ligger i ett område där majoriteten av invånarna har utländsk bakgrund 

Barbro, förskolärare, 56 år gammal, svensk, 20 år på förskolan 

Sandra, förskolärare, 35 år gammal, har utländsk bakgrund, 5 år på förskolan 

Maria, barnskötare, 42 år gammal, har utländsk bakgrund, 7 år på förskolan 

 

Förskolan som ligger i ett område med blandad etnisk sammansättning 

Eva, förskolärare, 52 år gammal, svensk, 13 år på förskolan 

Anna, förskolärare, 37 år gammal, svensk, 6 år på förskolan 

Annika, barnskötare, 49 år gammal, svensk, 6 år på förskolan 

 

 

 

* Alla namn i studien är fingerade 

 

 

 

 


