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Abstract 
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The purpose of this study is to examine a preschool's work to counteract traditional gender roles, 

which strategies are used and how norms about gender roles are produced and treated. The study 

also examines whether the preschool has an intersectional perspective in it's gender work, which 

analyzes how they relate to other categories such as ethnicity, race, class, age and sexuality in their 

work. I have been observing and conducting four interviews with teachers at a preschool with a 

gender profile. In my analysis I have used Foucault's theories about discourse and power. The 

results show that the informants had a high awareness of gender and that the main strategies used 

were: an individual perspective, seeing the individual and not the sex, and a gender-neutral strategy, 

removing everything that is gendered, for example, in language and environment. The preschool's 

work implementing the equal treatment plan (Likabehandlingsplan) allowed them to replace their 

gender profile, which included discrimination based on forms of ethnicity, religion or other belief, 

disability, sexual orientation, gender identity or expression and age. The results showed some 

examples of an intersectional perspective, for example, how the preschool worked with 

sexuality/different family structures and age, but other categories were harder to include, such as 

ethnicity, race and class. The conclusions I have drawn are that there are risks with these gender 

strategies. They confirm and reinforce gender roles, and there is a risk that the work is based on a 

white middle-class heterosexual norm, which means it is based on privileged positions. The work 

with the equal treatment plan requires an intersectional perspective and a self-reflected approach 

from the teachers.

Keywords: Gender, preschool, compensatory strategy, genderneutrual, normcritisism, 

intersectionality

2



Sammanfattning
Titel: Genusstrategier i förskolan - En studie av en förskolas arbete med att motverka traditionella 

könsroller, ur ett intersektionellt perspektiv

Författare: Linnea Lowejko

Handledare: Maria Lönn

Syftet med studien är att undersöka en förskolas arbete med att motverka traditionella könsroller 

samt vilka genusstrategier som används och hur normer kring genusuttryck produceras och bemöts. 

Studien undersöker även om förskolan har ett intersektionellt perspektiv, det vill säga hur de arbetar 

med andra kategorier såsom etnicitet, ras, klass, ålder och sexualitet i deras genusarbete. Jag har 

gjort observationer och intervjuer med pedagoger på en förskola med uttalad genusprofil. I min 

analys har jag använt mig av Foucaults teorier om diskurs och makt. Studiens resultat visar att 

informanterna hade en hög medvetenhet kring genus och att de vanligaste strategierna de använde 

var ett individuellt perspektiv, att se individen och inte könet, samt en könsneutral strategi, att 

avlägsna det som anses könat i exempelvis språk eller miljö. Förskolans arbete med sin 

likabehandlingsplan hade börjat ersätta deras genusprofil, vilket innebar att de även inkluderar 

förebyggande arbete mot diskriminering relaterat till etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Studiens 

resultat visar exempel på ett intersektionellt perspektiv, exempelvis hur förskolan arbetade med 

sexualitet och olika familjebildningar samt ålder. Resultatet visar dock hur det var svårare att arbeta 

med andra kategorier såsom etnicitet, ras och klass. Slutsatserna jag dragit är att det finns risker 

med de genusstrategier som jag upptäckte. De riskerar att befästa och förstärka könsroller samt 

baseras på en vit heterosexuell medelklassnorm, vilket innebär att de baseras på positioner som 

ständigt privilegieras. Arbetet med likabehandlingsplanen kräver därmed ett intersektionellt 

perspektiv samt ett självreflekterande förhållningssätt hos pedagogerna.  

Nyckelord: Genus, förskola, kompensatorisk strategi, könsneutralitet, normkritik, intersektionalitet
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1. Inledning
När jag under arbetets gång presenterat ämnet på min uppsats för bekanta har jag använt mig av ett 

exempel. Jag beskriver hur vi läser i handböcker om genus att pojkar tar plats och hörs mest och att 

flickor måste stöttas i att göra sina röster hörda. Om det då finns en flicka som hörs mest i min 

barngrupp och flera pojkar som nästan aldrig säger ifrån eller tar plats, vad hjälper råden i dessa 

böcker mig då? Hur ska jag förhålla mig till dem och vad gör dessa böcker med min syn på flickor 

och pojkar? Som genusintresserad förskollärare läser jag alla böcker om genus som jag kommer 

över och jag funderar över vad som händer när teorin i dem förvandlas till praktik i förskolans 

verksamhet. Med följande inledning vill jag redogöra för min bild av några böcker som behandlar 

genus i förskolan. En inledning som även ligger som grund för efterföljande syfte och 

frågeställningar, men först skriver jag kortfattat om genusarbete i förskolan i ett historiskt 

sammanhang.

1. 1 Genusarbete i förskolan

Historiskt har förskolan alltid varit bidragande till konstruktionen av könsmönster. Fram till 1940-

talet var förskolan patriarkalt särartsbehandlande, det vill säga att flickor och pojkar skiljdes åt och 

bemöttes olika, där det var pojkarna som fick tillgång till utbildning för att fostras till att bli män. 

Därefter följde en tid av könsneutralitet då det pratades om barn i stället för pojkar och flickor, med 

en underliggande särartsbetoning där flickor och pojkar sågs som varandras motsatser. Från 1980-

talet och framåt skapades en pluralistisk könskod med fokus på variation och mångfald. I förskolans 

läroplan skrevs in att traditionella könsroller skulle motverkas och könsroller började ses som något 

föränderligt skapat i situationen. Nu, under det tidiga 2000-talet, är ett intersektionellt perspektiv 

aktuellt där flera maktdimensioner såsom kön, klass, etnicitet och plats ska vägas samman för att se 

variationer bland individer i en grupp och öppna upp för nya könsmönster (Delegationen för 

jämställdhet i förskolan, 2006, s. 31-35).

Delegationen för jämställdhet i förskolan tillsattes av regeringen 2003 för att skynda på 

jämställdhetsarbetet i Sveriges förskolor då man tyckte att det gick för långsamt. Delegationen 

kunde se mönster på de förskolor de besökte där flickor och pojkar bemöttes olika och där det fanns 

förväntningar på dem beroende av kön. Pojkar pratades om som bråkiga och otåliga medan 

flickorna förväntades vara lugna och hjälpsamma. Individperspektivet vägde starkt och det antogs 

att om man bara såg individen så skulle alla barn bemötas rättvist. Det var dock möjligt att 

utkristallisera hur pojkarna sågs som norm och flickorna behandlades som de som behövde göras 
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om. Flickorna skulle uppmuntras till att testa nya lekar och aktiviteter samt att ta för sig mer för att 

kunna hävda sig mot pojkarna. Motsvarande arbete med pojkarna visade sig vara svårare för 

förskolorna att se meningen i. Ett annat tecken på att det var flickorna som skulle göras om var hur 

det som ansågs traditionellt “flickigt”, såsom färgen rosa, sågs som något fult och som ett nederlag 

då flickor valde rosa kläder eller leksaker (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006, s. 57-

71). 

1. 2 Kompensatorisk strategi och könsneutralitet

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet uppmärksammades ett jämställdhetsprojekt som 

startades av Ingemar Gens, Gävleborgs läns jämställdhetsexpert, och som genomfördes på 

förskolorna Björntomten och Tittmyran i samma län. Förskolechefen Kajsa Wahlström med sina 

medarbetare observerade verksamheterna med hjälp av videokamera för att se hur det låg till med 

jämställdheten på förskolorna. De upptäckte att flickor och pojkar bemöttes olika på ett sätt som de 

inte hade förväntat sig. Deras observationer visade bland annat hur flickorna berövades förmågan 

att utveckla mod, självsäkerhet och initiativförmåga medan pojkarna berövades förmågan att 

utveckla sina empatiska sidor samt närhet och att bygga relationer. Upptäckterna under detta projekt 

ledde till att de inblandade parterna arbetade fram en genuspedagogik för förskolan, vilket går att 

läsa mer om i boken Flickor, pojkar och pedagoger skriven av just Kajsa Wahlström (Wahlström, 

2003, sid. 3-10).

Kajsa Svaleryd, beteendevetare och jämställdhetsstrateg, är en av medarbetarna i ovanstående 

genusprojekt. Hon har bidragit med boken Genuspedagogik där hon med sin erfarenhet av 

genusarbete och genusfrågor i skola och förskola delar med sig av en tanke- och handlingsbok om 

jämställdhetsarbete (Svaleryd, 2002, s. 7-11). Dessa böcker är två av många exempel på 

genusböcker som skrevs under början av 2000-talet. I dem är det möjligt att läsa om olika 

genuspedagogiska strategier, varav en är kompensatorisk strategi. I projektet på Björntomten och 

Tittmyran anammades denna genom att de delade upp barnen i flick- och pojkgrupper under en viss 

tid av dagen. Wahlström beskriver arbetssättet på följande sätt:

Tanken var att barnen skulle få öva och bredda roller och färdigheter i en enkönad grupp och sedan 

praktisera sina nyvunna erfarenheter i gemensam grupp. Med en ”kompensatorisk 

jämställdhetspedagogik” ville vi kompensera de snäva könsroller som barnen mötte i så många 

sammanhang (Wahlström, 2003, s. 134).

Wahlström fortsätter att beskriva deras tankar om kompensatorisk pedagogik med att det krävs ett 
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medvetet förhållningssätt från pedagogernas sida. Det räcker inte med att bara sära på flickorna och 

pojkarna. Om det sker på ett oreflekterat sätt kan i stället dessa grupper resultera i snävare 

könsroller och att barnen bekräftas i just det som ingår i deras könsroll. I stället krävs en metodik 

för flickor och en för pojkar där barnen kompenseras och stärks i det som deras könsroll förväntas 

sakna, som exempel nämns matsituationen där barnen delades upp efter kön. Innan det var dags att 

börja äta inleddes lunchen med en matramsa där de sa ramsan och sen tog varandra i handen. Fokus 

för flickgruppen var att uttala ramsan högt och kraftfullt medan pojkarna fick öva på att smyga fram 

ramsan tyst och försiktigt ta varandra i hand (Wahlström, 2003, s. 134-150).

En annan strategi i genusarbetet är att avlägsna det som anses ”könat” och därmed erbjuda barnen 

en könsneutral miljö och verksamhet. Svaleryd ger exempel på hur de anpassade miljön genom att 

plocka bort alla traditionella leksaker och ersätta dem med kreativt skapandematerial. De upplevde 

att barnen blev stressade och att det uppstod konflikter i leken med traditionella leksaker. När 

barnen i stället lekte med det kreativa materialet såg de en lekutveckling, att pojkar och flickor lekte 

tillsammans och att språket utvecklades då leken byggde mer på relationerna än leksakerna 

(Svaleryd, 2002, s. 73-75).

Även Kristina Henkel, jämställdhetskonsult och författare till En jämställd förskola, skriver om 

könsneutrala verksamheter och ger tips på arbetsmetoder. Hon skriver bland annat att man kan 

blanda lekmaterial som anses könskodat för att underlätta för barnen att hitta lekar som inte är 

könsstereotypa. På så sätt kan material ges ny innebörd och det som traditionellt ses som flick- och 

pojkleksaker kan användas i lek av barn av båda kön. Om materialet inte kan ges en könsneutral 

eller könsöverskridande innebörd i leken kan det plockas bort under en period (Henkel, 2006, s. 69-

74). Ett annat område som kan göras mer könsneutralt är språket i till exempel sagor och sånger. 

Det är vanligt att djur och människor utan kvinnliga attribut blir en han, alla figurer kallas gubbar 

även om vi inte vet vilket kön det har och så vidare. Genom att ersätta han med den när det är djur 

samt problematisera och förändra könsroller så att det finns modiga prinsessor och vårdande pojkar 

i sagor och sånger kan könsrollerna breddas (Henkel, 2006, s. 54-57).  

I samtal med förskolepedagoger och i det jag läser om förskolors genusarbete upplever jag att det är 

de kompensatoriska och/eller könsneutrala arbetssätten som överväger. Jag frågar mig om det finns 

en reflektion kring svårigheterna med dessa arbetssätt på förskolor som har en uttalad genusprofil? 

Leder de mest använda strategierna till ett förstärkande eller bekräftande av könsroller och 

strukturer genom att fokusera på olikheter eller leder de till ett normkritiskt förhållningssätt? Jag 
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anser att dessa strategier riskerar att sakna ett intersektionellt perspektiv på de maktstrukturer som 

finns, det vill säga att faktorer så som kön, etnicitet, ras, klass, ålder och sexualitet ständigt går in i 

varandra och gör att man inte kan utgå i från endast en kategori. Hur är det möjligt att arbeta 

genusmedvetet om man förhåller sig till ”flickor” som grupp när alla flickor är olika, med olika 

bakgrund, erfarenheter och med olika behov och intressen? Hur är det möjligt att arbeta 

genusmedvetet i förskolan när den medvetenheten riskerar att bygga på en vit heterosexuell 

medelklass som norm (det vill säga bygga på de positioner som ständigt privilegeras)? Min tolkning 

av intersektionalitetsbegreppet är att det handlar om ett verktyg för att se maktstrukturer i samhället 

och att det är fler dimensioner som spelar in och påverkar varandra än exempelvis bara 

könstillhörighet. Jag anser att det med hjälp av detta verktyg är möjligt att få en djupare, mer 

komplex analys och ett mer normkritiskt perspektiv på diskriminering och maktstrukturer som kan 

finnas i förskolans verksamhet. En mer ingående redogörelse för begreppet intersektionalitet ger jag 

i min teoridel. 

2. Syfte och forskningsfrågor

Som ämne för min uppsats har jag valt genusarbete i förskolan. Syftet med min undersökning är att 

ta reda på hur genusarbetet fungerar i praktiken kopplat till aktuell forskning och teori med fokus på 

intersektionalitet och hur normer om könsroller produceras och bemöts. Jag vill undersöka vilka 

eventuella strategier som används på en förskola med genusinriktning samt om eller hur 

pedagogerna arbetar med ett intersektionellt perspektiv. 

Mina forskningsfrågor blir som följer:

Vilka genuspedagogiska strategier syns i förskolans genusarbete?

Hur ser pedagogerna på normer kring genusuttryck såsom begrepp som “flickigt” och “pojkigt” 

samt hur förhåller de sig till det som är avvikande?

Har pedagogerna ett intersektionellt perspektiv, det vill säga hur förhåller de sig till andra faktorer 

såsom etnicitet, ras, klass, ålder och sexualitet i deras genusarbete?

3. Tidigare forskning

I följande avsnitt avser jag att redogöra för några forskares svar på de genusböcker som förordat 

strategier som kompensatoriskt och könsneutralt samt nyare tankar om genuspedagogik. Jag 

redovisar även forskning om genus i förskolan, där fokus ligger på hur genus och kön produceras 
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och bemöts i förskolans verksamhet. Det har skrivits och forskats en hel del kring genus i förskola, 

men det är inte mycket av det som skrivits som har kopplingen intersektionalitet och förskola. Med 

mitt examensarbete hoppas jag bidra till att få ökad insikt i om det finns ett 

intersektionalitetsperspektiv i förskolans genusarbete.

3. 1 Från kompensatorisk och könsneutral till normkritisk pedagogik

I de avslutande sidorna i Kajsa Wahlströms bok tas de barn som redan avvek från de stereotypa 

könsrollerna upp. De flickor som redan sa ifrån och var modiga samt de pojkar som var ömsinta och 

försiktiga. Dessa barn ansågs vara i minoritet och det blev lättare att se även deras behov genom att 

dela upp barnen i flick- och pojkgrupper (Wahlström, 2003, sid. 219). Det faktum att inte alla barn 

passar in i bilden av den stereotypa könsrollen för flickor respektive pojkar tar även Svaleryd upp. 

Hon menar att variationen inom könet kan vara större än mellan könen och att dessa skillnader 

riskerar att osynliggöras med en kompensatorisk strategi. De tysta pojkarna får inte glömmas bort i 

arbetet med att stärka de tysta flickorna och vice versa. Könsuppdelade grupper anser dock 

Svaleryd vara ett bra arbetssätt under delar av dagen för att uppmuntra och stärka barnen i att 

utmana de stereotypa könsrollerna (Svaleryd, 2002, s. 59-65).

Christian Eidevald, lektor i pedagogik, aktualiserar en kritik riktad mot både den kompensatoriska 

och den könsneutrala strategin. Han menar att förskollärare ofta ser till skillnaden mellan pojkar och 

flickor och att de som faller utanför normen ses som undantag eller glöms bort. Detta sker 

omedvetet då diskursen om flickor och pojkar som varandras olikheter är stark. På så sätt antas 

förskollärare vara omedvetna om hur de är med och skapar kön och bemöter flickor och pojkar 

olika just på grund av deras kön. Eidevald menar vidare att det inte finns en gemensam strategi för 

alla i alla situationer när det kommer till genusarbete i förskolan och att förskolans läroplan är 

otydlig i hur detta arbete ska gå till. Eidevald ger förslag på en ny formulering för läroplanen som 

skulle öka tydligheten, i stället för att motverka att barn begränsas av traditionella könsroller ska 

förskolan främja många sätt att vara på (Eidevald, 2011, s. 175-177). Om arbetet i förskolan strävar 

efter det skulle diskurserna om flickor och pojkar ändras vilket skulle leda till att förskollärarna såg 

på och bemötte barnen på ett mer varierat sätt. Målsättningen skulle vara just att se att alla barn kan 

vara blyga, tysta, aktiva, lekfulla, aggressiva och så vidare i olika situationer. För detta krävs att 

förskollärare ständigt måste analysera det arbete de gör och omförhandla metoder och strategier för 

att aldrig fastna i gamla (eller nya) normer. Att se att variation och mångfald i aktiviteter och 

arbetssätt samt reflektion av dess konsekvenser leder till en medveten process som aldrig får ta slut 

(Eidevald, 2011, s. 181-205). Ett sådant arbetssätt kallar Eidevald för Genuspedagogik 2.0 där 
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nedanstående citat får sammanfatta vad han menar: “Fokus hamnar lätt på att uppmuntra barn att gå 

över gränser, men hur vore det om förskollärare i stället ifrågasatte gränserna som sådana?” 

(Eidevald, 2011, s. 197).

Även Linnea Bodén, forskare i pedagogik med en bakgrund som genusvetare och sociolog, 

kritiserar den könsneutrala strategin genom att visa på att det som anses könsneutralt dels är vad 

pedagogerna tycker att det bör vara och dels att det lätt blir så att det som kopplas till maskulinitet 

ses som norm och att det är det feminina som ska tas bort eller ändras. Ett exempel på det är att 

förskolor som vill arbeta mer könsneutralt döper om dockvrån till något mer könsneutralt såsom 

köket eller hemmet, medan byggrummet inte behöver byta namn. Även den kompensatoriska 

strategin granskas kritiskt och visar på ett arbetssätt som riskerar att skapa nya könsroller. Om 

pedagogerna fokuserar på skillnaderna mellan flickor och pojkar som grupper och kompenserar 

dem med det de antas sakna riskerar konsekvenserna att bli att det skapas nya skillnader mellan 

flickor och pojkar. En kompensatorisk strategi fokuserar också på flickor och pojkar som grupper 

och tar inte hänsyn till den mängd variationer som finns inom grupperna. Slutligen innehåller även 

kritiken mot könsneutralitet och kompensatorisk strategi ett åldersperspektiv, där barnen ses som 

passiva objekt som de vuxna ska förändra i jämställdhetens namn. Det sägs att barnens fria vilja ska 

styra, men om de väljer för traditionellt krävs åtgärder från pedagogerna (Bodén, 2011, s. 33-47).

3. 2 Hur kön och genus produceras och bemöts i förskolans verksamhet
Vuxnas olika bemötande gentemot flickor och pojkar tar Eidevald även upp i sin avhandling Det 

finns inga tjejbestämmare och visar vidare på vilka beteenden och situationer som de vuxna ser som 

avvikande och nödvändiga att förändra hos barnen. Eidevalds undersökning visar att flickorna och 

pojkarna intar många olika positioner och att deras individskapande inte kan beskrivas på ett enkelt 

eller generellt sätt. Fokus i avhandlingen ligger dock på att undersöka vad som anses normalt och 

vad som ligger utanför ramarna för det som accepteras som “kvinnligt” och “manligt” (Eidevald, 

2009, s. 5-12).

Eidevald använder sig av begreppen diskurs, positionering och subjektskapande för att ta reda på 

hur könsidentitet skapas och förändras. Med diskurs menar Eidevald det som i en kultur eller i en 

grupp definierar vad som är sant eller falskt och vad man bör och inte bör göra. Idéen om hur en 

flicka respektive en pojke bör vara är en diskurs som ständigt förändras genom det sammanhang 

och med de individer diskursen möter. Det förekommer flera diskurser samtidigt som konkurrerar 

samt över- och underordnar varandra. Exempelvis behöver inte bilden av “manlighet” vara samma 
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sak för någon i Sverige jämfört med någon i Japan. Barn positionerar sig på olika sätt utifrån dessa 

diskurser och kan antingen upprätthålla eller motarbeta diskursen. Med positionering menar 

Eidevald de positioner en individ tar i relation till omgivande diskurser i en specifik situation. En 

individ kan ta olika positioner utan att för den skull vara två olika personer eller spela olika roller. 

Ett barn kan exempelvis vara tyst och blyg på förskolan men högljudd och framåt i hemmet. 

Individer strävar ofta efter att positionera sig i linje med dominerande diskurser och det ses som ett 

misslyckande av individen om den inte lyckas med det, i stället för att se att det är fel på språkets 

begränsning. Med subjektskapande menas här hur en individ “blir till” genom de positioner hen 

(könsneutralt pronomen) tar i en pågående process där man inte kan se personligheten som något 

fast och oföränderligt. Egenskaper som bråkig eller tyst blir då endast giltiga i situationen och inte 

som en sanning om individen. Ett barn är inte okoncentrerat i sig utan blir okoncentrerat i vissa 

situationer. Med det perspektivet kan konsekvensen av den bristande koncentrationsförmågan bero 

på omgivningen som miljön, vuxnas beteende och så vidare i stället för barnet i sig (Eidevald, 2009, 

s. 52-60). 

Genom observationer och samtal med två arbetslag i förskolan, där ena arbetslaget arbetade i ett 

genusprojekt och det andra inte, upptäckte Eidevald att det inte var en stor skillnad på hur de båda 

arbetslagen bemötte flickor och pojkar (Eidevald, 2009, s. 64-65). Flickor och pojkar tog olika 

positioner och de olika positionerna skiljde sig inte åt beroende av kön. Det som skiljde sig åt var 

däremot hur pedagogerna bemötte barnen utifrån de olika positionerna. Observationerna visade hur 

en flicka som antog en förväntad “aktiv pojk”-position blev tillsagd av en pedagog medan en pojke i 

samma position slapp undan (Eidevald, 2009, s. 100-115). Vidare gick det inte att generalisera kring 

flickor och pojkars positionering, exempelvis då det kom till språkliga uttryck. Det gick inte att 

generellt säga att flickorna hade ett mer utvecklat språk och att det var främst de som tränades i 

språklig kommunikation, då det fanns både pojkar som hade ett utvecklat språk och flickor som 

pedagogerna nästan aldrig samtalade med. Däremot kunde pedagogernas förväntan på flickor som 

språkligt mognare leda till att flickorna bemöttes med utförligare svar och öppna frågor (Eidevald, 

2009, s. 152-162). Trots att flickorna och pojkarna tog många olika positioner bemöttes de 

stereotypt av pedagogerna. I samtal med pedagogerna framkom det att de ansåg sig jämställda och 

att de bemötte barnen lika oavsett kön och ålder. Detta menar Eidevald kan bero på en 

omedvetenhet hos pedagogerna vilket innebär att förskolan inte kan ses som könsneutral utan 

konstant producerar kön (Eidevald, 2009, s. 165-170). 

Även Anette Hellman, forskare i pedagogik, tar upp flickor och pojkars positioneringar och 
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subjektskapande i förskolan med fokus på normer om pojkar och pojkighet. I hennes avhandling 

Kan Batman vara rosa? undersöks vad som kopplas till pojkighet och hur vuxna och barn 

förhandlar fram dessa normer (Hellman, 2010, s. 16-18). Resultatet visar att barnen förhåller sig till 

dessa förväntningar tillsammans med föreställningar som finns på en “typisk pojke” genom att 

använda markörer som kläder, färger, hårfrisyrer och lekar för att passa in i normen. Det var främst i 

synliga miljöer och utrymmen som dessa normer bekräftades och studien visar hur barnen skapade 

frizoner i form av gömda rum och kojor där de undkom normerande blickar och trakasserier om de 

bröt mot normerande regler. Det visade sig även att det var vissa positioneringar som gjordes 

synliga i förhandlingarna om vad som ansågs “flickigt” respektive “pojkigt”. Positioneringar som 

ansågs visa på riktiga flickor och pojkar lyftes då de var förståeliga och lättillgängliga. Positioner 

som bröt mot normerna, exempelvis grovmotoriska eller utåtagerande flickor, sågs som avvikande 

och oförståeliga. En faktor som användes bland barn och vuxna för att markera könsskillnader var 

ålder, där begrepp som “lilla bebis” samt stora tjejen/killen” användes för att markera 

normöverträdelser och visa på skillnader mellan könen. Slutligen menar Hellman att barn som är 

trygga och känner sig inkluderade i den grupp de vistas i ifrågasätter och testar de normer om kön 

de har omkring sig oftare. Genom att göra detta möjliggörs en uppluckring av de fasta sätt att se på 

flickor respektive pojkar vilket på sikt kan förändra normerna (Hellman, 2010, s. 215-223).

4. Teori 

Med följande avsnitt kommer jag att redogöra för teorier aktuella för mitt arbete. Syftet med 

genusarbete i förskolan är, enligt förskolans läroplan, att motverka traditionella könsroller, det vill 

säga det som anses “flickigt” och “pojkigt”. För att förstå genusarbetet måste jag därmed förstå vad 

som menas med könsroller och hur de uppkommer. Jag vänder mig till teorier som rör uppkomsten 

av normer och maktstrukturer och teorier om intersektionalitet, det vill säga att se till flera 

kategorier än endast till könstillhörighet. De val av teorier som jag gör ligger som grund för att 

kunna analysera och förstå resultatet av min undersökning och därmed kunna få svar på mina 

forskningsfrågor. 

4. 1 Diskurs, makt och performativitet
Diskurs är inte enbart talet, utan den “finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som 

markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner”. Flera 

diskurser är närvarande samtidigt och mellan dem pågår en ständig kamp. En diskurs kan därmed 

ses som ett språkligt vapen, vilket genom val av ord och sätt att prata kan dominera och underkuva 
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de som inte tillhör diskursen (Foucault, 2008, s. 181-182). Enligt Bernt Gustavssons tolkning av 

Foucault kan begreppet diskurs användas för att benämna en praktik som använder sig av vissa ord 

och fraser, men begreppet kan även användas om själva orden och fraserna i sig, det vill säga det 

som sägs om någonting (Gustavsson, 2000, s. 85). 

Foucault reflekterar över makt som begrepp och menar att makt finns överallt, kommer överallt 

ifrån och att det är en mångfald av styrkeförhållanden som genom konfrontation antingen kopplas 

samman i gemenskap eller isoleras på grund av motsättningar. Makt går inte att fråntas, delas eller 

förvärvas. Det är något som finns inneboende i relationer och utövas i ett växelspel mellan olika 

parter. Med makt följer även motstånd i form av många olika sorters motparter till den dominerande 

kraften. Dessa motstånd kan genom små förändringar separera det som förenar, luckra upp fasta 

grupper och möjliggöra nya konstellationer (Foucault, 2002, s. 102-107). 

Liksom maktrelationernas nät till sist bildar en tät väv, som går tvärs igenom apparaterna och institutionerna utan 

att riktigt ta fäste där, går också motståndspunkternas svärm tvärs genom samhällsskikten och individerna. Och 

det är säkert den strategiska kodningen av dessa motståndspunkter som möjliggör en revolution, ungefär på 

samma sätt som staten vilar på den institutionella integreringen av maktförhållandena (Foucault, 2002, s. 106).  

I inledningen till Könet brinner!, skriven av Judith Butler, professor i retorik och 

litteraturvetenskap, tolkar genusvetaren Tiina Rosenberg Butlers performativitetsteori och dess 

koppling till Foucaults diskursteori. Hon menar att diskurser skapar normer för det som anses 

naturligt och riktigt och därmed utesluter “det andra”, det onaturliga och oönskade. Med 

performativitet menas språkliga och sociala praktiker där kategorier om människor skapas. 

Uttalanden om exempelvis kön och genus är inte sanningar i sig, utan blir till sanningar genom att 

de uttalas i sociala sammanhang och upprepas samt imiteras om och om igen. Dessa upprepningar 

sker med viss förskjutning då det inte är möjligt att utföra något exakt likadant. Dessa 

förskjutningar kan vara små och omärkbara då strävan oftast är att följa normerna så gott det går, 

men i dessa förskjutningar finns även en möjlighet till förändring (Butler, 2005, s. 14-17). Med 

andra ord betyder performativitet “i sin allra enklaste form att kön/genus inte i första hand är vara 

utan göra. Ingen är kvinna eller man per någon automatik utan görs till kvinna eller man” 

(Rosenberg, 2002, s. 70).

Det är inte bara kön och genus som skapas performativt, även andra kategorier som klass, sexualitet 

och ras kan ses som performativa identitetskategorier. Vithetsforskaren Bridget Byrne menar 

exempelvis att ras är en konstruktion, skapat i sociala och diskursiva sammanhang, och kan inte ses 
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som biologiskt eller essentiellt. I konstruktionerna skapas även olikheter och maktordningar, vilket 

inom feminismen synliggjorts av kritiska röster från framförallt svarta feminister, men även från 

lesbiska och representanter från arbetarklassen, som menar att feminismen har vilat på en vit 

heterosexuell medelklasshegemoni där de som inte passat in har osynliggjorts eller framställts på ett 

nedlåtande sätt som stereotyper. De kritiska rösterna inom feminismen har krävt att vita börjar se på 

sig själva som rasifierade i stället för som norm. Om man ser till ras och vithet som kategori menar 

nämligen Byrne att  den ofta används då det kommer till ett annorlunda eller extremt exempel och 

inte för den vithet som anses vara norm, det “vanliga”, vilken är osynlig som kategori (Byrne, 2006, 

s. 1-16).

4. 2 Ett queerteoretiskt perspektiv
Judith Butler avslutar sin bok Genustrubbel med en önskan om att upplösa begränsande 

genusnormer och “trassla till den binära könsstrukturen”, vilket skulle vara möjligt genom att 

bekräfta och synliggöra den mångfald av genusformer som redan existerar idag och frångå 

normerande och begränsande strukturer som Butler menar är fundamentalt onaturliga (Butler, 2007, 

s. 231). 

Butlers ovanstående önskan kan kopplas samman med queerteoretiska tankar. Queer är ett begrepp 

som definierats och använts på många olika sätt och Rosenberg menar att begreppet kanske inte 

borde preciseras alls. I Nationalencyklopedin, menar hon, står det dock att queer är ett kritiskt 

förhållningssätt till det normativa, vilket innebär att ett queerteoretiskt perspektiv skulle vara en 

kritik mot heteronormativitet. Förtryck uppstår då människor delas in i grupper och kategoriseras 

antingen som norm eller avvikande. Rosenberg menar med hjälp av statsvetaren Iris Marion Youngs 

tankar att sociala grupper är oundvikliga och inte enbart av ondo. De kan erbjuda gemenskap och 

självförståelse. Det är dock nödvändigt att de skillnader som finns i de olika grupperna respekteras 

samt att de beskrivs som de föränderliga och överlappande grupperna de är (Rosenberg, 2002, s. 11-

17). Queerteorins normkritiska vision kan sammanfattas i följande citat: “Det vore på tiden att 

anpassa normerna efter människorna i stället för att tvinga människor in i kategorier som inte 

fungerar för dem” (Rosenberg, 2002, s. 14-15). 

4. 3 Den heterosexuella matrisen 
Uppdelningen och definitionen av kvinna och man som varandras motsatser kallar Butler för den 

heterosexuella matrisen. Hon menar att kön, genus och begär kopplas samman i identiteten genom 

en diskursiv praktik där vissa identiteter ses som förståeliga och begärliga medan andra ses som 
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abjekt, det vill säga oidentifierbara och obegärliga. De sistnämda är de individer vars genus eller 

begär inte stämmer överens med deras kön, det vill säga maskulina kvinnor, feminina män, 

samkönat begär och så vidare. Ovanstående matris vilar därmed på ett binärt motsatssystem där det 

förutsätts att begäret speglar genuset samt genuset speglar könet. Detta motsatssystem menar Butler 

bygger på begär för det andra, vilket innebär att kvinnor måste vara feminina för att bli begärda av 

män och vice versa. Det begränsar genusmöjligheterna anser Butler och menar i stället att kön och 

genus ska separeras och på så vis möjliggöra för en kvinna att ses som maskulin och en man som 

feminin (Butler, 2007,  s. 56-75). 

I den heterosexuella matrisen finns en hierarki mellan kvinna och man, där mannen är överordnad 

och där allt det som anses manligt har högre status än det kvinnliga. Mannen ses som norm och 

kvinnan som undantag (Ambjörnsson, 2011, s. 32-33). Nordberg skriver om en “hegemonisk 

maskulinitet” som den position som är överordnad alla andra positioner, framförallt “kvinnliga” 

positioner men även homosexuella eller feminina pojkar och män. Eftersom det feminina ses som 

underordnat det maskulina är det svårare för pojkar att ta feminina positioner enligt Nordberg. Hon 

menar att flickor lättare kan närma sig det maskulina då det är statushöjande (Nordberg, 2005, s. 

124-126).

4. 4 Femininiteter 
Femininitet ska inte förstås som något statiskt hos ett subjekt, utan är ett uttryck av olika 

femininiteter som är föränderliga och varierar mellan olika kroppar och uttrycks olika i olika rum. 

Ett sätt att uttrycka femininiteter kan vara genom utseendesymboler såsom kläder och frisyrer. 

Dessa uttryck tolkas dock olika hos olika subjekt då normer om olika kroppar spelar in i tolkningen 

(Lönn, 2011, s. 13-14).

När det kommer till föräldrars val av kläder till sina barn är det möjligt att se ett motstånd eller 

förakt mot femininitetsuttryck. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson visar genom intervjuer med 

föräldrar hur de undvek för mycket feminina attribut på sina döttrar samt inte kunde tänka sig alls 

att sätta något feminint på sina söner. Ambjörnsson kopplar ovanstående fenomen till både klass och 

sexualitet. Hon menar att klasskillnader konstitueras och hierarkiseras genom stil och smak och 

syftar till sociologerna Pierre Bourdieu och Beverly Skeegs teorier om att klass avgörs genom både 

ett ekonomiskt som ett socialt och kulturellt kapital. Klass manifesteras genom dels pengar på 

banken och dels hur vi klär oss, inreder våra hem samt vilka vi umgås med. Med denna teori 

innebär sociala och kulturella markörer uttryck för en bättre eller sämre stil och genom dessa skapas 
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hierarkier och klasskillnader. För att knyta tillbaka till barnkläder visar Ambjörnsson hur föräldrar 

som anser sig pålästa och medvetna väljer bort rosa för att det ses som fult och signalerar dålig 

smak. Klassfrågan gör sig påmind om man ser till skillnaden mellan de billigare barnklädeskedjor 

som säljer könssegregerade kläder med mycket rosa till flickor och de dyrare kedjorna som säljer 

könsneutrala kläder (Ambjörnsson, 2011, s. 49-53).

Sexualitetens närvaro i uttryck av femininiteter kan ses då femininitet och pojkar/män kopplas 

samman. Pojkar och män som ägnar sig åt “kvinnosysslor” och klär sig i rosa anses omanliga och 

potentiellt homosexuella då de avviker från normen om en manlig man. Ambjörnsson menar att 

ovanstående fenomen kan kopplas till den över- och underordning som finns mellan könen och 

menar vidare att pojkar och män inte vill sjunka ner till kvinnornas nivå i hierarkin (Ambjörnsson, 

2011, s. 44-49).

4. 5 Intersektionalitet
Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om vithet, 

manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. genom ett ständigt (åter)skapande av nya 

markörer som gör skillnaden mellan “vi” och “dem” till sociala koder (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 9-10).

Intersektionalitet är ett begrepp tillhörande en kritisk forskningstradition som ifrågasätter 

hegemoniska och exkluderande strukturer. Det är ett teoretiskt perspektiv som möjliggör en vidare 

tolkning av verkligheten (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 14-16). Med intersektionalitet kommer 

en kritik mot de fasta dikotomier som finns i samhället, det vill säga motsatspar som utesluter det 

andre; kvinna/man, invandrare/svensk och så vidare. Dessa dikotomier bortser från den variation 

som finns i dessa kategorier. “Att reducera sociala positioner till ensidiga kategorier, vare sig det 

handlar om kön, klass eller etnicitet/“ras” gör oss blinda för samspelet mellan olika former för över- 

och underordning i det sociala livet” (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 90). 

Två viktiga begrepp i sammanhanget är osynliggörande och annanhet, vilket användes av den 

feministiska inriktningen Black feminism för att visa på över- och underordning inom den 

traditionella feminismen. Genom att utgå ifrån vita kvinnor från medelklassen ignoreras alla de 

kvinnor som inte passar in i den kategorin samt riskerar att exponeras som avvikande eller 

underlägset. På så sätt kopplas kategorierna kön och “ras” samman och synliggör vithetens 

hegemoni och dess maktutövande (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 54-58). Black feminism har 

sitt ursprung i USA, men liknande maktstrukturer går även att hitta i Sverige. En vit hegemonisk 

feminism som utgår ifrån Sverige, privilegierar svenskheten och använder osynliggörande, tystnad 
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och förbiseende för att upprätthålla sin hegemoniska ställning. Med ett intersektionellt perspektiv är 

det möjligt att utforska och avslöja dessa maktstrukturer och de normaliseringsprocesser som följer 

med inslag av heteronormativitet (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 78-85). I ovanstående “vi och 

dom”-tänkande finns en kamp om att få tillhöra och inkluderas. De som tillhör “de andra” måste 

ständigt bemöta de fördomar som finns samt berättiga sin närvaro, vilket kan skapa skuldkänslor 

och utanförskap. “En främling är en person som alltid måste bevisa sin oskuld” (De los Reyes & 

Mulinari, 2005, s. 120). 

4. 5. 1 Intersektionalitet och genuspedagogik

Nina Lykke, professor i genusvetenskap, kopplar samman intersektionalitet med genuspedagogik. 

Hennes definition av intersektionalitet är att se på genus i samspel med andra kategoriseringar, 

normer och maktförhållanden, såsom etnicitet, ras, sexualitet, ålder och klass. Alla dessa kategorier 

är något som vi gör och skapar i situationen, inte något som vi är eller har utan möjlighet att 

förändras. Lykke menar att målet med intersektionell genuspedagogik är att öka medvetenheten om 

maktstrukturer, exkluderande normer och skillnader som finns i en grupp, exempelvis i ett 

klassrum. Målet är att utveckla verktyg som motverkar detta samt behandlar skillnaderna på ett 

konstruktivt sätt. Med en intersektionell genuspedagogik kan man inte se på en grupp elever som en 

homogen grupp utan att kritiskt granska de skillnader och normer som skapar ojämlikhet i gruppen 

samt motverka dessa. Lykke föreslår verktyget transversala dialoger, där begreppen förankring och 

positionsbyte är centrala. Med transversal menas att överskrida gränser och tanken är dels att 

reflektera över ens egen intersektionella förankring samt vad de olika kategoriseringarna betyder för 

de deltagande och därefter i samtal visa upp de olika synsätten och på så sätt kunna byta 

positioneringar genom att försöka förstå andras syn och förhoppningsvis se de intersektionella 

skillnaderna som något konstruktivt (Lykke, 2012, s. 28-34). 

5. Metod

I metoddelen kommer jag att redogöra för de val som jag gjort samt diskutera kring min egen roll i 

undersökningen. Jag använder mig av Foucaults tankar om diskurs och makt även i min metod, dels 

genom att reflektera över min påverkan i diskursen och det maktförhållande som finns mellan 

intervjuare och informant samt genom att använda mig av en diskursanalys när jag analyserar mitt 

material.
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5. 1 Reflexivitet och situering
Vem är jag och vad betyder det för mitt arbete? “Vi kan aldrig, vare sig i egenskap av forskare eller 

vardagsmänniskor, undkomma den omvärld vi lever i” (Kullberg, 2005, s. 66). Det finns flera fack 

jag skulle kunna placera mig själv i vilket påverkar de val jag gör i det här arbetet. Jag ser mig själv 

som en person med normkritiska, antirasistiska och feministiska åsikter. Jag är en förskollärare som 

brinner för värdegrund och likabehandlingsarbete. Jag är förälder och försöker dagligen hantera och 

reflektera över vilka förutsättningar som mina barn har och kommer att ha i det samhälle som de 

växer upp i. Precis som Kullberg skriver i citatet ovan är jag en del av min omvärld. Jag ser 

ojämlikhet, orättvisor och maktstrukturer i mitt privatliv, i mitt arbete och i samhället i stort. Allt jag 

läser, ser och gör färgas av mina erfarenheter och ideologiska åsikter, så även det här 

examensarbetet. Jag använder mig exempelvis av det könsneutrala pronomenet hen i mitt skrivande, 

framförallt för att jag anser det språkligt användbart i stället för att skriva ut “hon eller han” samt 

för att jag anser att kön ibland inte är relevant och att det med ett könsneutralt ord signalerar just 

det. Haraway menar att det inte finns någon fristående objektiv kunskap, utan att all kunskap är en 

subjektiv konstruktion av någon. Kunskapen påverkas på så sätt av individens tidigare erfarenheter 

och syn på livet (Haraway, 1991, s. 184-191). Jag menar därför att jag inte kan säga att jag intar en 

objektiv roll i min undersökning. Vad jag kan göra är att synliggöra mig själv i arbetet. Jag har 

dessutom strävat efter att vara öppen och nyfiken inför det undersökningen visar mig och att 

självkritiskt granska mina slutsatser. 

5. 2 Metodval, urval och tillvägagångssätt 
Etnografi betyder folkbeskrivning och är en forskningsmetod där forskaren aktivt deltar i sin 

fältstudie. Etnografen vill undersöka fenomen, kulturer och människor i naturliga miljöer samt 

undersöka både vad människor gör och säger. Med en kvalitativ ansats i min etnografiska 

undersökning har jag genomfört deltagande observationer kombinerat med intervjuer av pedagoger 

på en förskola med uttalad genusprofil. Om jag med min forskning vill ta reda på och tolka 

människors tankar och upplevelser av sin omvärld passar en kvalitativ forskning som fokuserar på 

verbala analysmetoder (Kullberg, 2004, s. 11-16).  Med deltagande observation menas ett intensivt 

och nyfiket observerande med inslag av intervjuer, samtal och dokumenterande i form av bild och 

ljud. Genom att använda mig av alla mina sinnen öppnas möjligheterna upp för att upptäcka nya 

detaljer och resultat (Kullberg, 2004, s. 92-96).

5. 2. 1 Urval

För min undersökning behövde jag en förskola med uttalad genusprofil och genom att söka via 
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sökmotor på Internet och läsa på förskolors hemsidor hittade jag flera lämpliga alternativ. Kriteriet 

jag hade var att förskolan skulle ha en uttalad genusprofil och jag valde att främst söka förskolor på 

Södermalm, en stadsdel i Stockholm som enligt min uppfattning är känd för att ha genusmedvetna 

förskolor. Jag valde att kontakta förskolans chef eller ansvarig via telefon för att få en direkt kontakt 

och möjlighet att berätta om mitt arbete och vad jag ville undersöka. Den första förskolan jag 

kontaktade bad att få återkomma om det fanns möjlighet att ta emot mig, vilket hen aldrig gjorde. 

Den andra förskolan jag kontaktade via telefon, hörde av sig ett par dagar senare med ett positivt 

svar. Vi bokade in en heldag för observationer och intervjuer, med möjlighet att återkomma 

ytterligare tillfällen om behov fanns. 

Förskolan är en kommunal förskola som varit igång i cirka 30 år med plats för dryga 70 barn. I 

informationen om förskolan går det att läsa att deras genustänk genomsyrar hela deras verksamhet. 

De fyra informanterna som jag intervjuar har jag i min undersökning gett fingerade namn; Anna, 

Annika, Nora och My. De är alla pedagoger på förskolan och har arbetat där olika länge, 2 år som 

kortast och 30 år som längst. De arbetar alla med olika åldrar på barnen. Deras utbildning är inte 

relevant för min undersökning då alla pedagoger ska arbeta efter de riktlinjer förskolan har oavsett 

arbetstitel, varför jag väljer att inte ha med den informationen. Valet av informanter var inte upp till 

mig, utan ansvarig på förskolan (som jag hade haft telefonkontakt med) hade valt ut fyra pedagoger 

som hade möjlighet och ville ställa upp på intervju. 

5. 2. 2 Tillvägagångssätt 

Under min dag på förskolan observerade jag utelek på gården, en utflykt med klättertema, ett 

mellanmål och en lunch. Jag observerade även lärmiljön i form av material, böcker, bilder och så 

vidare och dokumenterade detta med en stillbildskamera. På väggen hade de även sin 

Likabehandlingsplan uppsatt, vilken jag även inkluderade i mitt material då den beskrev deras 

genusarbete (Se bilaga 2). 

I mina observationer antog jag olika roller beroende av situation, där jag stundtals var den totala 

deltagaren och deltog aktivt i förskolans aktiviteter för att emellanåt dra mig tillbaka för att vara 

den totala observatören med penna och anteckningsblock. Under mina observationer ställde jag 

frågor till pedagogerna då en fråga dök upp och jag dokumenterade miljön, material och litteratur 

med kamera. Jag är medveten om att min närvaro som observatör påverkade rummet och 

personernas agerande. Jag var inte, i någon situation under observationstillfällena, en fluga på 

väggen (Kullberg, 2005, 91-96). Jag deltog aktivt i några av förskolans aktiviteter och närmade mig 
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barnen och deras verksamhet vilket jag tror påverkade dem till att slappna av och släppa in mig i 

gemenskapen. Min erfarenhet som förskolepedagog tror jag gjorde att jag blev mer begriplig för 

barnen och att jag förmådde socialisera med pedagogerna på ett avslappnat sätt. Jag befann mig på 

min egen spelplan och spelade med i ett spel jag var ytterst bekant med. 

Som ett komplement till observationerna genomförde jag även fyra intervjuer med pedagoger på 

förskolan. Jag valde att göra intervjuer med låg standardisering och strukturering, vilket innebär att 

jag lämnade frågorna öppna och med fri ordningsföljd, mer som diskussionspunkter anpassade efter 

det jag såg under observationerna och det som de intervjuade visade intresse för. Intervjusituationen 

gav stor frihet för informanterna att besvara och tolka frågorna hur de ville (Patel och Davidson, 

2011, s. 75-77). Mina intervjuer pågick i 21 minuter som kortast och 37 minuter som längst. Jag 

genomförde de fyra intervjuerna mellan observationerna i olika rum på förskolan där det för 

tillfället var ledigt, såsom matsalen, ateljen och biblioteket. Jag upplevde att informanterna hade en 

tidspress på sig, då de skulle hinna med vardagsaktiviteter och raster med mera, men att de ändå tog 

sig tid att svara på frågorna och slutföra intervjuerna. Alla intervjuerna spelades in med hjälp av 

röstinspelningsfunktionen i min telefon och transkriberades sedan.

5. 3 Bearbetning genom diskursanalys
Foucault ville inte förlita sig helt åt ett enda tankesystem som han menade skulle kräva hans fulla 

trohet, utan ville hellre se sig som en fri tänkare med ambitionen att slå hål på universella sanningar. 

Han menade att de som vill kan använda hans böcker som verktygslådor, där en mening där eller en 

tanke där kan användas, likt man använder en skiftnyckel eller skruvmejsel, för att “kortsluta, 

diskvalificera och krossa maktsystemen” (Foucault, 2002, s.10). På Foucaults uppmaning använder 

jag mig av hans tankar om diskurs och makt genom att analysera de diskurser jag tyckte mig stöta 

på i min undersökning. Det är dels diskurser om flickor och pojkar och hur genus görs samt 

diskurser om genusarbetet i förskolan i sig. Jag har ställt frågor till mitt material för att komma åt 

diskurserna och dess motstånd. Hur är diskurserna närvarande i relationerna? Vad sägs egentligen 

och vad sägs inte? Vilka begrepp och vilken retorik används? Vem påverkar diskursernas innehåll? 

Vilka motstånd är synliga och hur påverkar de diskursen? Svar på dessa frågor har jag som ambition 

att redovisa i resultatdelen.

5. 4 Etiska överväganden
I min undersökning följer jag Vetenskapsrådets rekommendationer för etisk forskning; kravet på 

öppenhet, kravet på självbestämmande, kravet på konfidentiell behandling samt autonomikravet  
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(Hartman, 2003, s. 128-132). Vid min första kontakt med förskolan redogjorde jag muntligen för 

syftet med mitt arbete. Jag skickade även ett mail med ytterligare information om vad jag ville 

undersöka. Vid mitt besök på förskolan bad jag samtliga informanter om deras samtycke samt 

informerade om kravet på självbestämmande och konfidentialitet. I bearbetningen av mitt material 

avidentifierade jag både förskolan och informanterna. 

Att komma som observatör och intervjuare kan framkalla en maktsituation där jag, som intervjuare 

sitter med de nedskrivna svaren och möjligheten till tolkning vilket kan ge ett överläge. Kullberg 

förklarar närmare:

Intervjuaren har en position som kan ge honom eller henne makt. Denna position får inte missbrukas. Framför allt 

berör detta sådana intervjuer som innehåller känsliga förhållanden. Intervjuaren behöver tänka på att den som 

intervjuas kan känna sig sårbar eftersom att personen lämnar detaljer om personliga förhållanden under intervjun 

(Kullberg, 2004, s. 123). 

Att ha någon som observerar en och för anteckningar när man utför sitt arbete och att någon ställer 

frågor om det man gör kan upplevas som känsligt. Jag var medveten om det när jag gjorde min 

undersökning och var tydlig med mina avsikter. Foucaults makt och diskursteorier gör sig påminda 

när jag reflekterar över min roll som intervjuare och observatör. “Att vara delaktig i en diskurs, det 

vill säga i ett visst sätt att tala om verkligheten, innebär att utestänga andra som inte delar den” 

(Gustavsson, 2000, s. 86). Som förskolepedagoger delade jag och informanterna en diskurs om 

förskolans verksamhet, men i vissa fall såg jag och informanten olika på genus i förskolan. Vi 

delade inte samma diskurs och hade olika åsikter om ords betydelse och så vidare. “Att besitta makt 

är att ha makt över diskursen” (Gustavsson, 2000, s. 86). Jag reflekterar över min egen insats under 

intervjuerna och vid observationen och anser att jag försökte respektera det informanterna sa i alla 

situationer. Mitt mål var att inte ifrågasatta det jag fick höra på ett sätt som skulle signalera att det 

fanns ett rätt eller fel, utan i stället ställa nyfikna följdfrågor som: Hur tänker du då? Vad menar du 

med det? Vad jag däremot signalerade omedvetet med kroppsspråk och mimik och hur mycket det 

påverkade informanterna är svårt för mig att säga. 

5. 5 Arbetets validitet
Validitet och reliabilitet är två begrepp som används inom forskning för att säkerställa att arbetet 

undersöker det det säger att det ska samt mäta tillförlitligheten i arbetet. Inom kvalitativ forskning 

menar Patel & Davidson att dessa två begrepp går in i varandra och att validitet kan användas som 

ett samlingsord för båda. Genom att synliggöra mig själv i mitt arbete samt guida läsaren genom 
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arbetsprocessen och de val jag gjort ökar validiteten i mitt arbete (Patel & Davidson, 2011, s. 105-

109). I transkriberingen av intervjuerna har jag försökt skriva ner talspråket så likt jag kan med 

punkter som sammanbinder ofärdiga meningar för att öka läsförståelsen. En transkribering är dock 

en tolkning och det “sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på underlaget för analysen” 

(Patel & Davidson, 2011, s. 107). 

5. 5. 1 Triangulering

Triangulering kan innebära olika saker inom forskning, men i min undersökning menar jag en 

metodtriangulering där jag använder mig av olika undersökningsmetoder, det vill säga intervjuer 

och observationer. Genom att göra det hoppas jag kunna se på materialet från olika synvinklar och 

med det öka validiteten i mitt arbete (Kullberg, 2004, s. 83-86). Genom intervjuerna fick jag ta del 

av vad pedagogerna själva hade för upplevelser av sitt arbete utifrån deras perspektiv och från 

observationerna fick jag, genom min tolkning av det jag såg, läsa in och jämföra med det som kom 

fram i intervjuerna. 

5. 5. 2 Generaliserbarhet

En dags observation på en förskola och fyra intervjuer ger inget underlag att generalisera kring. Det 

har heller aldrig varit min intention att få fram ett svar som gäller alla förskolor med 

genusinriktning. Jag ville undersöka ett exempel vilket jag också har gjort. De resultat jag fick fram 

vid det tillfället kan endast gälla för just det tillfället och i den situationen. Om jag skulle komma en 

annan dag skulle jag fått fram ett helt annat resultat. Möjligheten att få olika resultat vid olika 

tillfällen menar Patel och Davidson inte behöver betyda låg validitet på arbetet. Det kan också ha 

orsaker som att de intervjuade har ändrat åsikt, fått nya insikter eller att stämningsläget är 

annorlunda (Patel och Davidson, 2011, s. 106). Jag menar i mitt fall att jag fick uppleva några 

exempel ur de observerade barnen och pedagogernas vardag, vilket gav mig möjlighet att reflektera 

vidare och koppla det jag såg till den teori jag läst. 

6. Resultat och analys

I följande avsnitt kommer jag att redovisa det material jag samlat in tillsammans med en analys av 

det jag sett. Mitt anspråk är inte på något sätt att underkänna det genusarbete som görs på förskolan 

jag undersökt utan jag vill problematisera det jag sett och koppla det till den teori jag läst med en 

förhoppning om att få ytterligare insikter kring genus och intersektionalitet i förskola. Jag delar upp 

resultatet i underrubriker utifrån aktuella diskurser och teman jag tyckte mig se i materialet samt 

analyserar materialet kontinuerligt i varje stycke. 
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6. 1 Diskursen om genus i förskola
Under både observationer och intervjuer framkom en tydlig genusmedvetenhet hos pedagogerna. 

Tankar kring genus i förskola och verktyg för att motverka stereotypa könsroller fanns hos samtliga 

informanter. De talade om vikten av att ha levande diskussioner i arbetslaget samt tillsammans med 

barn och föräldrar kring genus och likabehandling. Fortbildning i form av föreläsningar och 

litteraturstudier kring ämnet, där samtliga pedagoger och i vissa fall även föräldrarna deltagit, hade 

skett på förskolan för några år sedan vilket togs upp i intervjuerna med Annika och Anna. Anna 

sammanfattade förskolans genustänk med nedanstående citat:

Ja, alltså när jag började här så hade dom väl precis...inte dragit i gång….men de var väl på toppen alla fall av den 

här liksom genustänksgrejen. Då det drog igång precis. Det var mycket fortbildning och diskussioner på 

personalmöten och så vid arbetslagsträffar. Vi hade även mycket regnbågsfamiljer (familjer med samkönade 

föräldrar, min anmärkning) som sökte sig hit då, därför att... Det gick liksom inte till gränsen att vi började införa 

hen eller nånting sånt. Utan mer att vi hade ett öppet klimat och pratade om att olika konstellationer finns. Och 

jag tror att det är mer på det sättet vi jobbar här, att dels hålla miljön ganska neutral, men som genom vårat 

beteende alltid, dels väcka och ifrågasätta saker som liksom blir ganska stereotypt att fråga varför är det så 

eller..och att även stötta då barn som tvivlat eller då ifrågasätter själva (20131029, Stockholm, 25 minuter).

Annika gav exempel på vad diskussioner kring genus i arbetslaget kan innehålla:

Vi pratar ju om...vi pratar om sånna saker som är kanske lätta att göra nånting åt...vi pratar om kläder. Vi pratar 

om utseende. Vi pratar om aktiviteter. Vi pratar om...ja...att ge möjligheter till båda könen [...] (20131029, 

Stockholm, 37 minuter).

Under observationen av lärmiljön läste jag förskolans likabehandlingsplan som satt uppsatt i hallen. 

Där gick att läsa mer om deras genusarbete samt den målbild som de satt upp, att likabehandling är 

en mänsklig rättighet och det ska gälla alla, flickor som pojkar oavsett etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck och ålder. Förskolan ser ett positivt arbetsklimat som den viktigaste förutsättningen för 

ett lyckat likabehandlingsarbete tillsammans med en ständig reflektion över de vuxnas 

förhållningssätt. Som mål för verksamheten står det bland annat att alla ska arbeta aktivt med 

genusfrågor och att barnböcker som handlar om mångfald och genus samt observationer av 

barngruppen ska fungera som verktyg i likabehandlingsarbetet (Se bilaga 2).

Hos Nora och My kom det även upp ett ifrågasättande gentemot genustänk och genusmedvetenhet, 

dels mot förskolor generellt men även mot vissa föräldrar. Nora menade att många verksamheter har 
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ett uttalat genustänk, men att det inte fungerar i praktiken på grund av att alla agerar utifrån det arv 

man bär med sig. Annika reflekterade över om föräldrar är genusmedvetna eller inte när de låter 

sina barn göra val även om valen är könsstereotypa. 

Nora: [...] Och för min del så är det så här, att jag tycker att det är väldigt många och det gäller dom flesta 

verksamheter, har bara nån sorts...ähhh...vad ska man säga...inställning av rutin. Att man har ett genustänk. Vilket 

jag inte tror att man har. Utan man…”ja, jag tänker alltid på att man inte ska säga vilken fin klänning du har” eller 

så där. Och det där är bara struntprat för det är så att man gör saker utifrån den, det arv man bär med sig. Som gör 

att man säger och gör saker på ett visst sätt [...] (20131029, Stockholm, 32 minuter). 

My: Ja, för vilken medvetenhet är det man ser? Och på vilket sett har dom tagit ställning hemma. Alltså, ja...för 

man har ju hört den diskussionen att efter du vet allt med hen du vet och den medvetenheten att man liksom inte 

ska göra skillnad. Och så hör man ju dom föräldrarna som verkligen tycker tvärtom...alltså att jag uppmuntrar 

mitt barn som dom, den är...som individ. Och sen om den väljer att klä ut sig till Spiderman eller till prinsessa så 

så får det va på nått vis (20131029, Stockholm, 22 minuter).

När jag tolkar Noras ovanstående kommentar anser jag att hon är inne på något väsentligt. Det arv 

människor bär med sig påverkar hur de bemöter och ser på andra människor och det är inte alltid 

medvetet. Jag kan se liknande blickar, som jag tolkar som omedvetna, från informanterna då de 

uttrycker sig kring begrepp som könsstereotypt och genustänk/medvetenhet. I deras utsagor kan 

man exempelvis se en generell bild av den könsstereotypa flickan i prinsessklänning, som inte 

accepteras med självklarhet. På samma sätt lyfts Spiderman som det könsstereotypa uttrycket för 

pojkar. I detta läser jag in att det fanns en begränsad bild av vilka könsstereotypa roller som ansågs 

viktiga att motverka. Det är en enkelspårig syn på femininiteter och maskuliniteter, där jag tolkar 

det som att uttryck av vithet och medelklass är norm. 

6. 1. 1 Krafter och motstånd i diskursen

Olika påverkan på diskursen om genus i förskolan som gick att utkristallisera i materialet var en 

drivande eldsjäl, genusmedvetna föräldrar samt en omedveten vikarie. En av informanterna, 

Annika, var med när förskolan startade och har varit drivande i att utveckla förskolans genustänk. 

Hon beskrev själv i intervjun att hon influerades av samhällsklimatet under 1970-talet, då det var 

“en väldigt stark tid då när man tänkte genus eller jämställdhet” som hon uttryckte, och att det har 

påverkat henne i hennes yrkesroll. Annikas inflytande på övriga informanter gick att se i deras 

ordval, exempelvis Lägenheten som de kallade ett område på förskolan (vilket beskrivs mer senare i 

resultatet), samt i hur de hänvisade till henne under observationer och intervjuer. Nora gav ett 

tydligt exempel:

25



Det är väl Annika som är nån slags fundament här som säger så. Och jag vet inte varför man kallar det, utan det är 

ett namn som jag har anammat. 

Vad gäller föräldrarna på förskolan kom deras genusmedvetenhet upp under samtliga intervjuer, där 

Anna, Annika och My upplevde att de hade genusmedvetna föräldrar på förskolan. Det såg de 

genom val av kläder och genom att föräldrarna ställde frågor kring hur förskolan arbetade med 

genus. Nora upplevde att hon kunde se en tydligare medvetenhet hos regnbågsfamiljer, men att hon 

i övrigt ville ha en diskussion med föräldrar om deras val av barnkläder då hon ansåg att det var 

mycket könsstereotypt. Annika tog upp val av klädbutiker som ett exempel på genusmedvetenhet:

Ja, så handlar man inte på dom här...kanske...kedjorna som profilerar sig så starkt. Det är mycket Polarn och 

pyret. Eller sånna små företag här på Söder som säljer speciellt trikåkläder.

Jag tolkar informanterna och deras svar som genusmedvetna och anser att det finns ett gemensamt 

tänk och en historik av genusarbete i deras förskola. Jag reflekterar över valet att undersöka en 

förskola i ett område som är känt för att vara genusmedvetet och vill mena att jag i resultatet kan se 

tydligt att så är fallet. I min egen observation av barnen på förskolan gick det hos de yngre barnen i 

stort sett inte alls att se könsstereotypa kläder, utan det var blandade och neutrala färger och kläder. 

Hos de äldre barnen var det något mer tydligt, men även där fanns det mer variation och mer 

neutralt. Kommentaren av klädesbutiker som Annika gav kan jag koppla till Ambjörnssons (2011) 

tankar om klasskillnader och barnkläder. Föräldrarna på förskolan ses som genusmedvetna av 

pedagogerna och jag tolkar det som att de genom val av barnens kläder vill signalera den 

medvetenheten samt deras klasstillhörighet.

Under observationen kom det dock fram i ett samtal med en annan pedagog som hade ett 

långtidsvikariat på förskolan att han inte kände till förskolans genusarbete och menade att han bara 

hade arbetat på förskolan i några månader och att han inte kände till dess profil eller arbetssätt. Vad 

gäller den vikarien gav det mig en insikt i påverkan av vilka pedagoger jag fick intervjua på 

förskolan. Jag anpassade mig efter de pedagoger som ställde upp och hade möjlighet och det ledde 

till att jag fick intervjua de som enligt min teori var de som var mest insatta i genusfrågor. Jag fick 

inte möjlighet att intervjua vikarien för att se vad han tänkte om hur de arbetade och om 

genusarbete i förskolan, vilket kunde ha gett en mer varierad bild av arbetet generellt på förskolan.  
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6. 2 Diskursen om individperspektivet 
Samtliga informanter tog upp vikten av att se till individen och individens särskilda behov och 

intressen. Det kom upp i diskussioner om synen på flickor och pojkar samt kring organisation och 

gruppindelningar. Anna menade att hon inte vill prata om flickor och pojkar utan om barn, eller 

Nyckelpigor (fingerat namn på förskolans avdelning) som barnen kallas på hennes avdelning. Även 

Nora och My uttryckte en strävan efter att se bortom könet, där Nora menade att hon inte gör 

åtskillnad på tjejerna och killarna i gruppen och My menade att målet med diskussionen om genus 

är att se att vi är individer och att se till varje barn oavsett. 

Barnen på förskolan grupperades olika under dagen när det var dags för aktiviteter och alla 

informanterna hänvisade till individperspektivet och barnens enskilda behov när det diskuterades 

gruppindelning. Anna som arbetar med de äldsta barnen angav även en social faktor som grund för 

gruppindelningen, där de delade på barn som inte fungerade bra ihop. I observationen deltog jag i 

en klättergrupp, där en grupp på nio barn, flickor och pojkar, tillsammans med två pedagoger 

lämnade förskolans område för att klättra i en skogsmiljö bredvid förskolan. I samtal med 

pedagogerna framkom att de upplevt ett behov och intresse hos just de här barnen av att få klättra 

och att de då har organiserat följande grupp på grund av det. Nora som var med under 

klättergruppen förklarade hur de tänker:

Nej, nej, vi pratar om väldigt individbaserat när det gäller dom frågorna. Det handlar inte alls om kön, utan det 

handlar mer om vissa behöver klättra, andra behöver gå, andra behöver sitta, andra läsa. Beroende av var man 

befinner sig i utvecklingen. Och va man kanske ligger back på.

Annika som också var med i klättergruppen tryckte även hon på att de inte ser någon skillnad på 

barnen på grund av kön. Däremot menade hon att barnen i gruppen är stadsbarn och att hon kan se 

ett större rörelsebehov hos dessa barn. 

6. 2. 1 Flickigt och pojkigt och synen på det som avviker

Det var framförallt individperspektivet som var dominerande i informanternas syn på barnen men 

det kom även upp tankar om “flickigt” och “pojkigt” från tre av informanterna. Nora pratade om 

“super bilfokuserade” killar och My menade att “flickiga” egenskaper är försiktighet och att tänka 

efter först, medan “pojkiga” egenskaper är lite tvärtom. Annika menade att hon kan se en förändring 

hos barn vid cirka fyraårsåldern. 

[...] Jag tänkte på det där inne, att jag ser jättemycket att killarna där inne är tuppiga och kaxiga och brottas och 

27



så...push (ljudeffekt) så där och flickorna försöker hålla på liksom med så där, blir lite fnittriga och du och jag och 

armkrok. Jag vet inte, så känns det [...] 

I intervjun med Anna uppkom en diskussion om “tjejlego” och “killego” som hon haft med barnen. 

Hon menade att barnen kan använda dessa begrepp och att hon då ifrågasätter normer på ett lekfullt 

sätt för att få barnen att tänka till. I hennes ögon finns det inget som heter “tjejlego” eller “killego”. 

[...] Så det var jättespännande diskussion, för där fick man...just det att man kan skratta åt det. Att lego har inga 

snippor, hur vet du det? Men dom hade det glasklart, med killego och tjejlego. Men vad händer då om en kille 

leker med tjejlego? Får man huvudvärk? [...] 

Även Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) poängterar att individperspektivet är 

närvarande i förskolans värld. Alla informanterna pratade om vikten av att se till individen och gav 

exempel på hur de gjorde det i verksamheten. I dessa exempel är det barn som uttryckte individuella 

behov både verbalt och genom aktivitet samt utifrån pedagogernas observationer av barnen som 

styrde det individuella perspektivet. I Annas exempel med lego tolkar jag det som att hon arbetar för 

att motverka uppdelningen flicka/pojke och att hon med det vill bredda barnens valmöjligheter. Jag 

ser i mitt material även exempel på hur de inte ser till individen, utan uttrycker generella tankar om 

flickor, pojkar eller till exempel stadsbarn som i citaten ovan. Jag reflekterar över Eidevalds (2009) 

tankar om den omedvetenhet han upplevde hos förskolepedagoger han observerade samt det som 

Nora uttryckte om arvets påverkan. Hur genusmedvetna pedagogerna än upplevs faller vissa av dem 

i vissa lägen tillbaka till en generaliserande syn på flickor och pojkar som bygger på skillnader. 

Detta kopplar jag till Butlers (2007) teori om den heterosexuella matrisen och menar att det är 

performativa uttalanden om flickor och pojkar som dikotomi, där de antas vara varandras motsatser 

och två fasta kategorier som ej går att blanda. Ovanstående syn på flickor och pojkar som grupp går 

stick i stäv med den queerteoretiska ambitionen att synliggöra den mångfald av genusuttryck som 

redan finns. 

6. 3 Könsneutralitet
I observationen av lärmiljön såg jag att utbudet av leksaker bjöd på kreativt material, såsom 

naturmaterial i form av kottar och pinnar samt egengjort material som exempelvis fyllda petflaskor 

och olika lådor. Jag såg också vissa material som kan ses som mer könade, exempelvis bilar, 

tågbana och familjeleksmaterial. På väggarna fanns en blandning av fantasifulla bilder med 

sagokaraktärer och bilder av flickor och pojkar representerade. Könsneutral strategi kom upp i tre 

av intervjuerna, antingen i diskussion kring lärmiljö, kläder eller språket. Anna menade att lärmiljön 
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ska vara neutral och lockande, medan Annika pratade om att inte ha så mycket “fabricerat” 

lekmaterial och Nora om att rensa bort traditionella leksaker. 

Nora berättade om en diskussion de haft i arbetslaget angående könsdefinierade ord och hur 

föräldrar reagerat på att de använde ord som “tjejer och grabbar”, men menade samtidigt att hon är 

kluven till det könsneutrala och ser fördelar med att använda könsdefinierande ord också. Hon 

menar dock att man kan se över språket i sånger och liknande, som citatet nedan visar: 

Sen kan man ju undvika det där värsta heteronormativa grejerna och man kan också tänka på saker som att man 

kanske inte behöver säga han eller hon. Man kan säga den. När vi sjunger Björnen sover sjunger vi inte han är 

inte farlig utan den är inte farlig. 

I diskussionen om barns kläder kom det upp från Annika och Nora att de kommenterade barnens 

kläder på ett neutralt sätt och undvek att påtala könsstereotypa uttryck. De menade att de fokuserade 

på mönster och kläders funktion i stället för “rosa” och “Spiderman och Hello kitty”. Anna pratade 

om flickor på hennes avdelning som var i en prinsessperiod och hon menade att det inte är något 

man ska hindra eller försöka att pracka på något annat. Hon tyckte att det är viktigt att tillåta mer än 

vad man styr. I intervjun kommenterade hon dock prinsessperioden och användandet av färgen rosa 

på följande sätt: “Och vill hon vara kräkfärgad rosa, från topp till tå, då får hon va det”. Även Nora 

uttryckte sig kring det “prinsesslika” och menade att hon ville komma ifrån det och att hon var 

“anti” allt kommersiellt, såsom Spiderman och Hello kitty. 

Lägenheten är ett område i förskolan där det finns lekmaterial av “hemmakaraktär”, det vill säga 

spis, köksutrustning, bord och stolar, säng samt dockor och gosedjur. Valet av namn på ovanstående 

område diskuterades under samtliga intervjuer, där Nora och My använde namnet och menade att 

det alltid hetat det och där Nora hänvisade till Annika som bidragande till namnvalet. Anna kallade 

ovanstående område för hemvrån och menade att de plockat bort den för tillfället då de inte 

upplevde att barnen visade intresse för lek där. Anledningen till att inte Anna använde samma ord 

som övriga kan ha att göra med att hon arbetat där kortast tid och att hon kanske inte varit med i 

diskussionen om namnvalet. Annika förklarade namnvalet på följande sätt:

Ja, … Och det gör ju att lägenhet var ju ett logiskt namn på nått sätt, för det var ju det det var. Där fanns ju alla 

delarna. Och då blev det ju inte tjejigt som dockvrån var, även om det finns dockor där.

Jag tolkar det som att det könsneutrala är en eftertraktad position och att det är det könsstereotypa 
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som är avvikande och oönskat i informanternas ögon. Även här ses det könsstereotypa generellt 

som rosa/prinsess/Hello kitty och blått/Spiderman. Det tolereras i vissa fall som hos Anna eller 

motarbetas som hos Annika och Nora. Jag kopplar ovanstående till Ambjörnssons (2011) tankar om 

femininitetsförakt, vilket hon menar bottnar sig i den över- och underordning som finns mellan 

femininiteter och maskuliniteter. Även Bodéns (2011) kritiska tankar om en könsneutral strategi 

som jag beskriver i avsnittet om tidigare forskning gör sig påmind, där kritiken gick ut på att det är 

det som kopplas till femininiteter som ska ändras eller tas bort. I mitt material kan jag se att det är 

hemvrån som döpts om till det könsneutrala Lägenheten medan bygg och konstruktionsområdena 

fått ha kvar sina namn. Jag ser däremot att det framförallt var bilar och tåg i lärmiljön som skulle tas 

bort, medan dockor fick vara kvar. När det kommer till kläder var det framför allt rosa, prinsessor 

och Hello kitty som lyftes som det som skulle tas bort, men även Spiderman gavs som exempel.

6. 4 Kompensatorisk strategi
Annika gav exempel på kompensatorisk strategi kring cykelanvändandet samt gympagrupper, dels 

så som de arbetat tidigare, men även hur de tänker just nu. Hon menade att de styr 

cykelanvändandet vissa dagar eller utepass genom att låta bara flickor eller bara yngre barn få 

tillgång till cyklarna. Hon argumenterade för att cyklar blir en “killgrej” och handlar om en 

maktsituation som pedagogerna ville förhindra. De har tidigare även haft tjej- och killgymnastik, 

vilket hon beskrev i följande citat:

Vi har gjort så att, jag kan ju bara säga hur jag har gjort och vi har haft tillfällen...vi har gjort gympagrupper som 

varit så och det var inte alldeles nyss, men det var på grund av att vi hade pojkar som var så himla säkra på att 

dom kunde göra allting väldigt snabbt och väldigt bäst. Så det var som att dom nästan meckade sig förbi och “jag 

kan visa, jag kan”. Och så där. Och då blir det ingen positiv miljö, inget roligt för den som står längst bak då och 

väntar. Och sen ska den killen då stå och titta om det blev så bra då. Så under en period gjorde vi tjej och 

killgymnastik. 

Ytterligare exempel på kompensatorisk strategi är då pedagogerna skulle introducera nytt 

lekmaterial i form av en tågbana och började med att låta flickorna leka med tågbanan. Syftet med 

det menade Annika var att det var ett material som flickorna inte hade erövrat medan pojkarna tog 

materialet för givet. Under intervjun diskuterades även det faktum att det finns skillnader inom 

könet och Annika reflekterade över om det fanns flickor som redan var bekanta med tågbanan.

Ja, dels kan man ju använda sånna som är väldigt bra och då behöver man ju inte tänka kön. Man behöver ju inte 

tänka kön om det är att överföra en kunskap. Det är ju mer när det handlar om att behålla en maktposition, för det 

är ju det jag tyckte att det var, när killarna hoppar in i gympasalen och vet bäst, att så här gör man och jag gör rätt. 
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Men om man kan en sak väldigt bra kan man ju introducera den i en blandad grupp.

Även om individperspektivet med barnens behov i fokus var övervägande i pedagogernas arbetssätt 

fanns det vissa exempel på kompensatorisk strategi, även om Annika tryckte på att även det var 

utifrån barnens behov. Jag reflekterar över hur barnens behov fungerade i vardagen och vilka barns 

behov som beslut grundades på. I exemplet med flick- och pojkgrupper kan det ha varit ett fåtal 

pojkars attityd som gjorde att de planerade gympan utifrån dessa grupper. Ett sätt att se på exemplen 

ovan med strategin att dela upp grupper efter kön kan vara att se det som att pojkarna avlägsnas för 

att ge flickorna andra förutsättningar, som tillgång till cyklar, möjlighet att erövra ett nytt material 

eller utföra gympan hur de vill. Vad pojkarna fick ut av dessa grupperingar är inget som framkom i 

materialet. Annika nämnde ett maktutövande kring cyklarna, där jag tolkar en önskan hos henne att 

genom sitt agerande väga upp för de barn som blev utsatta. Det var dels flickorna, men även de 

yngre barnen, som enligt henne behövde hjälp med att få tillgång till de eftertraktade cyklarna. Jag 

kopplar Annikas tankar om maktutövandet och hennes syn på tillgång till cyklarna till Foucault 

(2002) och tänker att Annika fungerar både som en maktfaktor och ett motstånd genom att hon som 

vuxen har ett mandat att sätta reglerna och därmed utöva makt, men att hon också agerar mot 

maktspelet mellan barnen och fungerar som ett motstånd mot de som enligt henne kontrollerar 

cyklarna. Genom det motståndet möjliggörs förutsättningar för alla att cykla. I ovanstående 

resonemang väcks förstås även tanken om det fanns några stora pojkar som aldrig fick tillgång till 

cyklarna samt om det fanns flickor eller yngre som alltid cyklade och hur detta i så fall hanterades 

av pedagogerna. I övriga intervjuer framkom inga tankar om en kompensatorisk strategi.

6. 5 Sökandet efter ett intersektionellt genusarbete
Under observationerna tittade jag dels på bilder och tavlor på väggarna samt de barnböcker som 

fanns tillgängliga i miljön. På väggarna fanns flickor och pojkar representerade samt övervägande 

många bilder av sagofigurer och djur. På en vägg fanns en bild av en kvinna med asiatiskt utseende, 

i övrigt hade alla människor på väggarna västerländskt utseende och vit hudfärg. På avdelningen 

med de äldsta barnen hängde en stor världskarta på ena väggen. Bland barnböckerna fanns både 

flickor och pojkar med i handlingen, men det var fler exempel på pojkar än flickor i huvudrollen. 

Jag kunde se några exempel på böcker som tydligt bröt mot stereotypa könsroller, där handlingen 

exempelvis gick ut på prinsessor som var modiga, tuffa och lata. I övrigt kunde jag inte hitta 

exempel på barnlitteratur som var normkritiska eller visade på mångfald. I samtal med Anna 

framkom att deras bibliotek var under ombyggnad och att de planerade att fylla på med mer böcker 

och då medvetet välja böcker om genus och mångfald. Hon såg det som ett utvecklingsområde de 
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hade. 

I intervjuerna kom diskussioner om barn som hade två mammor eller två pappor upp. Annika 

menade att då de haft flera regnbågsfamiljer hade de blivit duktigare på det, exempelvis att i samtal 

med barnen visa på att familjer kan se olika ut. Nora berättade om en barnbok de läst och arbetat 

med tillsammans med barnen vilken handlade om två pingvinhanar som var kära, försökte ruva på 

ägg och tillslut fick adoptera en unge. Anna gav exempel på hur de arbetar med att göra barnen 

delaktiga i samtalet:

Och sen att vi har fördelen med att vi har barn som har mammor i plural och pappor i plural också. Och för dom 

är det ju inget konstigt..och liksom nu är jag hemma hos mina pappor och om nått annat barn frågar...att du sa ju 

pappor, det heter väl pappa, så är det ju liksom att vara med i det samtalet och dels låta barnet få förklara själva, 

att jag har ju två pappor och så har jag två mammor. Och mina mammor bor tillsammans och mina pappor bor 

tillsammans. Och då blir dom andra också bara...jaha...så du har två av varje sort då. Gud vad bra, och så är det 

inget mer med det.

När det kommer till etnicitet menade Annika att de inte har arbetat medvetet med det. Hon menade 

att det är övervägande svenskt och att det faktum att de kommunicerar på svenska och firar svenska 

traditioner gör det svårt att arbeta med olika etniciteter. Även Anna använde bristen av olika 

etniciteter representerade i gruppen som argument för att det försvårar arbetet, men hon menade 

också att antalet barn och pedagoger av olika härkomst ökar på förskolan och att det skapar 

diskussioner i barngruppen kring olika hudfärg och språk. Hon hänvisar till kartan på väggen och 

berättar att de pekar ut länder som barn eller pedagoger kommer ifrån. 

Det blir ju liksom så att här är jag uppfödd och där ser man lite annorlunda ut och där pratar vi ett språk, som 

Nassim (fingerat namn) som är från Irak och han pratar ett annat språk. Och han pratade ju ingen svenska alls när 

han kom, för ett och ett halvt år sen, så där. Men där har det ju inte heller varit, alltså, dom har ju egentligen inga 

fördomar vare sig det gäller genus eller minoriteter, utan det är ju vi vuxna som ger dom till dom, men så här 

tidigt i åldrarna så är det nästan alla... tas emot med öppna armar. 

My gav exempel på hur de arbetar med barns inflytande och olika perspektiv utifrån ålder i deras 

verksamhet. Genom att kartlägga miljön, både av barn och av pedagoger, ges olika perspektiv som 

kan analyseras och jämföras. 

Vi har ju, parallellt med det här arbetet, en kartläggningsdel. Där man på förskolan, varje avdelning ska kartlägga 

risk, ähh alltså risker för var och när både fysisk och psykisk, ja var det finns risker som också kan kopplas till 

likabehandlingsplanen. Risker för diskriminering. Så då har vi, eller jag har börjat med att två barn har fått filma 
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varje rum, med en kamera, och fått berätta vart det finns risker. I varje rum. Och sen ska Henrik (fingerat namn) 

som också är pedagog här få filma, så att jag får hans perspektiv och ett barnperspektiv. Så att vi kan se, och att 

analysera, och diskutera eventuella likheter och olikheter. Beroende på vilket perspektiv man har. 

Under intervjun med My framkom att arbetet med förskolans likabehandlingsplan börjar ersätta 

genusarbetet och att det då tillkommer alla diskrimineringsgrunder. Förutom kön ska de även arbeta 

för att motverka all diskriminering som rör etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. My 

menade att det som står om genusprofilen på förskolans hemsida inte används i deras verksamhets- 

och arbetsplaner. Då används i stället likabehandlingsplanen. Även Nora hänvisade till 

likabehandlingsplanen i stället för genusprofilen. Hon nämnde i samma diskussion även andra bitar 

som behöver arbetas med och hur det är en ständig process: 

Men som mycket annat i livet så måste man ju förhålla sig till alla dom där bitarna. Den pedagogiska biten, den 

moraliska biten, vilka bitar man än pratar om när man arbetar med människor, Så fort du stagnerar...Nu menar jag 

inte att man inte ska ha tröttdagar, men då gör man inte ett bra jobb tror jag. Men man måste hela tiden utvecklas. 

Tankemässigt och kreativt.   

Jag ser i mitt material att tankar om olika intersektionella kategorier och vikten av att 

uppmärksamma och arbeta med dem finns med i informanternas utsagor. Under observationerna av 

lärmiljön kunde jag inte hitta många exempel på det, men under intervjuerna kom det upp flera som 

jag redovisat ovan. Jag upplever att pedagogerna närmade sig sexualitet och olika familjebildningar 

mer naturligt än olika etniciteter och ras, där de i sitt arbete med barnen visar på ett queerteoretiskt 

förhållningssätt och utmanar den heterosexuella matrisen och visar på olika sätt att bilda familj på. 

Precis som Byrne (2006) uttrycker om en vit heterosexuell medelklasshegemoni som osynliggör 

eller uttrycker sig stereotypt mot det som är annorlunda upplever jag en hegemonisk attityd i Annas 

kommentar om olika språk och länder, där svenskheten ses som norm och ras och etnicitet befästs 

genom performativa yttranden. Hon nämner vidare att barnen är mer öppna för olikheter, men att 

det är de vuxna som överför fördomar till barnen. Byrnes teorier om ras och vithet ser jag som 

väsentliga för min undersökning då jag upplever en makthierarki i det genusarbete jag observerat 

och analyserat där vitheten är norm, dels gentemot andra etniciteter och raser, men även i blicken på 

flickor och pojkar som jag beskrivit ovan. Detta kan även kopplas till intersektionalitet och dess 

kritik mot osynliggörandet av de kategorier som inte anses norm, där ett intersektionellt perspektiv 

skulle möjliggöra att dessa maktstrukturer upptäcks och avslöjas (De los Reyes & Mulinari, 2005).
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I exemplet med ett barn- och ett vuxenperspektiv i kartläggningen tycker jag mig se det som Lykke 

(2012) menar med intersektionell genuspedagogik. Hon använder sig av begreppet transversala 

dialoger och menar att det krävs positionsbyte, att kunna ta en annans position, för att förstå 

varandra och börja se varandras olikheter som något positivt. När pedagogerna och barnen skapar 

varsitt underlag för diskussion i deras kartläggning görs det då möjligt att anta varandras positioner 

för att förstå varandra oavsett ålder. Jag tolkar det som ett exempel på hur pedagogerna inte 

förutsätter vad barnen tycker eller tänker, utan där barnen antar en aktiv roll tillsammans med 

pedagogerna.

7. Slutsatser

Med detta avsnitt ämnar jag sammanfatta mina slutsatser och kontrollera att jag har svarat på mina 

forskningsfrågor. De frågeställningar jag vill få svar på redovisas i tur och ordning i följande 

stycken.

Vilka genuspedagogiska strategier syns i förskolans genusarbete?

På förskolan jag undersökte var en könsneutral strategi tydlig, dels i arbetet med lärmiljön, i 

språkbruket tillsammans med barnen och i diskussionerna kring kläder och identitetsuttryck. I 

resultatet framkom att både pedagoger och föräldrar på förskolan såg en könsneutral position som 

något eftersträvansvärt. Kompensatorisk strategi framkom i några exempel hos en av informanterna 

som något som gjordes då behov uppkom. De exempel jag fick ta del av upplever jag bygger på 

dels generella tankar om flickor och pojkar samt situationer där vissa utmärkande barns behov styr 

övriga gruppen, som i fallet med flick- och pojkgrupper på gympan. Den starkaste strategin av alla 

upplever jag var individperspektivet, där samtliga informanter lyfte vikten av att se till individen. I 

min analys kom jag fram till att det fanns både exempel där det sågs till individen och dess behov 

och intressen fick styra, samt exempel då det inte sågs till individen utan där det även fanns 

förväntningar utifrån kön eller andra kategorier. Jag ser en risk i att oreflekterat använda sig av 

“individperspektivet” som argument för hur man arbetar, då det riskerar att underminera eller dölja 

de strukturer som finns. 

Hur ser pedagogerna på normer kring genusuttryck såsom begrepp som “flickigt” och “pojkigt”  

samt hur förhåller de sig till det som är avvikande?

Som jag nämnt ovan pratades det framförallt om individen, men där det även gavs exempel på vad 
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som sågs som flickigt och pojkigt, uttalanden som kan tolkas som stereotypa och generaliserande. 

Min upplevelse är även att de utgår ifrån en vit medelklassnorm, då deras genusarbete utgår ifrån de 

barn de övervägande har i gruppen. Det syns dels i den positiva synen på könsneutrala kläder och 

diskussionen om förskolans genusmedvetna föräldrar. De lyfte även hur de arbetat med att visa på 

olika familjebildningar då de har barn till homosexuella, men inte har arbetat på motsvarande sätt 

med olika etniciteter och ras, trots att de även hade barn med olika härkomst på förskolan. 

Det var tydligt hur de reflekterade över de positioner som avviker mot det könsneutrala och hur de 

antar olika strategier gentemot dem, dels genom att acceptera eller tolerera dem eller att motarbeta 

dem. De barn som avviker mot de traditionella könsrollerna, som diskussionen om flickor som 

eventuellt är bra på att leka med tågbanan, möts med en positiv syn genom att de kan vara en 

tillgång då de kan överföra kunskap, till skillnad mot de barn som lever upp till de traditionella 

könsrollerna, som pojkarna som “haffar” cyklarna, där det ses som negativt och som ett maktbruk.

Har pedagogerna ett intersektionellt perspektiv, det vill säga hur förhåller de sig till andra faktorer  

såsom etnicitet, ras, klass, ålder och sexualitet i deras genusarbete?

I samtal om deras arbete med förskolans likabehandlingsplan kom även andra kategorier och 

diskrimineringsgrunder upp. De fokuserade till stor del på genus, men visade även exempel på hur 

de arbetar med sexualitet, olika familjebildningar och samkönad kärlek, samt ålder, i form av barn- 

och vuxenperspektiv. Etnicitet kom upp under intervjuerna, där det ansågs svårt att närma sig, men 

där det fanns med i samtal med barnen genom att de lyfte olika länder och språk som talades i 

barngruppen. Enligt min åsikt skedde detta genom att utpeka det annorlunda och sätta svenskheten 

som det naturliga. Ras och klass upplevde jag var två begrepp som inte framkom medvetet i 

intervjuerna, utan begrepp som jag tolkat in i deras uttalanden och ageranden.

7. 1 Avslutande tankar om intersektionalitet i förskola
Delegationen för jämställdhet i förskolan som jag beskriver mer i inledningen menar att förskolans 

läroplan indikerar att alla förskolor ska arbeta aktivt med jämställdhet och att motverka traditionella 

könsroller, men att det vid den tid då delegationens slutbetänkande skrevs inte fanns någon 

undersökning på hur många förskolor som faktiskt hade ett aktivt genusarbete (Delegationen för 

jämställdhet i förskolan, 2006, s. 83-84). Jag frågar mig om förskolor ens ska behöva ha en särskild 

genusprofil. Är det inte något som alla förskolor ska arbeta med för att följa läroplanen och som 

därför inte är valfritt? Trots det verkar så inte vara fallet. Vad gäller olika strategier som finns i 

förskolors genusarbete, såväl i den som jag undersökte som i dem jag läst om, verkar risken stor att 
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de leder till att bekräfta de könsnormer som finns alternativt skapa nya. Jag tycker mig även se att 

dessa strategier utgår ifrån en vit heteronormativ medelklass samt ser gruppen pojkar och gruppen 

flickor som homogena och som varandras olikheter, vilket riskerar att man inte ser andra ojämlika 

faktorer, exempelvis privilegierade flickor kontra flickor från andra kulturer eller fattiga familjer. 

Ett sådant genusarbete saknar ett intersektionellt perspektiv, varpå jag vill föreslå en ny strategi: 

Intersektionell likabehandling. Att likabehandlingsplanen ersätter genusarbetet, som hos förskolan 

jag undersökte, ser jag som något positivt då den innehåller alla diskrimineringsgrunderna, men jag 

funderar dock över hur det fungerar i praktiken. Jag anser att det inte är tillräckligt att endast 

uppmärksamma det som är annorlunda om man vill ha ett intersektionellt perspektiv. Det krävs en 

analys av hur kategorierna påverkar varandra. Hur är det att vara flicka och prata ett annorlunda 

språk i förskolans verksamhet? I det arbetet krävs att vi granskar oss själva med en normkritisk 

blick och ställer frågor om hur positioner som bygger på vithet, heteronormativitet, medelklass och 

så vidare skapar hegemonier och exkludering och hur de påverkar bemötandet av flickor och pojkar 

i förskolan. 

Intersektionalitet kan inte användas utan en kritisk blick. Det får inte bara vara fina ord, utan måste 

gälla även när det blir obekvämt eller svårt. De los Reyes & Mulinari menar även att det finns en 

risk att perspektivet urvattnas om det saknas en teoretisk bakgrund till användandet. De skriver att 

“utan en kritisk granskning av den akademiska praktiken och kunskapsproduktionens 

förutsättningar är det knappast troligt att användningen av ett radikalt begrepp också kan medföra 

en radikal omvändning inom fältet” (De los Reyes & Mulinari, 2005, s.79). Informanterna i min 

undersökning lyfte diskussionen som ett viktigt verktyg i arbetet med likabehandling, vilket jag 

håller med om och anser viktigt för att det inte bara ska vara fina ord i en likabehandlingsplan utan 

gälla den faktiska verksamheten, det som händer här och nu. Jag vill lägga till självreflektion som 

en viktig del i att förstå sin egen roll och att hur man bemöter människor påverkas av vem man är 

och vad man har för bakgrund. Begrepp som högljudd, bråkig, blyg och så vidare betyder olika för 

olika människor, vilket gör att ett barn definieras och “blir till” i varje pedagogs blick på det.

Här kommer Lykkes (2012) begrepp transversala dialoger upp igen. Det låter kanske inte som ett 

verktyg som passar att använda med barn i förskoleåldern, men om man ser till dess egentliga 

betydelse kan det vara nog så användbart. Att genom förankring och positionsbyte få träna på att se 

på sin egen position kritiskt och inte anta att den är norm och att se att olikheterna i gruppen är en 

styrka och något positivt och konstruktivt. Att se på sig själv och andra utifrån någon annans blick. 

Med en intersektionell likabehandlingsstrategi kan man genom ovanstående positionsbyte och andra 
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liknande arbetssätt undvika att fastna i ett individperspektiv som bygger på omedvetenhet och 

förväntningar i bemötandet av individen samt att inte falla in i könsrollstänket eller andra stereotypa 

dikotomier som bygger på att det finns ett “vi och dom”. I stället kan det skapa möjlighet till att se 

en kontruktiv mångfald och variation i gruppen, mellan grupper och hos den enskilda människan.

7. 2 Fortsatt forskning
Det skulle vara intressant att undersöka likabehandlingsarbetet och om där finns ett intersektionellt 

perspektiv hos förskolor i större skala. Det vore även intressant att titta på förskolors 

genusarbete/likabehandlingsarbete i olika delar av landet. Jag undersökte en förskola i ett område 

känt för sin genusmedvetenhet, men hur skulle resultatet sett ut om det var en förskola i en förort, 

småstad eller på landsbygden? Ytterligare ett intressant grepp vore att involvera barn och föräldrars 

syn för att få med olika perspektiv i undersökningen.
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Bilaga 1 Intervju och observationsguide

Intervjuerna, 4 st

Informera om:

Syftet med min undersökning. Vikten av just ditt svar!

Inte intresserad av att kontrollera kunskap eller få svar som jag ser som ”rätt”, utan vill veta hur du 

tänker och känner för ert genusarbete!

Bra att veta – svaren tolkas av mig.

Konfidentialitet – ingen kan koppla svaren till dig.

Får jag spela in intervjun?

Hur länge har du arbetat på förskolan?

Vad betyder genuspedagogik för dig?

Genusarbetet i verksamheten 

Samlingen? Lunchen? Lämning/hämtning? Aktiviteter? Inne/ute? Språket? Grupper?

Syfte? Bemötandet?

Genusarbetet i lärmiljön 

Vad tycker du är viktigt att tänka på kring lärmiljön och genus?

Ordval? Material? Böcker?

Barnens inflytande och delaktighet?

Hur ser det ut? Ge exempel.

Könsroller

Begreppet “flickigt”? “Pojkigt”? 

Hur syns det? Hur/var/när tror du dessa betydelser skapas?

Är det någon skillnad på genusarbetet beroende på ålder på barnen? Vad tror du det beror på i så 

fall?

Föräldrarna

Pratar ni om genus med dem? Är de intresserade av genus? Hur märks det?

Skillnad beroende på föräldrarnas kön, klass, etnicitet, sexualitet osv?
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Arbetslaget/Fortbildning

När och hur pratar ni om genus i arbetslaget? Ge exempel.

Hur ser fortbildningen kring genus ut på er förskola? Litteratur? 

Övriga frågor

Vad anser du är viktigast när det kommer till genusarbete i förskolan?

Är det något mer du vill tillägga?

Får jag återkomma om jag har fler frågor?

Observationer
För anteckningar, delta aktivt samt observera på håll. Miljö- och personbeskrivningar.

Vuxnas bemötande - utifrån kön? 

Aktiviteter - vilka deltar? Vilka blir tillfrågade? Hur uppmuntras de?

Lärmiljön- vilka material, hur organiseras det, vilka kroppar har tillgång till vilka områden? Vad 

används för ord?

Böcker, bilder osv. Vilka kroppar är synliga? Vilka kategorier (ras, etnicitet, sexualitet osv) finns 

representerade?

Syns kompensatoriskt eller könsneutralt arbetssätt? Intersektionellt perspektiv?
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Bilaga 2 Förskolans likabehandlingsplan 
(avidentifierad, med fingerade namn)

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2012
INLEDNING

De förskolor i Vintervikens förskoleenhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot 

kränkande behandling är följande:

Måsen, Junibacken, Lunden och Maskrosen. 

Följande plan, med förebyggande arbete, har upprättats som stöd för barn, personal och föräldrar på 

samtliga förskolor inom enheten. Denna plan ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden i 

förskolorna. Planen ska diarieföras vid förvaltningen.

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha 

samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och 

ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande 

behandling.

Förskolans verksamhet vilar på demokratins grund. Vår verksamhet skall främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. FN:s barnkonvention och 

förskolans reviderade läroplan är tillsammans med de lagar som reglerar förskolans verksamhet, 

våra styrdokument.

I läroplanen förtydligas det demokratiska uppdraget och den värdegrund som kommer till uttryck i 

skollagen. Detta innebär bland annat att förskolan ska främja förståelse för andra människor och 

utveckla förmåga till inlevelse i andra människors situation. Ingen i förskolan ska utsättas för 

diskriminering. Alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt 

motverkas.

LAGAR SOM STYR
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Barnen i förskolan får inte utsättas för kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier. För att 

förhindra, förebygga och skapa handlingsberedskap om det skulle inträffa, regleras kränkande 

handlingar i skollagen 14 kap a samt diskriminering och trakasserier i diskrimineringslagen.

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan och skolan skyldiga att 

arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, 

diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om detta ändå skulle inträffa ska 

omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder föreslås för att förhindra att det upprepas. 

Lagarna omfattar all personal som kommer i kontakt med barn det vill säga även till exempel köks- 

och städpersonal. Förskolechefen ansvarar för att likabehandlingsarbetet genomförs och att 

likabehandlingsplan upprättas och uppdateras varje år.

Skadestånd kan utgå till den som diskriminerats/kränkts, om personalen i förskolan åsidosätter sina 

skyldigheter enligt lagen. Det är stadsdelsnämnden som ansvarar för att personalen fullgör sina 

skyldigheter enligt skollagen och diskrimineringslagen. Föräldern kan göra en anmälan till Statens 

skolinspektion eller Diskrimineringsombudsmannen. Skolinspektionen och barn- och elevombudet 

(BEO) har tillsynsansvar för bestämmelserna i skollagen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

ansvarar för tillsyn av bestämmelserna i diskrimineringslagen.

VAD ÄR DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING?

Diskriminering

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra 

barn och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, köns-överskridande identitet 

eller uttryck och ålder.

Trakasserier

Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och kränkningen har samband 

med diskrimineringsgrunderna.

Exempel på tänkbara händelser utifrån diskrimineringsgrunderna finns i ”En handledning för att 
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utforma en likabehandlingsplan/plan för kränkande behandling i förskolan”. Den är utgiven av DO, 

BEO och Skolinspektionen.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns värdighet, men kränkningen har 

inte samband med någon diskrimineringsgrund. Trakasserier och kränkande behandling kan vara:

fysiska (slag, knuffar)

verbala (hot, svordomar, öknamn)

psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon kommer) texter och bilder (teckningar, lappar 

och fotografier)

mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga någon annan skada eller obehag)

VISION

I vår enhet ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Pedagoger och personal på Vintervikens förskolor arbetar förebyggande genom att:

Regelbundet, i det dagliga arbetet, kartlägga barnens trivsel och inflytande. 

Engagerade och lyhörda vuxna finns i barnens närhet. 

Dagliga samtal äger rum med barn enskilt och/eller i grupp. 

Stödja barnet genom bekräftelse och/eller genom vägledning. 

Hjälpa barnen genom att hantera konflikter. 

Alla barn har rätt att bli sedda och bekräftade på ett positivt sätt. 

Skapa ett klimat där barnen alltid kan berätta för någon vuxen/personal om någon utsätts för 
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kränkningar. 

Uppmuntra blyga, tysta och tillbakadragna barn. 

Det viktigaste är det positiva dagliga arbetsklimatet och personalens förhållningssätt, vilket skapar 

goda lärandemiljöer för både barn och vuxna. Vi pedagoger måste ständigt reflektera kring vårt eget 

förhållningssätt till barnen.

ANSVARSFÖRDELNING

Förskolechef

Förskolechef ansvarar för att likabehandlingsarbetet genomförs och att likabehandlingsplan 

upprättas och uppdateras varje år.

Personal

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan skyldiga att arbeta 

målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, diskriminering och 

trakasserier förekommer på förskolan. Lagarna omfattar all personal som kommer i kontakt med 

barn det vill säga även till exempel köks- och städpersonal.

BARN, FÖRÄLDRAR OCH PERSONALS DELAKTIGHET

Förskolan ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till att barnet utvecklas till en öppen, 

hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd att komma 

fram till egna omdömen och problemlösningar. Detta gör vi genom att:

Regelbundet föra diskussioner med både barn och vuxna i jämställdhetsfrågor och alla människors 

lika värde. 

Fortsätta att vidareutveckla våra metoder för att stödja barnen i sitt lärande av empati och social 

kompetens. 
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Alla ska känna sig trygga med och uppfatta att förskolan reagerar om problem uppstår och uppleva 

att de kan påverka sin situation. 

Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på varje avdelning bland föräldrainformation. 

UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PLAN

Revidering av likabehandlingsplanen har skett efter utvärdering av tidigare plan.

KARTLÄGGNING

Observationer av olika vardagssituationer, som t.ex. lek, samling, måltider, hämtning/lämning etc. 

och genomförande av regelbundna samtal som t.ex. barnintervjuer och utvecklingssamtal med 

föräldrar.

Årlig enkät till föräldrar.

ANALYS AV KARTLÄGGNINGEN

Uppföljning av observationer på APT och avdelningsmöten för att reflektera kring och 

medvetandegöra vårt förhållningssätt.

Återkoppling av föräldraenkäten.

MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET

Mål:

Alla enhetens förskolor ska arbeta aktivt med genusfrågor.

Arbetssätt:

Diskussioner i enhetens genusgrupp med representanter från varje avdelning, som sedan har till 

uppgift att föra vidare information, tips och metoder till övriga i arbetslaget.
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Uppföljning:

Uppföljning sker på genusgruppens möten för att sedan redovisas för övriga i enheten under 

planeringsdagarna.

Resurser:

Genusgruppen har regelbundet inbokade möten.

Klart:

Redovisning sker under planeringsdagarna i maj.

Ansvarig:

Genusgruppen, sammankallande är pedagogisk utvecklingsledare på enheten.

Mål:

Vi arbetar aktivt med konflikthantering.

Arbetssätt:

Vid konflikt ge samtliga inblandade tid att reflektera och utreda händelsen.

Uppföljning:

Sker fortlöpande under terminens gång, t.ex. på avdelningsmöten.

Resurser:

Hela enheten har tillgång till ” START” och ”Stegvis” ett material och en metod vi använder för att 

medvetande göra olika känslor.
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Klart:

Redovisning sker under planeringsdagarna i maj

Ansvarig:

Förskolechef 

Mål:

Barnen ges inflytande under sin förskoledag.

Arbetssätt:

Barnen får efter sin förmåga vara med och välja aktiviteter, t.ex. med hjälp av aktivitetstavla. Detta 

kan ske i diskussioner under t.ex. samling och måltider. Vi utformar den pedagogiska miljön efter 

barnens intressen och önskemål. Genom observationer kan vi ta reda på om alla barn ges lika 

mycket utrymme i samtalssituationer som t.ex. under samling och måltider.

Uppföljning:

Uppföljning sker genom analyser av observationerna.

Resurser:

Alla pedagoger ges tid till observationer och reflektioner.

Klart:

Redovisning sker under planeringsdagarna i maj.

Ansvarig:
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Förskolechef

ATT UPPTÄCKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Via dagliga samtal enskilt och/eller i grupp, observationer och utvecklingssamtal. 

Misstanke om kränkning tas alltid på allvar och följs upp. 

Vi pedagoger måste ständigt reflektera kring vårt eget förhållningssätt till barnen, både enskilt och 

tillsammans med andra. Vi kan hjälpa varandra och synliggöra vårt bemötande och agerande i olika 

sammanhang. 

AKUT SITUATION – RUTINER OCH

DOKUMENTATION

När kränkningar förekommer är det högsta prioritet att personalens förhållningssätt och 

organisation genomlyses för att ge en förbättring. Så snart förskolan får kännedom om att 

kränkningar har eller kan inträffa ska utredning sättas igång.

Kränkning mellan barn

Vuxna genomför ett kartläggningssamtal med de inblandade för att reda ut vad som hänt. 

Pedagogerna kartlägger hur barngruppen ser ut, den dagliga strukturen och hur personalen 

organiserar sig. 

Pedagogerna tar kontakt med förskolechef och vid behov förskolepsykolog eller specialpedagog 

(föräldrar om det är relevant) för stöd i analys- och utvecklingsarbetet. 

Beslut om åtgärd tas gemensamt med de berörda. 

Uppföljningssamtal med de inblandade sker efter överenskommen tid. Ansvariga är de som 

genomfört det inledande kartläggningssamtalet. 
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Om ingen förändring sker ska ett nytt möte med förskolechef, pedagoger, förskolepsykolog och 

eventuellt föräldrar och barn bokas. 

Förskolechefen ansvarar för att socialtjänstanmälan görs vid misstanke om att ett barn far illa eller 

om annan allvarlig kränkning sker. 

Punkt 1-5 dokumenteras av berörd pedagog för framtida behov av uppföljning. Punkt 6 

dokumenteras av förskolechef.

Vuxnas kränkning av barn

Om personal misstänks för kränkning av ett barn ansvarar förskolechefen för utredningen.

Förskolechefen samlar information om händelsen. 

Förskolechefen och/eller kollega genomför samtal med de inblandade. 

Berörda föräldrar/vårdnadshavare kontaktas. Facklig representant kontaktas för den vuxne. 

Uppföljning inom överenskommen tid. 

Punkt 1-4 dokumenteras av förskolechefen.

KOMMUNIKATION

Tillsammans med barnen pratar vi om hur man är en bra kompis och för samtal kring barnens 

rättigheter och fångar upp vilka kopplingar barnen själva gör till sin vardag på förskolan.

Likabehandlingsplanen presenteras på höstterminens föräldramöten och finns sedan tillgänglig på 

varje avdelning bland föräldrainformation.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
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Varje arbetslag ansvarar för metoder i uppföljningsarbetet (t.ex. barn observationer, intervjuer).

Gemensam uppföljning och utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen sker under 

planeringsdagarna i maj månad varje år.
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