
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk inte han och hon, tänk 

individen 

– En kvalitativ studie om fem 

förskolepedagogers föreställningar om 

föräldrakontakt ur ett genusperspektiv  

Södertörns högskola | Institutionen för livsvetenskaper   

Examensarbete avancerad nivå 15 hp | Utbildningsvetenskap| 

Höstterminen 2012 | Lärarutbildningen 

 

 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

 

 

 

 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Sara Höllgren 

Handledare: Petra Garberding 

 



2  

Abstract 

In Sweden today, more women are still going on parental leave than men. The number of men 

and women going on parental leave is more equalized than ever before. At the same time the 

inequalities are still big and more women than men choose to work part time up till the child 

is eight years old.  

The aim of the study is through a gender perspective, to investigate the preschool teacher’s 

thoughts about the daily meetings with parents and the contact during induction. The study is 

based on the theoretical concepts: gender, norms and gender equality as well as three 

questions. What are the thoughts of the preschool teachers regarding the organization of the 

daily contact, focusing on the parent’s gender? What are the preschool teacher’s expectations 

on the parent’s behavior during the daily contact and during the induction? How do the 

preschool teachers process the term gender in relation to the children´s parents? In order to 

answer my three questions, I have done five qualitative interviews within two different 

preschools. The fifteen questions were predetermined and categorized and the informants got 

to answer the same questions to give them the same opportunities.  

The results show that men are taking bigger responsibility in the contact between home and 

preschool as well as the induction, than the literature suggests. The five preschool teachers 

communicates that there has been a transformation regarding parents and gender equality 

though there are still a lot to be done in that area. 
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1. Inledning  

Trots den aktiva samhällsdebatt som de senaste åren har förts i både massmedia och inom 

politiken gällande frågor om jämställdhet, ligger vi fortfarande i dagens Sverige på en nivå 

där kvinnor plockar ut företrädesvis mest föräldralediga dagar, och i betydligt högre grad än 

männen väljer att arbeta deltid tills barnet fyllt åtta år. Att fördelningen av föräldralediga 

dagar fortfarande upplevs på detta sätt i många familjer runt om i landet understryks i 

Utbildningsdepartementets kommittédirektiv Män och jämställdhet (Dir. 2012:97) där det 

beskrivs att:  

Fädernas andel av dagar med föräldrapenning har långsamt men stadigt ökat. År 2000 använde 

män 12 procent av dagarna och kvinnorna 88 procent. År 2011 var motsvarande andel 24 

procent för män och 76 procent för kvinnor. Trots denna utveckling är pappor således 

föräldralediga i väsentligt mindre utsträckning än mammor (Dir. 2012:97:6). 

Med bakgrund i denna debatt om föräldraledighet och jämställdhet inom familjen, kommer 

denna uppsats att utifrån ett genusperspektiv undersöka vilka föreställningar fem 

förskolepedagoger på två utvalda förskolor i Stockholmsområdet har på föräldrarna kopplat 

till deras kön, i samband med inskolningen och den dagliga kontakten mellan hem och 

förskola. Anledningen att jag valt att inrikta min uppsats mot detta ämne beror framförallt på 

att ämnet genus övergripande känns som ett väldigt aktuellt och modernt ord att använda i 

debatter och forskning kring förskola och skola. Genusperspektivet har även genomsyrat en 

stor del av undervisningen och den litteratur jag tagit del av under mina år på Södertörns 

högskola, vilket har bidragit till att mitt intresse kring ämnet ständigt har ökat under 

utbildningens gång. Utifrån ämnet föräldrakontakt har jag under mina tidigare år som 

yrkesverksam barnskötare upplevt att arbetet på förskolan nästan lika mycket handlar om att 

bygga en god relation till föräldrarna som barnen.  

När det gäller ämnena föräldrakontakt och genus är jag medveten att det skrivits ett flertal 

uppsatser om båda temana sedan tidigare. Under materialinsamlingen till denna uppsats har 

jag dock inte funnit någon tidigare forskning som belyser föräldrakontakten ur ett 

genusperspektiv. Min förhoppning är därför att uppsatsen genom sitt genusperspektiv på 

föräldrakontakt skall kunna bidra till att det dagliga mötet mellan hem och förskola ses ur ett 

nytt perspektiv, som både kan vara intressant för verksamma pedagoger på förskolor runt om i 

landet och för föräldrar.    
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett genusperspektiv undersöka förskolepedagogers 

föreställningar om föräldrar, här med fokus på den dagliga kontakten mellan hem och förskola 

och i samband med inskolningen.  

 

 Hur anser pedagogerna att den dagliga kontakten mellan hem och förskola är 

uppbyggd med fokus på föräldrarnas kön?  

 Vilka förväntningar har pedagogerna på föräldrarnas agerande under den dagliga 

kontakten med förskolan och under inskolningen med tanke på föräldrarnas kön? 

 Hur arbetar pedagogerna med genusbegreppet i relation till föräldrarna? 
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1.2 Bakgrund  

Psykologen Gunilla Niss och förskolläraren Anna-Karin Söderström framhåller i boken Små 

barn i förskolan – Den viktiga vardagen och läroplanen (2006:14f) vikten av ett gott 

föräldrasamarbete. De menar att ansvaret för ett gott samarbete mellan förskola och hem i 

första hand ligger hos förskolepedagogerna, men att föräldrarna även behöver vara medvetna 

om de förväntningar förskolan ställer på dem i sin roll som förälder i kontakten med 

verksamheten. I boken betonas hur föräldrar till de yngsta barnen i förskolan ofta har ett stort 

behov av en tät kontakt med sitt barns förskolepedagoger för att både få en inblick i barnets 

vardag på förskolan, och de mer dagliga behoven kring sömn och mat.     

I artikeln Föräldrakontakter – svårt men viktigt 
1
 behandlas också samarbetet mellan hem och 

förskola som något betydelsefullt för att skapa en tillit till verksamheten. Samtidigt 

understryks hur föräldrarnas delaktighet och möjlighet till inflytande i verksamheten har ökat 

efter uppkomsten av förskolans läroplans år 1998. I artikeln beskriver Lisbeth Flising, 

universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik i Göteborg, hur samtal kring 

ämnet föräldrakontakt har blivit allt mer framträdande i exempelvis utbildning, trots att 

diskussioner kring den dagliga kontakten fortfarande inte lyfts upp av pedagogerna som något 

centralt i verksamheten. Lotta Törnblom som är före detta förskollärare och förskolechef 

uttalar sig i artikeln om att den dagliga kontakten mellan förskola och hem också kan fungera 

som ett arbetssätt där pedagogerna på ett lättsamt sätt kan lyfta fram, och förmedla det dagliga 

pedagogiska arbetet med barnen.    

Förskolläraren Ann Granberg presenterar i sin bok Förskoleboken (1998:9f) hur begreppet 

trygghet har en mycket central roll i förskolans verksamhet. Granberg gör i boken en liknelse 

mellan förskolans verksamhet och en palls konstruktion för att belysa vikten av stabilitet:  

Innehållet i förskolan kan liknas vid en pall som står på tre ben; barnen, föräldrarna och 

pedagogerna. Alla tre är lika betydelsefulla. De är beroende av varandra och varandras 

förutsättningar. För att förskolan ska fungera krävs att pallens alla tre ben är av stabilt material, 

annars vickar pallen. Det stabila materialet heter trygghet (Granberg 1998:9). 

Utifrån citatet menar Granberg att trygghetsbegreppet är något som skall omsluta hela 

förskolans verksamhet, i en process där både barn, föräldrar och pedagoger är lika viktiga. 

Samtidigt understryks i boken hur föräldrar som tidigt får en inblick i förskolans och 

pedagogernas arbetssätt ofta snabbt skapar ett tillit till förskolan, som de sedan förmedlar 

                                                           
1
 http://www.lararnasnyheter.se/print/forskolan/2010/08/13/foraldrakontakter-svart-viktigt (besökt 2012-10-

05). 

http://www.lararnasnyheter.se/print/forskolan/2010/08/13/foraldrakontakter-svart-viktigt
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vidare till sina barn. Att detta betonas i boken visar tydligt att det inte bara är barnen som skall 

känna sig trygga på förskolan, utan även föräldrarna.  

Under insamlingen av mitt empiriska material till uppsatsen har begreppet inskolning varit en 

av de delar som jag valt att se närmare på. Utifrån detta har det framkommit att båda 

förskolorna som jag besökt använder sig av en metod som kallas Föräldraaktiv inskolning. 

Eftersom pedagogernas föreställningar om föräldrarna under inskolningen är något som 

kommer diskuteras i uppsatsen kommer jag därför att kortfattat redogöra för vad denna metod 

innebär.   

Föräldraaktiv inskolning 

I boken En bra start – Om inskolning och föräldrakontakt i förskolan (2010:28ff) beskriver 

förskolläraren Marie Arnesson Eriksson att den föräldraaktiva inskolningsmetoden som på 

senare år har blivit allt mer populär på förskolor runt om i landet även kan kallas 

”kortinskolning” (2010:28) eller ”heldagsinskolning” (2010:28). Metoden innebär att 

föräldrarna under hela inskolningsperioden deltar aktivt i förskolans verksamhet tillsammans 

med sitt barn, och därigenom signalerar till barnet att förskolan är en trygg miljö att vistas i. 

Pedagogernas roll under inskolningen är att hela tiden finnas närvarande i barnet och 

förälderns utforskade av verksamheten, för att långsamt utveckla en tillitsfull relation till varje 

enskilt barn och förälder.  

Arnesson Eriksson (2010: 43ff) redovisar hur den traditionella inskolningsmetod som tidigare 

mestadels användes på förskolor runt om i landet byggde på att föräldrarna skulle gå från 

deltagande i verksamheten, till ett alltmer passivt förhållningssätt mot barnet allt eftersom 

inskolningen passerade. Med utgångspunkt i detta och de skillnader som jag framförallt har 

uppmärksammat i de två inskolningsmetoderna upplever jag mig se en tydlig skillnad kopplat 

till föräldrarollen, vilket jag tycker känns mycket intressant med bakgrund i att båda mina två 

utvalda förskolor valt den föräldraaktiva inskolningen, där föräldern har en mycket 

framträdande roll i relationsskapandet mellan hem och förskola.  
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Förskolans styrdokument  

I läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 värdegrund och uppdrag står det under 

rubriken ”saklighet och allsidighet” formulerat att alla vuxna som verkar inom förskolan skall 

arbeta för att motverka traditionella könsroller:  

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

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

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

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

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller  (Lpfö 98 reviderad 2010:5). 

När det handlar om hur kontakten mellan hem och förskola skall utformas för att ge barnen 

den bästa möjligheten att utvecklas under sin tid på förskolan, är detta något som framhålls på 

flera ställen. Under rubriken ”förskolans uppdrag” står det exempelvis:  

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna 

verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar  

 (Lpfö 98 reviderad 2010:5). 

 

I förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 2010 beskrivs under rubriken ”mål och riktlinjer” hur 

förskollärare och övriga arbetslag skall förhålla sig till de mål och riktlinjer som presenteras i 

läroplanen, samt vad de har för betydelse för verksamheten. De mål som presenteras har till 

syfte att beskriva hur förskolans arbete både skall utformas och utvecklas framåt inom olika 

områdena. När det gäller riktlinjerna som presenteras i läroplanen finns det dock en tydlig 

skillnad i ansvarsfördelningen mellan vilket ansvar som ligger på den enskilda förskolläraren, 

och vad som ligger på det övriga arbetslaget. I informationsmaterialet Förskola i utveckling – 

bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (2011:21) som utbildningsdepartementet 

presentat beskrivs hur förskolans läroplan i jämförelse med skolans läroplan inte innehåller 

några kunskapsmål kring vad barn skall uppnå under sin tid på förskolan, utan målen och 

riktlinjerna har istället till uppgift att ständigt vidareutveckla och driva förskolans verksamhet 

framåt.  

Under rubriken 2.4 Förskola och hem står det presenterat hur kontakten mellan förskolan och 

hemmet skall vara utformad: 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 

ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske 

i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen (Lpfö 98 reviderad 2010:13). 
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Under riklinjerna för ”Förskola och hem” står det även formulerat att förskolläraren skall 

ansvara för att ”varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” 

(Lpfö 98 reviderad 2010:13).  

Under riktlinjer som gäller för hela arbetslaget kopplat till rubriken ”Förskola och hem” står 

det att ”visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation 

mellan förskolans personal och barnens familjer” och att ”föra fortlöpande samtal med 

barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan samt genomföra utvecklingssamtal” (Lpfö 98 reviderad 2010:13).  

I dokumentet Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) som 

Skolverket publicerat behandlas hur kvalitetsarbetet på förskolan skall utformas med 

utgångspunkt i skollag och förskolans läroplan. Under rubriken ”Samverkan mellan hem och 

förskola, allmänna råd” står det att läsa: ”Det är viktigt att personalen använder den dagliga 

kontakten med föräldrarna till att föra kontinuerliga samtal om barnets trivsel, utveckling och 

lärande” (Skolverket 2005:37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

1.3 Begreppsförklaringar 

Familj 

Om man slår upp ordet familj i uppslagsverket NE står det beskrivet att: ” Familj, i de flesta 

kulturer basen för den samhälleliga organisationen. Den är grundad på en kombination av 

äktenskap och blodsförvantskap mellan familjemedlemmarna”.
2
  

Ylva Elvin-Nowak, filosofie doktor i psykologi, framhåller i boken Att göra kön - Om vårt 

våldsamma behov av att vara kvinnor och män (2003:151f) att synen på familjen kan ses som 

något föränderligt som utifrån sociala och kulturella faktorer både kan variera mellan olika 

länder, och hur samhällsmedborgare inom ett och samma land ser på begreppet. I Sverige 

finns idag ett stort antal olika familjekonstellationer som träder in under begreppet familj, 

Elvin- Nowak poängterar dock att den familjeform som fortfarande är den mest statistiskt 

framträdande i Sverige, och som flest människor utgår ifrån när de hör begreppet familj är den 

heterosexuella kärnfamiljen.  

När jag i denna uppsats kommer att behandla begreppet familj både i den tidigare forskning 

samt i insamlingen och bearbetningen av mitt empiriska material, har jag valt att inrikta mig 

på den heterosexuella kärnfamiljen som familjekonstellation. Att jag trots min medvetenhet 

om att långt ifrån alla barn i förskolan lever i familjer som utgår från kärnfamiljsidealet ändå 

valt att fokusera på detta, beror framförallt på att mitt huvudsyfte med uppsatsen inte har varit 

att undersöka exempelvis vilka familjekonstellationer som är mest representerade på förskolor 

runt om i landet. Mitt fokus ligger istället på förskolepedagogernas föreställningar om 

föräldrarna kopplade till deras kön, vilket gjort att det känns mest naturligt att utgå från 

föreställningar som grundar sig i den klassiska kärnfamiljen.   

Föräldrasamarbete/Föräldrasamverkan 

I boken Hem och förskola – Samverkan i förändring (2007:13ff) beskriver Anette Sandberg, 

docent i pedagogik och Tuula Vuorinen, beteendevetare och universitetsadjunkt i pedagogik, 

hur begreppen samverkan och samarbete på ett flertal ställen i förskolans läroplan används 

som likvärdiga begrepp. Begreppet samverkan beskrivs i boken som något som under en lång 

tid har utvecklats. Från att samverkan mellan hem och förskola tidigare mest hade till syfte att 

fungera som ett stöd i föräldrarollen, till att idag mer handla om en samverkan där 

                                                           
2
 http://www.ne.se/kort/familj/1060131 (besökt 2012-10-17).  

http://www.ne.se/kort/familj/1060131
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föräldrarnas inflytande i verksamheten utifrån sitt enskilda barns behov i så stor utsträckning 

som möjligt skall tillmötesgås av förskolan. Att begreppens innebörd kan skilja sig åt 

framhåller även Sandberg och Vuorinen (2007:18) i boken när de väljer att redovisa 

Anderssons (2004) tanke kring att begreppet samverkan kan ses som att förskolan och 

hemmet arbetar med barnet som gemensamt mål. Medan samarbete mera bygger på att 

förskolan och hemmet har exempelvis ett gemensamt förhållningssätt kring barnet, som 

växelvis utvecklas i en process där båda parter är aktiva.        

 Med bakgrund i den diskussion som förs i boken Hem och förskola – Samverkan i förändring 

(2007) kring begreppet samarbete, och att förskolans läroplan under rubriken ”Förskola och 

hem” (Lpfö 98 reviderad 2010:13) väljer att använda sig av begreppet samarbete, har jag i 

uppsatsen bestämt mig för att också använda mig av begreppet när jag lyfter fram den dagliga 

kontakten som en process mellan hem och förskola, där båda parter strävar efter ett så 

välfungerande och utvecklat samarbete som möjligt.  
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2. Teoretiska utgångspunkter  

I denna del kommer jag att redogöra för de begrepp som känns grundläggande för en 

fördjupad förståelse av ämnet. De begrepp som kommer att presenteras i denna del är: genus, 

norm och jämställdhet. Jag kommer även efter en del av begreppen att ytterligare förtydliga 

hur jag kommer att förhålla mig till begreppen när jag bearbetar mitt empiriska material.  

2. 1 Genus 

I boken Genus – Om det stabilas föränderliga former (2003) beskriver professor Yvonne 

Hirdman hur ordet genus ursprungligen härstammar från latin där det betecknar ”slag, släkte, 

kön” (2003:11). I Sverige hade begreppet fram till 1980-talet bara använts inom det svenska 

språket för att skilja mellan när vi talade om män och kvinnor i dagligt tal. Hirdman (2003:14) 

menar att begreppet genus framförallt har till syfte att ta bort våra förbestämda föreställningar 

kring manligt och kvinnligt, och istället försöker få oss att se till varje enskild individ utan en 

direkt reflektion kring deras kön.  

Att genus är någonting som till stor del grundar sig i omgivningens föreställningar kring 

manligt och kvinnligt är även något som Kristina Henkel, stadsvetare med specialisering på 

genus och jämställdhet i förskolan, betonar i sin bok En jämställd förskola – teori och praktik 

(2006) när hon skriver: ”Med genus menas de egenskaper som samhället och vi människor 

som lever i samhället tillskriver olika människor beroende på deras biologiska kön” 

(2006:14). I boken Att göra kön – Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män 

(2003) väljer filosofie doktorerna Helené Thomsson och Ylva Elvin-Nowak att enbart 

använda sig av begreppet kön istället för genus när det talar om begreppet, trots att det precis 

som både Hirdman (2003) och Henkel (2006) menar att föreställningar kring kön är något 

som vi alla är med och skapar, i vår direkta kontakt med omgivningen.  

Socialantropologen och genusforskaren Fanny Ambjörnsson väljer i boken Rosa – Den 

farliga färgen (2011:9,216) att lyfta debatten om genus ytterligare en nivå högre genom att 

framhålla tydliga kopplingar mellan begreppet genus och färgen rosa. Ambjörnsson väljer i 

boken att använda ett kulturvetenskapligt perspektiv, vilket innebär att hon ser färg som något 

som i kontakten mellan individer ges en vidare innebörd. Färgen rosa som behandlas i boken 

redovisar därför Ambjörnsson som en färg som starkt förknippas med femininitet och det 

kvinnliga könet, vilket innebär att färgen exempelvis både kan betona kvinnlighet och den 
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kvinnliga gemenskapen i samhället. Att utifrån en specifik färg se till vilken förväntningar vi 

väljer att lägga på en individ som exempelvis väljer att bära rosa kläder är därför helt kopplat 

till den enskilda individens föreställningar, både kring det kvinnliga könet och vad färgen rosa 

symboliserar.  

Utifrån de definitioner och teorier på begreppet genus som jag inspirerats av i denna del 

kommer jag att ställa mig bakom uppfattningen att genus grundar sig i någonting som 

samhället skapar vid mötet mellan människor, vilket innebär att genus inte kan grunda sig i 

biologiska förklaringarna.  

2.2 Norm 

I boken En jämställd förskola – teori och praktik (2006:22) beskrivs hur begreppet norm 

skapar olika förväntningar på vad som definieras som manligt och kvinnligt agerande i 

relation till det biologiska könet. Henkel skriver i boken: ”Det finns en norm för hur en flicka 

och kvinna förväntas vara och vad hon förväntas tycka om på samma sätt finns det en norm 

för hur en pojke och man förväntas vara och vad han förväntas tycka om” (2006:22).  

I Utbildningsdepartementets kommittédirektiv Män och jämställdhet (Dir. 2012:97:4) nämns 

hur begreppet norm till en viss del hänger ihop med begreppet jämställdhet. Men trots att vi i 

dagens Sverige har gjort framsteg mot ett mer jämställt samhälle, så lever fortfarande många 

av samhällets normer kring hur enskilda individer kopplat till deras kön skall agera vid 

exempelvis föräldraledighet kvar. I texten poängteras även att: ”Normerna är inte alltid så 

uttalade men blir tydliga när någon bryter mot dem” (Dir. 2012:97:4). Uppfattningen kring att 

normer också är ett sätt att lyfta fram samhällets och individers ibland mycket omedvetna 

förväntningar på det manliga och kvinnliga könet, är även något som Thomsson (2003:29f) 

betonar i boken Att göra kön – Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män. I 

boken lyfts även ett liknande resonemang kring normbegreppet som presenterades i 

Utbildningsdepartementets kommittédirektiv Män och jämställdhet (Dir. 2012:97) fram om 

att normer oftast består av mindre synliga förväntningar, som först blir påtagliga när någon 

tydligt bryter mot de förväntade.  

Thomsson (2003:49f) väljer även att ytterligare problematisera begreppet norm, genom att 

uppmärksamma hur samhället ursprungligen bygger på ett manligt ideal som ser mannen som 

referenspunkt i jämförelse till det kvinnliga könets utvecklingsmöjligheter. Att samhället 

bygger på ett manligt ideal kan därför leda till att dagens normer kring hur män och kvinnor 
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skall agera, i förlängningen kan göra att enskilda individer inte vågar bryta mot samhällets 

normramar för respektive kön (2003:30f).   

2.3 Jämställdhet 

Om man slår upp ordet jämställdhet i uppslagsverket NE står det definierat att begreppet 

innebär: ” Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. 

Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet 

förhållandet mellan könen”.
3
 

I boken En jämställd förskola – teori och praktik (2006:11) redovisar Henkel jämställdhet ur 

två olika vinklar genom att ge begreppet både ett kvantitativt och ett kvalitativt perspektiv. 

Det som Henkel väljer att benämna som den kvantitativa jämställdheten handlar om att räkna 

exempelvis hur många mammor och pappor som representeras vid ett föräldramöte, vilket 

leder till en mer objektiv inställning till begreppet jämställdhet. I beskrivningen av den 

kvalitativa jämställdheten som skildras i boken menar Henkel att det mera handlar om att alla 

människor oavsett kön och förväntningar från samhällets sida skall ha samma möjligheter att 

utvecklas.  

Det kvalitativa perspektivet som Henkel presenterar är till stor del de perspektiv som jag 

kommer förhålla mig till när jag behandlar begreppet jämställdhet i uppsatsen. När jag 

använder mig av begreppet jämställdhet i analysen av mitt empiriska material kommer 

jämställdhet för mig framförallt att symbolisera jämställda relationer mellan man och kvinna i 

en familj, både i kontakten och mötet med förskolan.     

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.ne.se/lang/jämställdhet (besökt 2012-11-02). 

http://www.ne.se/lang/jämställdhet
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3. Tidigare forskning 

Lars Plantin, fil. dr och lektor vid Hälsa och samhälle på Malmö högskola, beskriver i 

avhandlingen Män, familjeliv och föräldraskap (2001:48) hur politiska reformer från början 

av 1980-talet och ett starkt tryck för ökad jämställdhet, fortfarande inte har lett fram till en 

nivå där kvinnor och män ligger på en jämställd nivå inom familjen. Plantin betonar att de 

reformer som har genomförts visserligen har bidragit till att en större andel kvinnor har haft 

möjlighet att lämna hemmet och komma ut på arbetsmarknaden när exempelvis barnomsorgen 

infördes. Men samtidigt har forskning under åren fortsatt att peka på tydliga skillnader i frågor 

kring jämställdhet mellan könen, vilket i boken framhålls som bevis på att arbetet kring frågan 

fortfarande har en lång väg kvar. I antologin Manlighetens många ansikten – fäder, 

feminister, frisörer och andra män (2003:23ff) redovisar Roger Klinth, fil. dr i historia vid 

Lindköpings universitet, hur Sveriges föräldraförsäkring internationellt sätt kan ses som något 

alldeles särskilt i sin vilja att skapa en jämställd delaktighet av föräldraskapet efter barnets 

födsel, vilket syftar till att även ge männen möjlighet att stanna upp och reflektera över sin 

nya fadersroll. I debatten kring föräldraförsäkringen har det även lyfts fram negativa argument 

kring reformen från olika håll vilket även Klinth framhåller i boken. De argument som han 

framförallt lyfter fram handlar om hur reformen trots sin strävan mot jämställdhet inte tvingar 

männen att plocka ut någon föräldraledighet, vilket innebär att beslutet teoretiskt sätt 

fortfarande hamnar hos mannen och grundar sig i hans vilja eller möjlighet till 

föräldraledighet.  

I avhandlingen Män, familjeliv och föräldraskap (2001:72) behandlas hur synen på män i sin 

fadersroll ofta ställs i direkt jämförelse och relation till hur kvinnan agerar i sin roll som 

moder, utifrån den rollfördelning som samhället förväntar sig i en heterosexuell kärnfamilj. 

Detta synsätt beskrivs i boken som: ”En del forskare har menat att moderskapet därför har 

blivit en norm för det nutida föräldraskapet, en symbol för det ”naturliga” och en viktig del av 

ett förväntat beteendemönster i ”det nya faderskapet”(2001:72). Synsättet där männen ställs i 

direkt jämförelse till kvinnan i sin föräldraroll är även något som Elvin-Nowak (2003:168f) 

väljer att lyfta fram som något som ständigt existerar i vårt samhälle. I boken presenteras 

exempel på hur nutidens män i allt högre grad stävar efter rollen som den närvarande 

föräldern. Trots att samhällets förväntningar på männen bara räknar med att de skall uppnå en 

nivå som beskrivs som ”nästan som mamman” (2003:169), vilket innebär att männen utifrån 

föreställningar kring maskulinitet och den manliga föräldrarollen bedöms utifrån helt andra 

referensramar.   
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I doktorsavhandlingen Delad vårdnad? Föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga 

barnomsorgen (2002:89) beskriver Christina Gars, högskoleadjunkt vid Lärarhögskolan i 

Stockholm, hur dagens samhälle med arbetande föräldrar har lett till att de flesta barn som 

växer upp i dagens Sverige redan vid tidig ålder kommer i kontakt med förskolan och vuxna 

utanför hemmet. Att många barn dessutom går långa dagar på förskolan har lett till att 

förskolan som verksamhet har fått en allt mer inflytelserik roll i barnens uppväxt. Gars 

(2002:181) menar att förskolans allt bredare delaktighet i familjernas vardagspussel har lett 

till att omsorgen kring det enskilda barnet har förflyttats från de enskilda föräldrarna, till att 

vara något som sker i samverkan mellan förskola och hem i allt större utsträckning. Gars 

avser att relationen mellan förskola och hem kan ses i en utveckling från att föräldrarna 

ensamma ansvarat för barnens utveckling, till att de idag har fått en ”medfostrare” (2002:181) 

som utifrån sin yrkeskompetens som förskolepedagog kan fungera som en samarbetspart i 

föräldrarollen.  

Sandberg och Vuorinen betonar i boken Hem och förskola – Samverkan i förändring (2007:8) 

hur samverkan mellan hem och förskola under de senaste åren har blivit en allt centralare del i 

förskolans arbete, i takt med att både samhällets och föräldrarnas förväntningar på förskolans 

pedagogiska verksamhet har ökat. Men trots att samverkan de senaste åren har blivit en allt 

viktigare ingrediens i förskolans arbete framhålls de i boken att väldigt få studier och 

undersökningar har gjorts på ämnet. Att väldigt lite finns skrivet kring ämnet menar Sandberg 

och Vuorinen framförallt kan bero på att samarbetet mellan förskolepedagoger och föräldrar 

kan uppfattas som en självklarhet, om det ställs i relation till den samverkan som finns mellan 

skola och hem, där föräldrarna snabbt blir allt mindre delaktiga när den dagliga kontakten 

mellan lärare och förälder försvinner, och barnen blir allt äldre (2007:11).   

Gars väljer i sin doktorsavhandling att använda sig av begreppet ”delad vårdnad” (Gars 

2002:40) när hon skildrar den relation mellan förskolepedagoger och föräldrar som utformas i 

den dagliga samverkan mellan hem och förskola. Gars användning av begreppet ”delad 

vårdnad” belyser tydligt att förskolan har gått från i huvudsak fungera som barnpassning, till 

att vara en verksamhet med stort inflytande över både barnens och föräldrarnas liv. Men trots 

att relationen mellan hem och förskola flyttat allt närmare varandra finns det olika motiv för 

samverkan, vilket beskrivs i boken Hem och förskola – Samverkan i förändring (2007:35ff) 

där det framhålls hur samverkan mellan hem och förskola nästan alltid grundar sig i 

uppfattningen om ”barnets bästa”, vilket leder till en process där båda parter aktivt värnar om 

barnets behov utifrån sina respektive referensramar. Andra motiv till samverkan som nämns i 
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boken handlar i första hand om att skapa en tillitsfull relation mellan förskolepedagoger och 

föräldrar, där båda parter känner att de får inblick i barnets vardag på förskolan och hemma 

genom en öppen och förtroendefull dialog i de dagliga mötena vid exempelvis lämning och 

hämtning. När det gäller faktorer för en lyckad samverkan väljer Sandberg och Vuorinen 

(2007:101) att lyfta fram gemensamma referensramar till barnen hos förskolepedagoger och 

föräldrar som en mycket positivt bidragande orsak. Deras resonemang kan även kopplas 

tillbaka till Gars (2002) begrepp ”delad vårdnad”, som en bidragande faktor för att nutidens 

barn lever i en värld där förskolan och hemmet har ett växelvis gemensamt ansvar för 

barndomen.  

I Utbildningsdepartementets SOU 2006:75 Jämställdhet i förskolan – om betydelsen av 

jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2006:75:123) behandlas hur 

samarbetet mellan hem och förskola ofta kan grunda sig i förskolepedagogers stereotypa 

föreställningar kring manlig och kvinnlig ansvarsfördelning inom familjen. I rapporten 

beskrivs hur förskolor ofta i kontakten med kärnfamiljer har valt att förutsätta att kvinnorna är 

de som har huvudansvaret för familjefrågor, vilket lett till att förskolepedagogerna i de allra 

flesta fall valt att kontakta modern i samtal och frågor som rör barnet. I arbetet mot en mer 

jämställd attityd till föräldrarna framhålls i rapporten hur en del förskolor har börjat arbeta 

alltmer för att involvera även fäder sitt arbete, genom att exempelvis aktivt välja att kontakta 

föräldrarna varannan gång vid frågor som rör barnet eller att under en viss tid bara kontakta 

fadern om barnet exempelvis blir sjuk på förskolan. Att förskolepedagogerna oftast väljer att 

kontakta modern i frågor kring barnet är även något som Elvin-Nowak lyfter fram i boken Att 

göra kön – Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män (2003:171f) där de 

beskrivs som något som grundar sig i en ”outtalad norm som säger att mamman står barnet 

närmast” (2003:172). Samtidigt poängteras i boken hur det på de förskolor där pedagogerna 

under en viss tid valde att aktivt arbeta för att kontakta fadern i frågor rörande barnet ledde till 

att fäderna började i frågsätta varför inte modern kontaktades i första hand, vilket tydligt 

illustrerar att detta är ett fråga som grundar sig i äldre djupt rotade föreställningar kring kön 

och ansvarsfördelning inom familjen.  

I boken Hem och förskola – Samverkan i förändring (2007:103) framhävs en annan aspekt av 

hur samverkan mellan hem och förskola påverkas av föräldrarnas kön, då det beskrivs hur 

fäder som aktivt vill delta i samverkan mellan hem och förskola i vissa fall kan uppleva att de 

inte får samma möjlighet till inblick och deltagande i verksamheten, då förskolepedagogerna 

alltid väljer att kontakta modern i frågor som rör samverkan med hemmet. Men trots att en 
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stor del av dessa frågor grundar sig i samhälleliga föreställningar kring familjen väljer Elvin-

Nowak (2003:171) att betona att vi fortfarande i dagens Sverige befinner oss på en nivå där 

den enskilda mannen fortfarande har en stark påverkan i hur delaktig han väljer att vara i sin 

föräldraroll. I boken framhålls hur en pappa som visar stort intresse och tar sig tid för sitt barn 

ofta får positiv respons av omgivningen i en helt annan utsträckning än modern, vilket bottnar 

i föreställningar att: ”däremot blir kvantitet snabbare detsamma som kvalitet för pappor” 

(2003:171) när det handlar om samvaro och kvalitetstid mellan barn och fäder.        

Thomsson (2003:25) betonar hur arbetet kring jämställdhet även kan bottna i omgivningens 

tidiga förväntningar, vilket ofta skapas redan från det att barnet föds och får stämpeln ”flicka” 

eller ”pojke”. Dessa tidiga förväntningar menar hon i stor utsträckning kan påverka individen 

under sin uppväxt, och i förlängningen även leda till att individen i sitt vuxna liv noga 

kommer att utgå från samhällets förväntade ramar för manligt och kvinnligt agerande.   

I antologin En rosa pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar (2011:27ff) beskriver 

Christian Eidevald, fil.dr och lektor i pedagogik på Jönköpings högskola, och Hillevi Lenz 

Taguchi, docent i pedagogik och universitetslektor vid Stockholms universitet, hur 

genusarbete i förskolan ofta brukar skildras utifrån ett förhållningssätt, där pedagoger 

behandlar flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt. Genusarbetet på förskolan brukar även 

beskrivas som en strävan att ge båda könen samma möjligheter att delta i verksamheten, 

genom att inte belysa aktiviteter utifrån stereotypa föreställningar kring flickor och pojkar. 

Utifrån idén att arbetet med genus ofta grundar sig i förhållningssätt och materiella ting i det 

dagliga pedagogiska arbetet framhålls i boken hur även språket utgör en central del i 

förskolans jämställdhetsarbete. Ett tydligt exempel på hur förskolor kan arbeta för att språkligt 

belysa jämställdhet i verksamheten behandlas i boken: 

Flera arbetslag uttrycker även att de förändrat hur de pratar om barnens föräldrar och medvetet 

uttrycker att ”både mamma och pappa kan snickra och tvätta”, eller att ”säga att pappa kan 

tvätta din tröja istället för mamma” (Eidevald och Lenz Taguchi 2011:28). 

Utifrån detta citat blir det tydligt att pedagogernas förhållningssätt till frågor om genus och 

jämställdhet inte enbart handlar om aktivt handlande i den dagliga verksamheten, utan även i 

lika hög grad bearbetas i de förställningar som pedagogerna dagligen förmedlar och ger 

uttryck för i samtal med både barn och föräldrar.       
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4. Material och metod  

I denna del kommer jag att redogöra för vilket material och vilken metod som använts för att 

samla in det empiriska materialet, samt för att besvara mina frågeställningar. Syftet med 

denna del är att ge en fördjupad förståelse kring hur undersökningen har genomförts och 

tydligt motivera de val jag tagit under arbetets gång.   

4.1 Val av metod 

För att besvara mina frågeställningar kring hur den dagliga kontakten mellan hem och 

förskola är uppbyggd, samt hur förskolepedagogerna arbetar med genusbegreppet och vilka 

förväntningar de har på föräldrarna utifrån ett genusperspektiv har jag valt att använda mig av 

kvalitativa intervjuer när jag samlat in mitt empiriska material. I boken Intervju som metod 

beskriver Monica Dalen, professor vid institutionen för specialpedagogik vid Universitetet i 

Oslo, hur den kvalitativa intervjun är en mycket bra metod att använda om forskaren vill 

skapa sig en tydlig bild av informantens erfarenheter och känslor kring ett specifikt ämne 

(Dalen 2007:9).  

Under arbetet med denna uppsats hade jag även kunnat välja att använda mig av den 

kvantitativa metoden som Ann Kristin Larsen, sociolog och lektor på lärarutbildningen i Oslo, 

behandlar i boken Metod helt enkelt (2009:25f) för att samla in det empiriska materialet, 

vilket hade kunnat bidra till att jag haft möjlighet att involvera flera informanter i materialet 

och därigenom dra mer generella slutsatser utifrån de som framkommit. Samtidigt poängterar 

Larsen att den information som framkommer vid den kvantitativa metoden ofta ger en mer 

begränsad och övergripande sammanfattning av varje informants tankar, vilket exempelvis 

kan bero på att kontakten ofta sker via enkäter eller strikt formulerade frågeformulär 

(2009:26). Att jag valde att använda mig av den kvalitativa metoden i uppsatsen beror 

framförallt på att mitt syfte har varit att få en fördjupad bild kring enskilda pedagogers 

förväntningar på föräldrar, samt hur de upplever den dagliga kontakten mellan förskola och 

hem utifrån sina specifika verksamheter. Min avsikt har alltså inte varit att skapa en uppsats 

där generella slutsatser kring vilka föreställningar förskolepedagoger i Sverige har kring 

föräldrar skall behandlas, vilket inte heller är uppgiften i en kvalitativ undersökning 

(2009:27). Larsen menar att den kvalitativa intervjun även möjliggör för forskaren att ställa 

följdfrågor, vilket både kan leda till att ytterligare förtydliganden av svar samt möjlighet till 

djupdykning i intressanta ämnen som framkommer under en intervju (2009:25). 



17  

När det gäller den kvalitativa metoden är jag precis som med alla metoder medveten om att 

även denna innehåller svagheter. Larsen (2009:27) framhåller att ett bekymmer under den 

kvalitativa intervjun kan vara att informanterna inte alltid väljer att hålla sig till helt ärliga 

svar under intervjun. Att informanten agerar på detta sätt kan bero på det som i boken kallas 

för ”intervjueffekten” eller ”kontrolleffekten”, som innebär att informanten blir påverkad av 

forskarens närvaro och därför ge mer tillrättalagda svar som inte alltid stämmer överens med 

den tillfrågades egna åsikter (2009:27). Under mina intervjuer upplevde jag att informanterna 

ibland valde att formulera sig eller svara på ett sätt som målade upp en förskönad bild av dem 

själva och deras verksamhet. Exempelvis uppfattade jag att informanterna ofta valde att 

använda sig av uttrycket ”man” när de ville skapa ett mer distanserat förhållningssätt mellan 

sig själva och de mer känsliga ämnen som jämställdhet och synen på manligt och kvinnligt 

föräldraskap. Att informanterna valde att hålla ett mer distanserat förhållningssätt till vissa 

ämnen tror jag kan bero på att de ämnena representerar teman som samhället förväntar sig att 

vi skall uppvisa en tydig politisk korrekt inställning till. Ett exempel på detta anser jag var när 

jag frågade hur pedagogerna talar med barnen om deras föräldrar för att undvika att förstärka 

stereotypa könsroller, och en av mina informanter betonade vikten av att säga ”är det mamma 

och pappa som har snickrat köket?” istället för att direkt ta förgivet att det är mannen som 

gjort det. I detta exempel upplever jag att informanten ger mig ett svar som tydligt speglar en 

politisk korrekt inställning till manligt och kvinnligt agerande, vilket ledde till att jag 

upplevde hennes svar som både tillrättalagt och konstruerat. Dalen (2007:116) menar att den 

kvalitativa intervjun alltid bygger på ett möte mellan människor. Under mina intervjuer har 

därför informanterna och jag möts i en situation där jag representerar en högskola, och de som 

förskolepedagoger både representerar sig själva och sin arbetsplats, vilket jag tror kan ha 

bidragit till en intervjusituation där de eftersträvat att uppvisa den bästa bilden utifrån deras 

förhållningssätt och verksamhet för mig. 

4.2 Urval och avgränsningar 

Utifrån att jag i denna uppsats valt att använda mig av kvalitativa intervjuer har jag intervjuat 

fem pedagoger på två olika förskolor i Stockholmsområdet. De två förskolorna som jag valde 

ut bestod av en verksamhet som jag sedan tidigare hade kännedom kring och en som var helt 

ny för mig. Att jag bestämde mig för att besöka och intervjua pedagoger på två olika förskolor 

berodde framförallt på att jag genom mitt möte med två olika verksamheter hoppades på att få 

ta del av två olika ”förskolekulturers” föreställningar kring föräldrar och kontakten mellan 

hem och förskola. I analysdelen kommer jag inte att jämföra verksamheterna med varandra 
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utan istället sträva efter att se varje pedagogs svar som något unikt. Pedagogerna som jag i 

denna studie har intervjuat består av två förskollärare och tre barnskötare. Eftersom jag valt 

att ha med informanter från båda yrkeskategorierna kommer jag att använda mig av 

beteckningarna pedagog eller förskolepedagog när jag hänvisar till informanterna.    

I inledningen till uppsatsen var min grundtanke att både intervjua pedagoger och föräldrar för 

att belysa mina frågeställningar ur två olika perspektiv. Jag valde att kontakta förskolorna 

både via telefon och e-post, vilket ledde till att jag på den ena förskolan fick kontakt med 

förskolechefen och på den andra fick kontakt med en förskollärare, som båda skickade vidare 

frågan om intresse att delta i min studie som en övergripande fråga till pedagogerna på 

respektive förskola. Larsen väljer i sin bok att kalla denna metod för ”urval enligt 

självselektion” (2009:77). Efter att frågan ställts till pedagogerna valde de att antingen 

personligen kontakta mig eller jag dem via telefon eller e-post. Under den första kontakten 

gav jag övergripande information kring mitt syfte med uppsatsen, samt de forskningsetiska 

principerna för anonymitet.  

När det gällde frågan att komma i kontakt med föräldrar som kunde tänka sig att delta i 

studien ville förskolan där jag valde att ställa frågan själva vara med och påverka, genom att 

fråga ett antal utvalda föräldrar som kunde tänka sig att delta. När jag sedan återkom till 

förskolan efter ca en vecka hade pedagogen fortfarande inte ställt frågan till föräldrarna med 

motiveringen att, ”de tilltänkta föräldrarna nog inte var så intresserade av att delta ändå”. I 

boken Intervju som metod (2007:37) framhålls hur begreppet ”gatekeepers” (2007:37) kan 

användas vid situationer när den direkta kommunikationsvägen till de tilltänka informanterna 

är gömd bakom andra människor som först måste ge tillstånd. Att jag redan under ett tidigt 

skedde av uppsatsen upplevde svårigheter att komma i kontakt med föräldrar ledde till att jag 

valde att styra om arbetets syfte och frågeställning, till att istället utgå ifrån pedagogernas 

perspektiv för att belysa föreställningar om föräldrar och den dagliga kontakten mellan hem 

och förskola. 

4.3 Genomförande  

Inför intervjuerna valde jag att sammanställa en intervjuguide som bestod av femton frågor 

som alla hade till avsikt att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Frågorna som jag 

valde att ställa under intervjun delades in i fyra underkategorier som berörde ämnena; 

inskolning, den dagliga kontakten, genus och pedagogernas förväntningar på föräldrarna (se 

bilaga). Dalen (2007:31) menar att en intervjuguide som sammanställs har i uppgift att lyfta 
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fram studiens mest centrala delar, vilket skapar förutsättningar att ge forskaren ett så 

underbyggt material som möjligt från informanterna. För mig var det viktigt att de frågor jag 

valde att ställa under intervjun skulle bidra till så omfattande svar som möjligt samtidigt som 

de skulle ge informanterna förutsättningar att reflektera utifrån sin egna respektive 

verksamheter, vilket innebar att jag i så stor utsträckning som möjligt undvek att ställa ja och 

nej-frågor eller ledande frågor.  

Under intervjuerna valde jag att använda mig av en kombinerad modell av ”strukturerade” 

och ”ostrukturerade intervjuer” som Staffan Stukát, fil dr i pedagogik behandlar i boken Att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005:38f). Dessa två metoder skiljer sig åt 

genom att den strukturerade intervjun följer en förbestämd ordning i hur intervjun skall 

utformas, och i vilken ordning frågorna skall ställas. Den ostrukturerade intervjun däremot 

följer inte samma strikta struktur som den strukturerade intervjun, vilket innebär att forskaren 

inte ställer frågor i någon förbestämd ordning utan istället utformar intervjun och 

ordningsföljden under samtalets gång. Att jag valde en intervjumetod där modellerna 

kombinerades berodde framförallt på att jag bestämde mig för att ställa frågorna i en bestämd 

ordning till alla informanter, samtidigt som det kändes viktigt för mig att ha möjlighet att 

ställa följdfrågor under de intervjuer där vi kom in på ämnen som jag uppfattade som 

relevanta trots att de inte direkt behandlades i intervjufrågorna. Alla intervjuerna genomfördes 

på de två utvalda förskolorna och höll på i ca femton till sextio minuter. Inför intervjuerna 

frågade jag alla informanterna om tillstånd att få spela in intervjuerna, vilket bidrog till att jag 

efteråt kunde lyssna igenom intervjun och reflektera kring det som framkommit. Efter 

intervjuerna valde jag även att transkribera materialet för att i så stor utsträckning som möjligt 

fånga varje enskild informants svar. Under transkriberingen gav jag även alla mina 

informanter fiktiva namn för att anonymisera dem i uppsatsen. De fiktiva namnen kommer att 

användas när jag analyserar mitt empiriska material i analys och resultatdelen.  

4.4 Forskningsetiska principer  

I denna del kommer jag beskriva hur jag under insamlingen av mitt empiriska material har 

förhållit mig till de Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som Vetenskapsrådet (2002) presenterar. De fyra viktiga aspekter på forskning som 

framhålls är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (2002:6).  
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Informationskravet innebär att forskaren skall ge informanterna en första övergripande inblick 

i undersökningens syfte och uppbyggnad (Vetenskapsrådet 2002:7f). I min första kontakt med 

de två utvalda förskolorna via e-mail och telefon så presenterade jag mitt huvudsyfte med 

uppsatsen, samt att jag ville komma i kontakt med pedagoger som kunde tänka sig att delta i 

studien. När jag sedan kom i kontakt med de enskilda informanterna för att boka in tid för 

intervjuerna informerade jag även dem om syftet med studien och vilka ämnen som jag 

övergripande hade planerat att beröra under intervjuerna, vilket kan kopplas till 

informationskravet.  

Samtyckeskravet beskrivs utifrån att informanten själv skall ha rätt att styra över sin egen 

medverkan i studien, vilket innebär att informanten när som helst både under intervjun och 

efteråt har möjlighet att kliva av och inte längre delta (Vetenskapsrådet 2002:9f). I min första 

kontakt med informanterna valde jag att informerade dem om att deras deltagande skedde helt 

frivilligt och att de när som helst hade möjlighet att hoppa av studien. Då informanterna själva 

fick välja att anmäla sitt intresse att delta helt utan påtryckningar, bidrog även till att deras 

deltagande skedde på en mycket frivilligbasis.  

Konfidentialitetskravet som är den tredje forskningsetiska principerna handlar om att 

uppgifter om enskilda informanter skall behandlas på ett sådant sätt av forskaren att obehöriga 

inte skall ha möjlighet att ta del av informationen. Samtidigt skall även all information som 

framkommit under exempelvis en intervju behandlas och anonymiseras, så att informationen 

inte kan kopplas till den enskilda informanten (Vetenskapsrådet 2002:12f). Både inför och 

under mina intervjuer informerade jag pedagogerna om att både dem och förskolorna skulle 

vara anonyma i uppsatsen. I samband med att jag efter intervjuerna transkriberade materialet 

valde jag att ge alla informanterna fiktiva namn, vilket bidrar till att informanternas identiteter 

anonymiseras på ett tydligt sätt.  

Nyttjandekravet innebär att det empiriska material som samlas in i samband med en viss 

studie enbart får användas i den tilltänkta studien och i det ändamål som utlovats till 

informanterna, vilket innebär att materialet inte får spridas vidare utanför studien 

(Vetenskapsrådet 2002:14). Under mina intervjuer valde jag att spela in samtalet för att jag 

skulle ha möjlighet att efteråt gå tillbaka till lyssna igenom vad som sagts. Eftersom jag valde 

att spela in intervjuerna var det viktigt för mig att både förklara för mina informanter varför 

jag ville spela in materialet samt noga framhålla att materialet inte har till syfte att spridas 

utan bara kommer att användas som hjälpmedel i analysarbete.              
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5. Analys och resultatredovisning 

I denna del kommer jag att redovisa och diskutera mitt empiriska material med bakgrund i de 

teoretiska utgångspunkterna genus, norm och jämställdhet samt den tidigare forskningen som 

presenterats kring ämnet. Jag har valt att dela in analysen i fyra teman: inskolning, den 

dagliga kontakten, genus och pedagogernas förväntningar på föräldrarna. Efter varje tema 

kommer jag att avsluta med en reflektion där informanternas svar sammankopplas med det 

teoretiska materialet. 

Presentation av informanterna 

Magdalena är utbildad grundskollärare men valde för ca fyra år sedan att sadla om till 

förskolan, och arbetar nu sedan två år tillbaka som förskollärare på en småbarnsavdelning 

med barn i åldrarna 1-3 år. Linda är sedan tjugo år tillbaka utbildad barnskötare med 

bakgrund inom både förskola och skola. Arbetar sedan två år tillbaka som barnskötare på en 

småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Sandra utbildade sig för ca tre år sedan till 

lärare mot yngre åldrar, och arbetar nu sedan två år tillbaka på en storbarnsavdelning med 

barn i åldrarna 3-5 år. Karin har arbetat som barnskötare inom barnomsorgen i ca trettiofem 

års tid. Idag arbetar hon sedan sex år tillbaka som barnskötare på en storbarnsavdelning med 

barn i åldrarna 3-5 år.  Emma är barnskötare och utbildad specialpedagog och arbetar sedan 

ett år tillbaka på en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år.  

5.1 Inskolning 

Den första frågan som jag valde att ställa under alla intervjuerna handlade om vilken 

inskolningsmetod som användes. Under intervjuerna framkom det att alla förskolorna 

använde sig av den föräldraaktiva metoden för inskolning; det blev däremot tydligt att 

upplägget och tiden för inskolningen kunde variera. Magdalena och Sandra berättade att 

inskolningen på deras avdelningar är uppbyggda så att föräldrarna deltar tre hela dagar i 

förskolans verksamhet, och sedan på den fjärde dagen lämnar barnet ensam på förskolan för 

första gången. På de avdelningar som Karin, Emma och Linda arbetade på hade pedagogerna 

däremot valt att utforma inskolningen lite olika, så att barnen antingen gick tre förmiddagar 

eller första dagen kort och sedan två heldagar.  

En av de följdfrågor som jag valde att ställa angående den föräldraaktiva inskolningsmetoden 

handlade om föräldrarnas delaktighet under inskolningen. Magdalena och Emma, som båda 
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arbetar med yngre barn, berättade att föräldrarna under inskolningen är de som är mest aktiva 

med barnen. Karin och Sandra som arbetade med äldre barn menade också att föräldrarna var 

aktiva och närvarande i verksamheten, men ofta kunde släppa barnet tidigare eftersom de var 

äldre och ofta hade erfarenheter från tidigare förskoleverksamheter. Under samtalet med 

Linda beskrev hon att deras förskola aktivt för ca två år sedan hade valt bort att låta föräldrar 

delta tre hela dagar under inskolningen, då det praktiskt hade varit svårt att hitta bra rutiner för 

sömn under inskolningen som både föräldrar och barn kunde känna sig bekväma med.  När 

jag frågade henne om deras tidigare inskolningsmetod beskrev hon hur de tidigare hade haft 

tre heldagar, vilket hon menade ledde till en situation där både barn och föräldrar blev trötta 

samtidigt som de också bidrog till svårigheter hos pedagogerna. Under samtalet berättade 

Linda: 

Linda: Och för oss personal är det också jobbigt eftersom man hela tiden måste vara på topp. 

Sara: Tänker du att man måste vara aktiv som pedagog? 

Linda: Inte aktiv för det är man ju, men väldigt på topp hela tiden och tillmötesgående med 

mycket fokus på föräldrarna. Och det menar jag är annorlunda mot hur vi jobbar annars när vi 

har fokus på barnen, så man är väldigt trött efter sådana dagar.  

 

Under intervjun lyfter Linda fram pedagogernas roll under den föräldraaktiva inskolningen 

och att fokus ligger på föräldrarna under dessa dagar. Detta menar jag tydligt ger uttryck för 

att inskolningen är en del av förskolans verksamhet som skiljer sig ifrån den ordinarie 

verksamheten, genom sin strukturerade och bestämda form som både barn, föräldrar och 

pedagoger måste rätta sig efter.  

En annan av intervjufrågorna som jag ställde till pedagogerna handlade om hur de arbetade 

för att skapa en trygghet hos föräldrarna under inskolningen. Utifrån denna fråga framhöll alla 

pedagogerna att det viktigaste för att en skapa en trygghet hos föräldrarna under inskolningen 

framförallt handlar om att tala mycket med föräldrarna, och ge dem möjlighet att ställa frågor 

om verksamheten. Under intervjuerna redovisade dessutom alla pedagogerna att de inför 

inskolningen hade en form av inskolningssamtal som i huvudsak fungerar som en första 

kontakt mellan hem och förskola. Pedagoger och föräldrar kan under dessa samtal både byta 

mer praktisk information kring barnet och inskolningen, samtidigt som de fungerar som en 

första inblick i verksamheten för föräldrarna. I samtalet med Magdalena framhöll hon att det 

under inskolningen är viktigt att pedagogerna iakttar och lyssnar in hur föräldrarna gör med 

sina barn, samtidigt som pedagogerna hela tiden befinner sig nära föräldern och barnet för att 

skapa en personlig kontakt. Inför inskolningen betonade hon även att deras avdelning har valt 

att placera inskolningsmötet kvällen innan inskolningen, ”för att det dels skall ligga i tajt 
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anslutning till inskolningen” samtidigt som mötet skulle ge pedagogerna möjlighet att belysa 

och möta de rädslor som de tidigare har upplevt att föräldrarna kan känna kring exempelvis 

vilan, och hur barnen skall kunna bli uppmärksammade i de stora barngrupperna på förskolan. 

Magdalena menar att en stor del av inskolningen handlar om att bygga upp en stabil och trygg 

relation mellan hem och förskola, vilket framhålls när hon under intervjun betonar: 

”Inskolningen upplever jag nästan är ännu mer för föräldrarnas skull än för barnens skull, 

framförallt hos förstagångsföräldrar”. 

På frågan kring hur föräldrarna valde att organisera inskolningen inom familjen menade Karin 

och Sandra att det på deras avdelningar var vanligt att föräldrarna delade på inskolningen. Att 

föräldrarna delar på inskolningen framhöll även Karin som betydelsefullt i den framtida 

kontakten, då båda föräldrarna genom inskolningen får möjlighet till en inblick i 

verksamheten. På de avdelningar där Magdalena, Emma och Linda arbetade beskrev de under 

intervjuerna att det var något vanligare att fäderna deltog under inskolningen. När jag frågade 

vad de trodde att de berodde på att de var övervägande män trodde alla tre att de framförallt 

handlade om den praktiska aspekten att kvinnorna oftast tar ut föräldraledigheten under de 

första månaderna och männen de sista, vilket innebär att inskolningen då sammanfaller med 

männens föräldraledighet. Samtidigt poängterade dock Emma att hon även trodde att det 

kunde bero på mer samhällsliga faktorer som att männen har börjat visa en allt större 

delaktighet i föräldraskapet genom att exempelvis vara föräldralediga under längre perioder 

än tidigare.  

När det gällde frågan om pedagogerna upplevde att inskolningen skiljer sig åt beroende på 

föräldrarnas kön upplevde jag att informanterna hade skilda upplevelser och tankar kring 

ämnet. Karin ansåg att det inte handlade om föräldrarnas kön utan istället mer handlade om 

hur barnet agerar under inskolningen i relation till respektive förälder. Linda framhöll också 

att det inte i huvudsak handlade om föräldrarnas kön utan mera om båda föräldrarna valde att 

delta samtidigt. Vilket hon menade kunde bidra till en osäkerhet hos de ”gamla barnen” när 

det blev många vuxna i barngruppen samtidigt under exempelvis inskolningarna i augusti 

månad.  Sandra menade däremot att det var en fråga som hon inte reflekterat över eftersom 

föräldrarna oftast delade på inskolningen, vilket bidragit till att det är svårt att finna olika 

beteendemönster hos barnen eftersom hon sällan ser barnet tillsammans med både mamma 

och pappan samtidigt. Under samtalet med Magdalena upplevde jag en viss tveksamhet i 

hennes svar innan hon framhöll att hon ibland kunde uppleva en skillnad i föräldrarnas 

agerande under inskolningen, där fäderna mer umgicks och försökte skapa relationer med 
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varandra medan kvinnorna visade större intresse för de övriga barnen på avdelningen. 

Samtidigt poängterade dock Magdalena att inskolningen och det relationsskapande som sker 

mellan föräldrarna också är en viktig process för att föräldrarna skall få möjlighet att skapa ett 

socialt nätverk med andra föräldrar. Under min intervju med Emma var hon till en början 

mycket tydlig med att det inte handlade om skillnader kopplade till föräldrarnas kön, utan 

istället menade hon att de framförallt grundade sig i hur vana föräldrarna var vid 

barnomsorgen och personligheten hos den enskilda föräldern. Samtidigt upplevde jag att 

Emma gav uttryck för tydliga skillnader mellan män och kvinnor genom att lyfta fram 

följande resonemang under intervjun: 

Föräldrar där det är första barnet är oftast oroligare än dom som är, sen är det klart att det finns 

skillnad på man och kvinna.. Generellt är väl kvinnan mer orolig och mer omsorgstagande och 

lite mer ältig och lite mer så.. Medan papporna är lite mer, ”det här blir bra, nu kör vi på!” och 

sådär men det är klart att jag har stött på oroliga pappor också och mammor som är mer 

konsekventa så jag tycker att det mer handlar om person och vilken miljö de har vuxit upp i och 

vad dom är för typ av människor. (Intervju med Emma) 

5. 2 Analys 

Utifrån de resonemang som jag lyft fram under denna del anser jag att de blir tydligt att alla 

fem pedagogerna som jag intervjuat, arbetar för att inskolningen skall fungera som en första 

kontakt mellan hem och förskola. Där föräldrar både får möjlighet till en första inblick i 

verksamheten samtidigt som de får tillfälle att lära känna pedagogerna, och därigenom skapa 

en tillit till verksamheten. Att inskolningen utformas på detta sätt stämmer helt överens med 

Lpfö 98 reviderad 2010 riktlinjer under rubriken ”Förskola och hem” där det står formulerat 

att ”varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Lpfö 98 

reviderad 2010:13). 

Arnesson Eriksson (2010:28f) beskriver i sin bok hur den föräldraaktiva inskolningsmetoden, 

som alla mina informanter i intervjuerna framhåller att de använder sig av, handlar om att 

föräldern genom sitt aktiva deltagande i verksamheten skall bygga upp en trygghet till 

förskolan som verksamhet. Under intervjuerna gav framförallt Emma och Magdalena, som 

arbetar med de yngre barnen, uttryck för att de utformat inskolningen så att föräldrarna var de 

som var mest aktiva, medan Karin och Sandra, som arbetar med de äldre barnen, menade att 

barnen kopplade till sin ålder och ofta erfarenhet från tidigare förskoleverksamheter inte 

brukade uppvisa samma behov av närhet till sina föräldrar under inskolningen. Trots att 

pedagogerna framhöll barnens ålder som en av de bidragande orsakerna till hur föräldrarnas 

delaktighet påverkades under inskolningen, så upplevde jag ändå att alla pedagogerna hade 



25  

som utgångspunkt att under inskolningen ge föräldrarna en så bra inblick som möjligt i 

verksamheten. Detta resonemang kan även kopplas till Granbergs (1998:9f) tanke kring att 

förskolans arbetssätt och verksamhet skall vila på en stabil och trygg grund, och utformas så 

att föräldrarna i minst lika hög grad som barnen känner en tillit till pedagogerna och 

verksamheten. 

När jag under intervjun ställde frågor om hur föräldrarna valde att organisera inskolningen, 

beskrev Emma, Magdalena och Linda att det under deras inskolningar hade varit i mestadels 

fäder som deltagit. Sandra och Karin gav istället uttryck för att föräldrarna utifrån en jämställd 

modell delade lika på inskolningen. Pedagogerna gav mig dessutom förklaringen att de trodde 

att fädernas ökade delaktighet under inskolningen handlade om (som Emma förklarade det): 

”Kanske för att papporna börjar ta en allt större roll i omsorgsdelen över barnet, dom är ju 

oftast mer pappalediga längre tider och så”. De resonemang som Emma här lyfter fram 

upplever jag tydligt ger uttryck för att hon anser att något är på väg att hända i frågan kring 

jämställdhet inom familjen. Pedagogerna ger även uttryck för att fäderna har tagit en allt 

större roll under inskolningen vilket kan sammankopplas med Utbildningsdepartementets 

kommittédirektiv Män och jämställdhet (Dir. 2012:97), där det presenteras hur männen under 

en tioårsperiod har ökat sitt uttag av föräldraledighet. Men samtidigt som jag under 

intervjuerna upplevde att pedagogerna gav uttryck för en ökad jämställdhet mellan könen 

utifrån hur inskolningen organiserades, så gav de även förklaringar som byggde på mer 

praktiska företeelser, som exempelvis att kvinnorna tar de första månadernas föräldraledighet 

och männen de senare. Att föräldraledighetens utformning delvis skulle bero på praktiska 

orsaker, kan även sammankopplas med Klinth (2003:23ff) resonemang, kring att dagens 

föräldraförsäkring fortfarande är utformad på ett sätt där män själva har möjlighet att påverka 

hur delaktiga det vill vara, trots att Sverige internationellt sett ses som framstående i frågor 

kring familj och jämställdhet.  

Men trots att pedagogerna under intervjuerna gav uttryck för männens ökade delaktighet 

under inskolningen, så upplever jag ändå att den praktiska företeelsen var den aspekt som 

lyftes fram som den mest bidragande orsaken till förändringen. Att pedagogerna valde att ge 

förklaringen att fädernas ökade delaktighet kunde bero på att deras föräldraledighet oftast 

sammanfaller med inskolningen, anser jag speglar förväntningar och normer på föräldraskap. 

Normer kring att kvinnan i kärnfamiljsidealet alltid förväntas ta det första månadernas 

föräldraledighet, och männen de sista månaderna, i den mån han har möjlighet. Dessa 

samhällsliga ideal och normer kring manligt och kvinnligt föräldraskap, menar jag därför 
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tydligt belyser att kvinnan fortfarande tas förgivet i sin föräldraroll av både förskolan och 

samhället, medan männens delaktighet under inskolningen fortfarande måste motiveras av 

omgivningen.  

5.3 Den dagliga kontakten 

Jag frågade pedagogerna vad de ansåg var extra viktigt för att bibehålla en bra och 

förtroendefull relation till föräldrarna i de dagliga mötena. Utifrån detta svarade Sandra att det 

är viktigt att både ta sig tid att tala med varje enskild förälder samt svara på eventuella frågor 

som kan uppkomma. Förutom att visa intresse för föräldrarna framhöll Sandra även vikten av 

att pedagogerna i de dagliga mötena signalerar till föräldrarna att ”vi har sett ditt barn, ditt 

barn är omtyckt och vi tycker om ditt barn”, vilket hon anser bidrar till en stabilare relation 

mellan pedagog och föräldrar samt en ökad tillit till verksamheten från föräldrarnas sida.  

Även Karin betonade under intervjun vikten av öppenhet i relationen mellan hem och 

förskola, när hon belyste betydelsen av att tala mycket med föräldrarna och skapa ett öppet 

klimat där föräldrarna både kan och vågar ställa frågor kring verksamheten och det enskilda 

barnet. Under samtalet med Emma valde hon att lyfta fram vikten av att ge föräldrarna tid i 

den dagliga kontakten, och då framförallt kontakt som sker i personliga möten mellan 

pedagog och föräldern. Detta ger hon tydligt uttryck för genom att beskriva kontakten kopplat 

till begreppet ”god service”:  

Och sen handlar det ju om god service för att ha en god kontakt till en förälder så måste du ha 

god service och det innebär ju att välja hur du lägger fram dina meningar och ord till föräldern 

och att du skapar en tillit, ”du kan lita på oss”. (Intervju med Emma) 

Linda och Magdalena beskrev båda under intervjuerna att de som pedagoger i de dagliga 

mötena med föräldrarna inte valde att lyfta fram information om barnet har ätit eller sovit. I 

stället ville de lägga fokus på det pedagogiska arbetet. När jag frågade Magdalena, varför hon 

tycke att de kändes viktigare, svarade hon att det var en mycket viktig del för att både lyfta 

förskolans status och för att få bort stämpeln att förskolan enbart fungerar som en 

”omvårdnadsinrättning”.   

I svaret på frågan vilka svårigheter informanterna hade upplevt i kontakten med föräldrarna, 

lyfte både Emma, Magdalena och Linda fram svårigheter som kan uppkomma i 

kommunikationen mellan hem och förskola. Linda beskrev att det exempelvis skulle kunna 

handla om en situation där föräldern tydligt visar ett ointresse eller är mycket stressad vid 

hämtning eller lämning, och därför inte tar sig tid till att lyssna på den dagliga information 
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som pedagogerna vill delge. Emma menade att den största svårigheten hon upplevt i 

kontakten med föräldrar handlar om när personkemin mellan henne och en förälder inte 

fungerat. När jag frågade henne hur hon tänker att hon skulle jobba i en sådan situation 

underströk hon tydligt att i de fall när problem uppstår mellan hem och förskola, så ligger 

uppgiften hos henne som pedagog att lösa situationen och finna nya vägar till kommunikation 

med den berörda föräldern.  

Utifrån frågeställningen om pedagogerna upplevde att de dagliga mötena och deras 

förhållningssätt som pedagog skiljde sig åt beroende på föräldrarnas kön, svarade både Linda, 

Emma och Sandra att de inte upplevde att de skiljde sig åt. Sandra kunde däremot tycka att 

hennes förhållningssätt kunde skilja sig åt beroende på föräldrarnas personligheter, men inte 

att det fanns en koppling till föräldrarnas kön. Magdalena däremot var inte riktigt lika säker 

på sitt svar utan tvekade en lång stund innan hon svarade: ”Inte som jag tänkt på kan jag säga, 

utan det handlar nog mer om föräldrarna har gott om tid eller inte”. Under samtalet med Karin 

berättade hon att hon ibland har upplevt att de kan vara svårt att nå fram till en del mammor, 

då de har byggt upp en mur som visar en tydlig gräns mellan modern och pedagogen. När jag 

frågar Karin, varför det kunde vara så, var hon osäker på anledningen, men menade att det 

skulle kunna bottna i att föräldrarna i kontakten med förskolan upplever en osäkerhet i sin 

föräldraroll.  

5.4 Analys 

Med utgångspunkt av de fem pedagogernas svar och upplevelser kring den dagliga kontakten 

mellan hem och förskola, tycker jag mig kunna utläsa att vikten av att både ge föräldrarna tid 

och engagemang, är två gemensamma nämnare som pedagogerna hela tiden återkommer till 

under intervjuerna. Kommunikationens centrala roll i den dagliga kontakten anser jag är något 

som pedagogerna belyser på flera ställen under intervjuerna. Både när de lyfter fram samtalets 

roll som en viktig faktor för att bibehålla en bra och förtroendefull relation med föräldrarna, 

samt som starkt bidragande orsak till att svårigheter kan uppstå i kommunikationen mellan 

pedagoger och föräldrar. Den dagliga kontaktens betydelsefulla roll i förskolans verksamhet, 

beskrivs även i dokumentet Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan, där de står 

att: ”Det är viktigt att personalen använder den dagliga kontakten med föräldrarna till att föra 

kontinuerliga samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande” (Skolverket 2005:37).  

Sandra och Karin valde under intervjuerna att lyfta fram betydelsen av pedagogerna i de 

dagliga mötena avsätter tid till samtal med föräldrarna. Karin belyste även vikten av att 
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förskolan arbetar för att skapa trygga relationer med föräldrarna, vilket hon menar bidrar till 

ett öppet klimat mellan hem och förskola, där föräldrarna kan och vågar ställa frågor kring 

verksamheten. Detta resonemang menar jag även kan kopplas samman med Sandberg och 

Vuorinen (2007:35ff) tanke kring att en öppen och förtroendefull dialog i de dagliga mötena, 

är ett av motiven för att samarbetet mellan hem och förskola skall skapas och vila på en 

tillitsfull relation.  

Med bakgrund i de svårigheter som pedagogerna under intervjuerna gav exempel på att de 

mött i den dagliga kontakten med föräldrarna, och som framförallt Karin gav uttryck för att 

hon mött i kontakten med mödrar, anser jag att de finns tydliga kopplingar till Gars 

(2002:181) resonemang kring att förskolan som verksamhet idag har fått en allt större roll i 

enskilda familjers liv. Gars redovisar även att föräldrarnas roll har förskjutits från ett ensamt 

ansvar för det enskilda barnets omsorg, till att idag vara något som sker i en växelverkan 

mellan hem och förskola. Detta resonemang kring förskolan menar jag även kan kopplas till 

pedagogernas vilja att få bort stämpeln på förskolan som ”omvårdnadsinrättning”, och istället 

låta verksamheten träda in i rollen som ett pedagogiskt komplement till hemmet. Gars (2002) 

resonemang anser jag även kan kopplas till Karins uppfattning om att mödrarna i kontakten 

med förskolan väljer att bygga upp en ”mur”, vilket skulle kunna bottna i de normer för 

kvinnligt föräldraskap som samhället skapat. Karin gav under intervjun förklaringen att 

kvinnornas agerande skulle kunna bottna i en osäkerhet i föräldrarollen i relationen till 

förskolan, vilket jag i stor utsträckning tror kan grunda sig i att dagens föräldrar inte längre är 

ensamma i omsorgen av sina barn, utan istället står i ständig jämförelse med det pedagogiska 

arbete som förskolan dagligen bedriver. Under intervjuerna upplevde jag att begreppet tid ofta 

var något som pedagogerna återkom till, och som de även betonade som en av de främsta 

faktorerna för ett lyckat samarbete mellan hem och förskola. Att ansvaret för barnet idag sker 

i en klar samverkan mellan hem och förskola, anser jag tydligt understryker betydelsen av att 

de dagliga mötena måste utformas utifrån ett ömsesidigt möte, där både föräldrar och 

pedagoger tar sig tid att lyssna in och samtala med varandra. 

Under samtalet med Emma betonade hon betydelsen av att det i de fall där problem uppstår i 

exempelvis personkemin mellan henne och en förälder är hennes uppgift som professionell 

pedagog att lösa problemet. Emma beskriver under intervjun att: ”Det går ju inte att förändra 

någon annan utan då är det jag som får förändra mitt förhållningssätt, mitt sätt att tala och 

hitta lösningar och hjälpmedel som gör att jag når fram till föräldern”. Huvudansvaret för en 

lyckad kommunikation framhåller Niss och Söderström (2006:14f) ligger hos pedagogerna. 
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Samtidigt poängterar de dock att mötena mellan hem och förskola måste utformas på ett 

sådant sätt att föräldrarna får information kring vad förskolan förväntar sig av dem i sin roll 

som förälder i mötet med förskolan.  

5.5 Genus 

I denna del som behandlar frågor om genus valde jag under intervjun att först ställa mer 

övergripande frågor kring genus, i syfte att se hur pedagogerna förhöll sig till begreppet, för 

att sedan kunna rikta in mig på hur pedagogerna upplevde att genusarbetet kan organiseras i 

kontakten med föräldrar. Under intervjun framkom det dock att flertalet av pedagogerna 

upplevde genus som ett komplext begrepp, vilket gjorde att en stor del av svaren kom att 

handla om förskolans genusarbete i kontakten med barnen.  

När jag under intervjuerna bad pedagogerna beskriva för mig vad begreppet genus betydde för 

dem, upplevde jag att de för flera av dem var svårt att ge en kort och tydlig definition av 

begreppet. Flera av pedagogerna var även väldigt tveksamma i sina svar. Linda valde att 

definiera begreppet genus som att de handlade om att alla människor oavsett exempelvis kön 

och etnisk tillhörighet skall ges samma möjligheter i samhället. Karin betonade efter en viss 

tveksamhet att genus handlade om att ge alla människor samma möjligheter, även om hon mer 

utgick från ett barn perspektiv när hon under samtalet gav följande förklaring på begreppet 

genus: ”Att det spelar ingen roll, jag kan leka med bilar om jag är flicka och är jag pojke så 

kan jag leka med dockor, att dom får leka med vad dom vill”. När Emma skulle definiera 

begreppet genus konstaterade hon att genus för henne är ett ”otroligt svårt begrepp att sätta 

fingret på, eftersom hon anser att ordets innebörd har en väldigt flummig betydelse”. Men 

efter en lång stund konstaterade hon att genus för henne i alla fall symboliserade att 

”uppmärksamma lika”. När jag ställde en följdfråga kring detta så beskrev hon likvärdigt 

bemötande till flickor och pojkar. Samtidigt framhöll hon att genus allt för ofta ledder till att 

vi stoppar in människor i fack utifrån exempelvis kön istället för att se till den enskilda 

individen och dess behov, eller som Emma under intervjun uttryckte det: ”Tänk inte han och 

hon, tänk individen”.  

Under samtalet med Magdalena framhöll hon genus som ett svårt begrepp att förklara 

eftersom att hon hört en mängd olika definitioner, och därför inte riktigt har kunnat bestämma 

sig för vilken förklaring som hon skall tolka som den korrekta. Hon valde ändå att beskriva att 

genus för henne handlar om medvetenhet kring att det finns likheter och olikheter mellan alla 
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individer. Magdalena valde även att lyfta fram en svårighet som hon i många fall har upplevt i 

kombination med begreppet genus:  

Sen tycker jag att genus i många fall handlar om man tar bort det som är ”typiskt tjejigt” och sen 

får det som är ”typiskt killigt” vara kvar för att det ses som neutralt. Man tar bort hemvrån för 

att det är typiskt tjejigt och man tar bort dockorna för att det är typiskt tjejigt men bilarna får 

vara kvar för att dom är neutrala på nått sätt, man tycker ibland att genus används felaktigt. 

(Intervju med Magdalena) 

Magdalena valde under intervjun att lyfta fram att genus ofta landar i ett förhållningssätt där 

en del specifika leksaker plockas undan i en strävan att uppnå en miljö som pedagogerna 

betecknar som könsneutral. Vilket även är mycket intressant att utgå ifrån kopplat till Sandra, 

som efter en stor tveksamhet valde att beskriva att genus för henne betyder: 

Det är väl, det är mycket.. Jag tänker såhär genustänk och sådant där, att man tänker genus. Vi 

har ju fått bort det mesta av genus, genusfällorna liksom att vi inte har någon dockvrå eller utan 

att allt vi har här gillar både flickor och pojkar att leka med, det är liksom inte bara flickor i ett 

rum, det är väl mer det jag tänker på. (Intervju med Sandra). 

Utifrån frågan hur pedagogerna arbetade med genus på förskolan och sin respektive avdelning 

beskrev både Linda och Magdalena att deras genusarbete framförallt handlar om att arbeta för 

att både flickor och pojkar skall bemötas på ett likvärdigt sätt. Linda framhöll att de för henne 

var viktigt att inte poängtera könsstereotypa föreställningar i möten med barnen kopplade till 

exempelvis deras kläder och beteende. Istället menade hon att deras avdelning försökte sträva 

efter att uppnå ett neutralt förhållningssätt mot barnen, där en tröja kan se jätteskön ut eller 

”dom där skorna ser du att kunna springa jättefort i”. Emma och Sandra menade båda under 

samtalen att deras respektive avdelningar inte hade ett aktivt genusarbete i sina verksamheter 

idag. När jag valde att ställa en följdfråga kring detta gav Sandra förklaringen att deras 

avdelning genom att plocka bort alla ”genusfällor” inte längre tyckte att de hamnade i 

situationer där barnen behandlades olika utifrån sina kön. Även Emma beskrev att 

genusarbetet inte var något de arbetade aktivt med på deras avdelning, samtidigt som hon 

konstaterade att inställningen till genus och hur stor plats de skall ta i verksamheten varierade 

stort mellan avdelningarna. Under samtalen kring genusarbete var Linda den enda av 

pedagogerna som även valde att framhålla pedagogernas ansvar i genusarbetet. Genom att 

poängtera betydelsen av att de som kvinnliga pedagoger inte bara intar en roll i verksamheten 

där de sköljer disk och plockar in i diskmaskinen, utan även visar för barnen att de kan skruva 

upp en hylla utan att behöva vänta in förskolans manliga vaktmästare.    

På frågan kring hur pedagogerna tänkte kring genusarbete i kontakten med föräldrar framhöll 

både Sandra, Magdalena, Linda och Karin att de framförallt handlade om att synliggöra 



31  

förskolans genusarbete i kontakten med föräldrarna. Flera av pedagogerna gav exempel på att 

genusarbetet kan behöva belysas extra för de föräldrar som kommer till förskolan med 

inställningen att ”min son skall spela fotboll och inte leka med dockor”. Emma däremot valde 

att skilja sig från de övriga pedagogerna när hon hävdade att både pedagoger och föräldrarna 

hela tiden påverkar barnen i en bestämd riktning, oavsett om det handlar om överdrivet 

genustänk eller stereotypa könsrollsmönster.  

5.6 Analys 

När pedagogerna definierade sin betydelse av begreppet valde de flesta att beskriva genus 

som ett förhållningssätt, där alla människor skall behandlas på ett likvärdigt sätt och ges 

samma möjligheter i samhället. Denna skildring av begreppet som pedagogerna under 

intervjuerna gav uttryck för anser jag kan kopplas till föreställningen om genus som en social 

konstruktion, som skapas i kontakt med omgivningen. Pedagogernas resonemang menar jag 

även kan kopplas till Henkels definition av begreppet ”kvalitativ jämställdhet” (Henkel 

2006:11), som hon menar innebär att alla människor oavsett kön skall ges samma möjligheter 

att utvecklas i samhället. Hirdman (2003:14) och Henkel (2006:14) beskriver att genus 

handlar om att se bortom de föreställningar kring kön som skapas i den dagliga kontakten 

mellan människor, och istället försöka fokusera på den enskilda individens förutsättningar 

utan en direkt koppling till deras biologiska kön. Hirdman och Henkels beskrivning av genus 

anser jag kan kopplas till Emma som under sin intervju även valde att belysa genus som ett 

problematiskt begrepp utifrån att det ofta leder till att vi placerar in människor i fack, med 

utgångspunkt i våra tidigare föreställningar kring kön, istället för att fokusera på den enskilda 

individen.  

Det genusarbete som pedagogerna under intervjuerna gav uttryck för att de arbetade med på 

sina respektive avdelningar, handlade framförallt om en strävan mot ett likvärdigt och neutralt 

förhållningssätt till barnen. Under samtalet med Sandra valde hon att betona hur genus och 

genusarbete på deras avdelning mycket handlat om att plocka bort leksaker och material som 

de definierat som ”genusfällor” i verksamheten, och som starkt förknippas med de ena könet. 

Detta anser jag därför blir en mycket stark kontrast till de förhållningssätt som Magdalena 

framhåller under sin intervju, när hon redovisar hur genusarbete på förskolor ofta riskerar att 

hamna i en situation där material som starkt förknippas med flickor ofta plockas bort, medan 

material som exempelvis bilar oftast får vara kvar eftersom de betraktas som mer 

könsneutralt.  Då pedagogerna under intervjuerna valde att beskriva sitt genusarbete både som 
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en strävan mot ett jämställt förhållningssätt, och att mer praktiskt plocka bort ”genusfällor” 

för att skapa en könsneutral förskolemiljö, menar jag även stämmer väl överens med den 

beskrivning av genusarbete som Eidevald och Lenz Taguchi ger i antologin En rosa 

pedagogik – jämställdhetspedagogiska utmaningar (2011:27ff). När de betonar förskolans 

genusarbete som en strävan mot en könsneutral verksamhet, där alla barn oavsett kön skall får 

möjlighet att fritt välja aktiviteter utan påverkan från omgivningen och vuxenvärlden. 

I boken Att göra kön – Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män poängterar 

Thomsson (2003:49f) att samhället vilar på ett ideal där männen ses som referenspunkt i 

direkt jämförelse med det kvinnliga könet.  Detta resonemang anser jag kan sammankopplas 

med Magdalenas tanke kring att leksaker som anses förknippas med flickor plockas bort i 

verksamheten. Att genusarbetet utformas på detta sätt på förskolor runt om i Sverige upplever 

jag därför grundar sig i föreställningar som skapas långt utanför förskolans väggar och 

diskussioner kring leksaker, utan istället är något som grundar sig i samhällets normer kring 

manligt och kvinnligt agerande, i ett ideal där mannen och manligt agerande ses som det 

främsta idealet.  

När jag under intervjuerna ställde frågan kring hur pedagogerna tänkte kring genusarbete i 

kontakten med föräldrar, svarade de flesta av pedagogerna att det framförallt handlade om att 

synliggöra deras genusarbete för föräldrarna. Pedagogerna framhöll även vikten av att i den 

dagliga kontakten med föräldrarna tydligt belysa att förskolan som verksamhet är uppbyggd 

för att ge alla barnen samma möjligheter att utvecklas oavsett kön. Under samtalet med Karin 

skildrade hon exempelvis hur förskolans genusarbete kan belysas i kontakten med föräldrar 

genom att förklara: 

Karin: Vi har ju haft pojkar som kommit med kjol hit, men sen finns det ju vissa föräldrar som 

också tycker att ”Pelle ska inte leka med dockor utan han ska bygga istället”. 

Sara: Hur tänker du att man bemöter en sådan förälder? 

Karin: Ne men då säger vi att här gör man som man vill, vill man leka med dockor så får man 

göra det. Jag kan ju inte säga att ”du får inte göra såhär, utan nu måste du leka med bilar och 

tåg”, så gör inte vi här. 

 

Pedagogerna gav under intervjuerna uttryck för detta, vilket jag anser kan kopplas till 

Sandberg och Vuorinen (2007:35ff) resonemang kring att samarbetet mellan föräldrar och 

pedagoger ofta grundar sig i en uppfattning där båda parter värnar om ”barnens bästa”. Vilket 

i förlängningen kan leda till olika uppfattningar kring förhållningssätt i frågor om exempelvis 

genus, när båda parter utgår från sina respektive referensramar. När jag under intervjuerna 

ställde en följdfråga om pedagogerna tänkte att genus i kontakten med föräldrarna även kunde 
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handla om att behandla föräldrarna på ett jämställt sätt, blev de flesta av pedagogerna mycket 

osäkra. Detta menar jag understryker min upplevelse av att pedagogerna upplever genus som 

ett komplext begrepp, som de i huvudsak tycker behandlar kontakten med barnen, men som är 

betydligt svårare att översätta till de dagliga mötena med föräldrarna. 

5.7  Pedagogernas förväntningar på föräldrarna 

Utifrån frågeställningen om pedagogerna upplevde att föräldrarna hade ett jämställt 

förhållningssätt till förskolan eller i fall de ena könet var mer representerat i aktivteter som 

exempelvis ”drop-in fika” framhöll Karin, Sandra och Linda att föräldrarna på deras 

avdelningar oftast brukade delta i verksamheten på ett mycket jämställt sätt. Linda betonade 

även att det blivit allt mer vanligt att fäderna fortsätter att dyka upp med jämna mellanrum på 

förskolan för att hämta barnet trots att mamman är föräldraledig i syfte att fortsätta hålla 

kontakt med förskolan, vilket hon framhävde som en mycket positiv förändring. Under 

samtalet med Magdalena konstaterade hon att det på deras avdelning fanns en viss 

överrepresentation av kvinnor vid aktiviteter på förskolan, samtidigt var hon noga med att 

påpeka att det inte alls handlade om någon jättestor överrepresentation i jämförelse med 

hennes tidigare erfarenheter från andra verksamheter. Även Emma betonade under intervjun 

att det på hennes avdelning fanns en överrepresentation av kvinnor vid aktiviteter tillsammans 

med förskolan. När jag frågade Emma kring vad hon trodde att de berodde på svarade hon:  

Oj.. Åh, det är så svårt. Återigen det kan vara att mamman oftast är mer delaktig, oftast är det ju 

mammor som hämtar och lämnar också mer än det är pappor, generellt. Inte på min avdelning 

men här på förskolan, och det kan ju vara sådana saker som att hon har möjlighet att gå ner i tid 

så att hon kan hämta och lämna för att hon tjänar ändå mindre med pengar. Oftast är det ju så, så 

ser ju samhället ut. Att män tjänar mera pengar och då blir det ju lätt att det är hon som är ledig 

för att hon ändå drar in minst pengar till familjen. 

På frågan kring hur pedagogerna arbetade kring läroplanens mål för att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller i verksamheten när de talade med barnen, svarade både 

Magdalena, Emma och Linda, efter en viss tvekan att de framförallt hade reflekterat kring hur 

de talade till flickor respektive pojkar i den dagliga verksamheten. Eftersom jag med denna 

fråga ville fokusera på pedagogernas förväntningar på föräldrarna, så valde jag att ställa 

ytterligare följdfrågor kring ämnet, i syfte att få pedagogerna att reflektera kring hur de talar 

om föräldrarna i den dagliga verksamheten med barnen. Att jag ville få pedagogerna att 

reflektera kring detta, handlar om att jag anser att pedagogernas sätt att tala om föräldrarna 

med barnen både speglar deras underbyggda förväntningar på föräldrarna, och i stor 

utsträckning även på det manliga och kvinnliga könet. Utifrån mina följdfrågor berättade 
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Linda att denna fråga var något som de vid ett flertal tillfällen hade lyft i arbetslaget vid 

veckoplaneringar för att skapa ett gemensamt förhållningssätt mot föräldrarna. Sandra 

däremot anser jag tydligt framhöll att hon reflekterat kring hur hon talar med barnen om 

stereotypa könsroller när hon under intervjun berättar: 

Jo men just att man inte säger såhär.. Det kan ju hända någon gång att man råkar försäga sig 

men att man inte säger, ”är det mamma som har köpt den där tröjan eller klänningen” men att 

man inte tar förgivet att det är mamma som har gjort det utan att man tänker på det, och inte 

frågar ut om det är” mamman som har handlat det”. Det där tycker jag är så påtagligt, annars 

tycker jag inte att det är riktigt lika påtagligt eller om man säger är det pappa som har snickrat 

köket, där får man ju passa sig och säga är det ”mamma och pappa som har snickrat köket” och 

att man tänker på vad man säger. Det är ju en sådan där sak som är lätt hänt, eftersom man ser 

att pappa har snickarbyxor på sig. Det är ju den jag tycker är den stora fällan, som är lätt att 

halka in i.  

Utifrån frågan om pedagogerna upplevde att de hade olika förväntningar på föräldrarna i den 

dagliga kontakten kopplat till deras kön. Emma och Karin konstaterade att de ansåg att det på 

deras avdelningar och förskola arbetade mot ett förhållningssätt där föräldrarna möttes av 

likvärdiga förväntningar oavsett kön. Sandra däremot anser jag under intervjun gav ett mycket 

dubbelsidigt svar när det gällde förväntningar på föräldrarna, när hon först lyfte fram en mer 

generell tanke genom att säga: ”Man tror ju oftast att det är kvinnan som har mer koll på läget 

när det gäller barnen”. För att sedan noga poängterade att det inom deras arbetslag inte 

existerade olika förväntningar på föräldrarna genom att konstatera: ”Det är liksom ingen som 

sitter och säger att, varför gjorde inte din mamma si eller så, utan alla, det är liksom 

underförstått att så talar inte vi utan vi har kommit så pass långt”. Linda var först mycket 

osäker kring om pedagogerna på hennes avdelning hade olika förväntningar på föräldrarna, 

men efter en stunds funderande medgav hon att hon eventuellt kunde tänka sig att en utav 

pedagog på avdelningen kunde ha lite mer förväntningar på mamman. När jag utifrån Lindas 

tidigare resonemang kring vikten av att belysa viktiga frågor i arbetslaget, frågade henne 

under intervjun om hon tänkte att de olika förväntningarna på föräldrarna var något som 

skulle kunna lyftas som en frågeställning inom arbetslaget svarade Linda: ”Ja, nu skall jag 

nog göra det”. Magdalena var den pedagogen som tydligast under intervjuerna gav uttryck för 

att olika förväntningar kopplade till föräldrarnas kön är ett förhållningssätt som kan skapas i 

förskolans verksamhet. Samtidigt betonar hon att de förväntningar som frambringas i 

kontakten mellan hem och förskola mestadels skapas av fäderna själva när hon under 

intervjun beskriver: 

Magdalena: Det har man nog undermedvetet. Men ibland tycker jag att en del personer 

förstärker det själv också genom att säga att ”Jag får alltid skäll av min fru för jag kan inte det 

här med kläder” och då har dom redan tagit på sig den rollen själva. 
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Sara: Att föräldrarna har gjort det? 

Magdalena: Ja, och det.. Och det upplever jag mycket att man säger saker till papporna, att 

kvinnorna har lite mer ordning och reda. Nu säger jag inte att det gäller alla men generellt, att 

”du får ta det med min fru också för det har jag ingen koll på”. Men jag tycker inte att vi har 

skapat det, utan dom har redan skapat det hos sig själva innan dom kommer hit. 

 

5.8 Analys 

När jag under intervjuerna frågade pedagogerna om de upplevde att föräldrarna hade ett 

jämställt förhållningssätt till förskolan, eller i fall det ena könet var mer representerat, 

uppfattade jag utifrån de svar jag fick av pedagogerna, att detta var ett resonemang som 

kraftigt varierade mellan de olika förskoleavdelningarna. 

Under samtalen med Karin, Sandra och Linda, framhöll de att föräldrarna i deras barngrupp 

oftast brukade delta båda två vid exempelvis ”drop-in fika” eller andra aktiviteter i 

verksamheten. Emma och Magdalena däremot beskrev att det på deras avdelningar fanns en 

viss överrepresentation av kvinnor. Emma valde under intervjun att lyfta fram sin uppfattning 

kring att överrepresentationen av kvinnor i förskoleverksamheten kan grunda sig i 

samhällsliga faktorer, som att kvinnor drar in minst pengar till familjen och därför i större 

utsträckning än män går ner i arbetstid.  Den uppfattningen kring den kvinnliga 

överrepresentationen som Emma ger uttryck för anser jag kan kopplas till de normer som 

beskrivs i kommitédirektivet Män och jämställdhet (Dir. 2012:97:4) och som grundar sig i de 

förväntningar som samhället har på manligt och kvinnligt agerande i exempelvis 

familjefrågor. Emmas resonemang menar jag även kan förstås i relation till de tankegångar 

som Plantin (2001:48) lyfter fram kring barnomsorgen, som en verksamhet som bidragit till 

att en ökad andel kvinnor har fått möjlighet att ta plats på arbetsmarknaden. Samtidigt som 

han poängterar att forskningen visar att det fortfarande är en lång väg kvar innan vi befinner 

oss på den jämställda nivån mellan könen, som svensk jämställdhetspolitik eftersträvar.  

Linda som beskrev att föräldrarna på deras avdelning hade ett jämställt förhållningssätt till 

förskolan, valde även under intervjun att lyfta fram hur hon på senare år hade upplevt en 

förändring i fädernas inställning till förskolan. Utifrån att fäderna nu i betydligt större 

utsträckning än tidigare arbetar för att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med förskolan 

även under de perioder när modern är föräldraledig. Detta förändrade förhållningssätt hos 

fäderna var något som jag upplevde att Linda gav uttryck för som en mycket positivt 

förändring, när hon under samtalet betonade: ”vilket jag tycker är himla roligt”. Elvin-Nowak 

(2003:171) beskriver att fäder som visar intresse och stor delaktig i sitt barns liv ofta får en 
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större positiv respons från omgivningen, än vad en moder som visar stor delaktighet i sitt 

barns liv kan förvänta sig. De resonemang som Elvin-Nowaks presenterar anser jag därför kan 

kopplas till de positiva förändringar som Linda under intervjun ger uttryck för. Men trots att 

Linda väljer att lyfta fram detta som en mycket positiv förändring så upplever jag ändå utifrån 

Elvin-Nowaks tankegångar att detta grundar sig i förväntningar kopplade till föräldrarnas kön.  

Detta synsätt tror jag grundar sig i att pedagogerna både medvetet och omedvetet har olika 

förväntningar på föräldrarna, vilket gör att jag inte tror att Linda skulle poängterat denna 

förändring om de istället handlat om mödrar som fortsatt hålla kontakten med förskolan under 

männens föräldraledighet. Eftersom den kvinnliga delaktigheten är något som vi utifrån 

samhällets norm tillskriver det kvinnliga könet, förväntar vi oss den som en naturlig del av 

”modersrollen”. 

När jag frågade pedagogerna hur de arbetade för att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller när de talade med barnen om föräldrarna i den dagliga verksamheten, så blev det 

tydligt för mig att denna fråga var något som framförallt Sandra hade reflekterat kring. Under 

intervjun framhöll hon betydelsen av att pedagoger i samtal med barnen inte förstärker 

stereotypa könsroller, kring exempelvis att kvinnor tvättar och män snickrar. De resonemang 

som Sandra belyser under intervjun anser jag kan kopplas till de normer kring manligt och 

kvinnligt agerande som Thomsson (2003:29f) beskriver först blir synligga när någon bryter 

mot de förväntade. Flera av de andra pedagogerna betonade utifrån min frågeställning till en 

början vikten av ett jämställt förhållningssätt till flickor och pojkar, men poängterade även de 

efter ett tag att de aktivt arbetade för att betona jämställda könsroller när de talade med 

barnen. Språkets betydelse i förskolans jämställdhetsarbete är även något som Eidevald och 

Lenz Taguchi (2011:28) behandlar när de beskriver hur allt fler förskoleverksamheter har 

blivit språkligt medvetna om hur det skall tala med barnen, för att undvika att förstärka 

stereotypa könsroller kring exempelvis manlig och kvinnlig ansvarsfördelning inom familjen. 

När det handlade om frågeställningen kring pedagogernas förväntningar på föräldrarna 

kopplade till deras kön beskrev Emma och Karin, att de ansåg att deras avdelningar hade 

jämställda förväntningar på föräldrarna. I samtalet med Sandra valde även hon att betona hur 

hennes avdelning hade likvärdiga förväntningar på föräldrarna oavsett kön, samtidigt som hon 

också poängtera att det på en mer samhällelig nivå finns en uppfattning kring att kvinnan tar 

huvudansvaret för frågor kring barnet. Utifrån de tankar som Sandra presenterar tycker jag att 

hon tydligt ger uttryck för att förväntningarna på modern grundar sig i de föreställningar kring 

genus som Henkel (2006:14) beskriver att vi tillskriver människor utifrån deras kön. Elvin-
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Nowak (2003:171) framhåller även hur synen på modern grundar sig i föreställningen om en 

”outtalad norm som säger att mamman står barnet närmast” (2003:171). Linda beskrev under 

sin intervju efter en viss tveksamhet att hon upplevt att en av pedagogerna på avdelningen 

hade mer förväntningar på modern. I Utbildningsdepartementets Jämställdhet i förskolan – 

om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2006:75:123) 

presenteras hur pedagogers stereotypa föreställningar kring ansvarsfördelning mellan könen, 

ofta leder till att modern i första hand är den som förskolan kontaktar i frågor kring barnet. 

Denna uppfattning är inte något som jag tydligt har upplevt att pedagogerna har gett uttryck 

för under intervjuerna, men som jag ändå anser skulle kunna kopplas till Lindas tanke kring 

att de ökade förväntningarna, kan grunda sig i stereotypa föreställningar om att moder har 

huvudansvaret för mer praktiska frågor kring barnet. 

Magdalena medgav under intervjun att hon trodde att de som pedagoger omedvetet kunde ha 

olika förväntningar på föräldrarna, samtidigt som hon framhöll att dessa förväntningar ofta 

skapades av föräldrarna själva, och då framförallt av fäderna i kontakten med förskolan. 

Under intervjun beskrev hon hur männen exempelvis kunde säga, ”du får ta det med min fru 

också för det har jag ingen koll på” under de dagliga mötena med pedagogerna. Plantin 

(2001:72) poängterar i sin avhandling hur män ofta ställs i direkt jämförelse till det kvinnliga 

könet och normen för moderskapet. Min upplevelse kopplat till Plantins redogörelse och 

Magdalenas tankar kring fäder, blir därför att män ofta i kontakten med förskolan väljer att 

framhäva modern som den centrala i frågor rörande barnet, vilket jag tror många gånger 

grunda sig i en oro kring att bryta mot de ideal som samhällets skapat kring manligt och 

kvinnligt föräldraskap.   
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6. Sammanfattning och slutdiskussion 

När jag inledde denna studie var mitt syfte att utifrån ett genusperspektiv undersöka 

förskolepedagogers föreställningar om föräldrar, under de dagliga mötena och i samband med 

inskolningen. Mitt antagande inför studien var att resultatet med största sannolikhet skulle 

landa i en uppfattning kring mödrar som de mest aktiva och deltagande i förskolans 

verksamhet, både under inskolningen och i den dagliga kontakten. Denna uppfattning var 

även något som understryktes i en stor del av den tidigare forskningen på ämnet som jag tog 

del av i studiens inledande fas.  I boken Hem och förskola – Samverkan i förändring 

(2007:103) beskrivs exempelvis hur fäder som vill delta i verksamheten ofta åsidosätts av 

förskolan, vilket grundar sig i pedagogernas stereotypa föreställningar kring att samverkan 

med hemmet alltid skall gå via modern.  

De frågeställningar som studien grundar sig på är hur pedagogerna anser att den dagliga 

kontakten mellan hem och förskola är uppbyggd med fokus på föräldrarnas kön, vilka 

förväntningar pedagogerna har på föräldrarnas agerande under den dagliga kontakten och i 

samband med inskolningen med tanke på föräldrarnas kön, samt hur pedagogerna arbetar med 

genusbegreppet i relation till föräldrarna.  

Under intervjuerna med pedagogerna framkom vikten av en tillitsfull relation mellan 

förskolepedagoger och föräldrar som en grundförutsättning för att den daglig kontakt skall 

utformas på ett välfungerande sätt. När det handlade om föräldrarnas kön i den dagliga 

verksamheten menade de flesta av pedagogerna inte att kommunikationen och mötet med 

föräldrarna präglades av deras kön. En av mina informanter, Karin valde dock att under 

intervjun lyfta fram hur hon i de dagliga mötena med framförallt mödrar, hade upplevt hur de 

ibland kunde bygga upp en ”mur” mot förskolan. Under samtalet resonerade Karin kring att 

kvinnornas agerande kunde grunda sig i en osäkerhet i föräldrarollen. Detta anser jag även 

skulle kunna bottna i kvinnors rädsla för att inte kunna leva upp till de ideal och normer som 

förskolan och samhällets satt upp, som utmärkande för de ”goda moderskapet”.  

Utifrån frågeställningen om pedagogernas förväntningar på föräldrarna under den dagliga 

kontakten och i samband med inskolningen med koppling till föräldrarnas kön, beskrev alla 

mina informanter att fäderna antingen var mest representerade eller att föräldrarna delade lika 

på inskolningen utifrån en jämställdmodell. När det handlade om att delta aktivt i förskolans 

verksamhet, betonade två av mina informanter att det fanns en viss överrepresentation av 

kvinnor, medan de andra menade att även detta organiserades jämställt mellan föräldrarna. 
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Fädernas ökade deltagande under både inskolningen och den dagliga kontakten var ett ämne 

som ständigt återkom under intervjuerna, vilket även pedagogerna betonade som en mycket 

positiv utveckling i steget mot ett mer jämställt förhållande mellan könen. Liknande 

resonemang kring männens ökade delaktighet lyfter även Elvin-Nowak (2003:168f) fram som 

en utveckling, där dagens män i större utsträckning än tidigare eftersträvar att uppnå rollen 

som den närvarande föräldern. Samtidigt betonar hon hur samhällets förväntningar på det 

manliga och kvinnliga föräldraskapet skiljer sig åt, vilket innebär att män bedöms utifrån helt 

andra referensramar än kvinnor. Min upplevelse under intervjuerna var inte att pedagogerna 

uttalat betonade att de hade olika förväntningar på föräldrarna kopplade till deras kön, 

däremot var det utifrån några av pedagogernas svar möjligt för mig att kunna ana 

underbyggda förväntningar på det kvinnliga könet.  

När de handlade om hur pedagogerna arbetade med genusbegreppet i relation till föräldrarna, 

upplevde jag att flertalet av pedagogerna uppfattade genus som ett mycket komplext och svår 

definierat begrepp. Under intervjuerna ansåg jag att pedagogerna hela tiden grundade sina 

svar i hur de arbetade med genus i barngruppen, vilket bidrog till att pedagogerna fick 

svårigheter att översätta sitt genusarbete till mötet med föräldrarna. Min slutsats blev därför 

att jag hade svårt att få tydliga svar på mina frågeställningar kring genus i kontakten med 

föräldrarna, eftersom pedagogerna uppenbart inte hade reflekterat kring att genus kunde 

omfatta förhållningssätt till både barnen och föräldrarna. 

Resultatet av min studie är att männen utifrån informanternas svar har börjat ta ett allt större 

ansvar under både inskolningen och den dagliga kontakten med förskolan. Studien visar även 

att pedagogerna inte uttryckligen förmedlar att de har olika förväntningar på föräldrarna 

utifrån deras kön, trots att de är en uppfattning som jag under flera av intervjuerna ändå anar 

att flertalet av pedagogerna har. Min slutsats av studien blir därför att männen i betydligt 

större utsträckning än jag förväntat mig aktivt deltar under både inskolningen och i den 

dagliga kontakten med förskolan. Men trots att informanterna belyser märkbara förändringar i 

frågan kring jämställdhet, så upplever jag ändå att en stor del av dessa frågor grundar sig djupt 

rotade föreställningar kring genus och samhälleliga normer för manligt och kvinnligt 

föräldraskap, vilket alla är ämnen som tar lång tid att förändra, och som i slutändan visar att 

resan mot ett mer jämställt Sverige bara har börjat.  
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Förslag till vidare forskning  

I denna uppsats har jag valt att inrikta mig på förskolepedagogernas föreställningar om 

föräldrarna kopplade till deras kön. I den framtida forskningen anser jag därför att det vore 

intressant att undersöka hur föräldrar utifrån sitt kön, upplever förskolans och pedagogernas 

förväntningar. Då alla mina informanter bestod av kvinnliga pedagoger, hade det i den 

fortsatta forskningen även varit intressant att utveckla min studie genom att undersöka om 

resultatet hade blivit annorlunda, om även manliga pedagoger hade intervjuats.  
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8. Bilaga 

Intervjuguide 

Vilken utbildning har du, förskollärare eller barnskötare? Och kan du berätta lite kortfattat om 

din yrkesbakgrund inom barnomsorgen? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

Inskolning 

1. Vilken form av inskolning använder ni er av på denna förskola?  

2. Hur arbetar ni för att skapa en trygghet hos föräldrarna redan under inskolningen? 

3.  Hur upplever du att föräldrar väljer att organisera inskolningen, är det oftast mamman eller 

pappan som är med, eller båda? 

4. Upplever du att det skiljer sig åt om det är mamman eller pappan, eller båda som är med 

under inskolningen? Om ja, i sådana fall på vilket sätt anser du att det skiljer sig åt? 

Den dagliga kontakten 

5.  Beskriv vad du tycker är extra viktig för att bibehålla en bra och förtroendefull relation till 

föräldrar i den dagliga kontakten?  

6. Vilka svårigheter tycker du dig ha upplevt i den dagliga kontakten med föräldrar? 

7. Anser du att den dagliga kontakten och ditt förhållningssätt som pedagog skiljer sig åt 

beroende på om det är en mamma eller pappa du möter? 

Genus 

8. Vad betyder begreppet genus för dig? 

9.  Hur arbetar ni med genus på er förskola? 

10. Hur tänker du att man kan arbeta med genus i kontakten med föräldrar? 
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Pedagogernas förväntningar på föräldrarna 

11. Upplever du att föräldrarna i er barngrupp har ett jämställt förhållningssätt till förskolan? 

Eller uppfattar du att det ena könet är mer representerat vid exempelvis öppet hus och ”drop-

in fika”?  

12. I Lpfö 98 reviderad 2010 står det formulerat i förskolans värdegrund och uppdrag att: 

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller” (Lpfö 98 reviderad 

2010:5).  Kan du beskriva hur du arbetar för att undvika att förstärka stereotypa könsroller när 

du talar med barnen?  

 13. Upplever du att ni som pedagoger på förskolan har olika förväntningar på föräldrar 

beroende på om det är en mamma eller pappa när det gäller exempelvis kläder och komma 

ihåg matsäck vid utflykt? Har ni diskuterat detta i ert arbetslag? 

14. Vilken form av information väljer du framförallt att lyfta fram i den dagliga kontakten 

med föräldrar?   

15. Om du fick möjlighet att förändra eller förbättra någonting i er dagliga kontakt med 

föräldrar, vad skulle du välja då?   

Finns det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?  


