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Abstract 

The purpose with this study has been to understand and analyze how teachers, working with 

children in the ages of 1-3 years, understand and work with the concepts of gender and 

equality in preschool. The study has been completed through interviews and observations and 

is based on three key questions, which are: How pedagogues in the pre-school interpret the 

concepts of genus and equality? How are boys respectively girls received and treated by the 

pedagogue in the pre-school? What similarities and/or differences can be seen in the way that 

the preschool pedagogue treats boys and girls? 

 

The study's method is based on a qualitative approach. The main research methods for this 

study are observations and interviews. I have been interviewing three teachers from the same 

pre-school, located in a suburb in Stockholm as well as observed them during work. To 

analyze and get a deeper understanding of the collective knowledge gathered from the 

interviews and observations, theories surrounding gender, equality and social interaction have 

been used. Earlier research done within this area has been used to put this study into 

perspective. 

 

The results of this study show that there is great ambition from the teachers to work with a 

gender and equality based mindset. However these ambitions tend to be problematic to 

implement practically. In the study's results, it is shown that the traditional gender pattern is 

actually getting a stronger hold, rather than getting discouraged or broadened. 
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1. Inledning 

Enligt Läroplanen för förskolan ska förskolan vara en jämställd arena där barn möts på lika 

villkor oavsett kön (Skolverket, 2010). Under mina praktiker och som vikarie har jag upplevt 

att förskolan inte lever upp till detta. Jag har under tre års tid arbetat regelbundet på förskola 

och många gånger stött på pedagoger vars handlande och bemötande av pojkar och flickor 

grundar sig i stereotypa föreställningar av vad flickor och pojkar förväntas vara. Genus och 

jämställdhet är något jag brinner för och anser är oerhört viktigt i förskolan eftersom alla barn, 

oavsett kön, ska ges möjlighet att utvecklas och lära utan de begränsningar som stereotypa 

förväntningar och traditionella könsmönster innebär. Jag är medveten om att det gjorts en del 

studier kring detta ämne, men har under utbildningens gång nästan enbart kommit i kontakt 

med undersökningar och forskning gällande pedagoger som främst arbetar med förskolans 

äldre barn. Jag hoppas därmed att denna studie ska kunna bidra med kunskap om hur tre 

pedagoger som arbetar med de yngre barnen i förskolan, 1-3 åringar, förhåller sig till genus 

och jämställdhet. 

 

1.2 Bakgrund 

I läroplanen för förskolan går det att läsa att de som verkar inom förskolan ska motverka 

stereotypa könsroller och könsmönster och ge pojkar samt flickor samma möjligheter till att 

utveckla intressen och förmågor bortom stereotypa könsroller (Skolverket, 2010). Detta som 

läroplanen uttrycker har i forskning som gjorts kring pedagogers arbete med genus och 

jämställdhet visats vara svårt att omsätta i praktiken. Jag kommer i ett senare kapitel redogöra 

för denna forskning. I den statliga offentliga utredningen ”Den könade förskolan – om 

betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete” (2004) kom man fram 

till att förskolan inte når upp till de mål som utformats i läroplanen. Utredningen menar att det 

vid en första anblick är svårt att se att förskolan inte når upp till dessa mål då varken barn eller 

vuxna gör något motstånd mot de stereotypa förväntningarna, utan snarare rättar sig efter 

dem. Detta innebär att traditionella könsmönster lever vidare och pojkar samt flickor 

identifierar sig med de stereotypa könsrollerna som tillskrivs dem (SOU, 2004, s. 7-8).   
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger uppfattar begreppen genus och 

jämställdhet och hur de arbetar med detta i förskolan. Mer konkret vill jag studera hur 

pedagogerna bemöter de yngsta barnen i förskolans rutinsituationer när det kommer till genus 

och jämställdhet.   

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur uppfattar pedagogerna begreppen genus och jämställdhet i förskolan?  

 Hur behandlas och bemöts flickor respektive pojkar av pedagogerna?  

 Vilka likheter och/eller skillnader finns i sättet pedagogerna bemöter pojkar respektive 

flickor på?  
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3. Teoretisk utgångspunkt  

I detta avsnitt kommer jag presentera uppsatsens teroetiska utgångspunkt. Den teoretiska 

utgångspunkten baseras på Yvonne Hirdmans (2001) teorier om genussystemet och 

genuskontraktet liksom på Maria Hedlins (2010), Kajsa Svaleryds (2002) och Linnéa Bodens 

(2011) tolkningar av begreppen genus och jämställdhet. Även Lev S Vygotskijs (1995; 2001) 

teorier om vikten av det sociala samspelet för barns lärande och utveckling samt Leif 

Strandbergs (2006) tolkning av Vygotskijs teorier ingår i uppsatsens teoretiska ram. 

 

3.1 Hirdmans genussystem och genuskontrakt 

Yvonne Hirdman (2001) presenterar i boken Genus – om det stabilas föränderliga former 

genussystemet vilket enligt henne kan hjälpa människan att förstå hur kön värderas och tolkas 

i samhället. Hirdman menar att systemet bygger på två grundprinciper där den första innebär 

att könen hålls isär, mannen står bland annat för förnuft och kultur medan kvinnan bland 

annat står för natur och känslor. Inom denna princip ses kvinnan och mannen som varandras 

motsatser.  Den andra grundprincipen går ut på hierarki där det manliga ses som normen för 

det mänskliga vilket leder till att kvinnan blir undantaget och avvikande från normen. 

Hirdman skriver att där mannen ses som människa och norm ses kvinnan som kön. 

Människans sätt att tolka tillvaron påverkas av dessa två principer, enligt Hirdman, som också 

menar att dessa principer även påverkar samhällets struktur och organisering. Hon skriver 

även att den manliga överordningen och den kvinnliga underordningen kommer till utryck i 

både vår kultur, språkbruk och i vårt tänkande (Hirdman, 2001, s. 59-67).  

 

Maria Hedlin (2010) refererar i boken Lilla genushäftet 2.0: Om genus och skolans 

jämställdhetsmål till Hirdmans genussystem när hon visar på exempel för den första 

grundprincipen. Hedlin menar att den första principen kommer till uttryck redan vid ett barns 

födelse, den första frågan som ställs är ofta: vad blev det, pojke eller flicka? När barnet sedan 

definierats som pojke eller flicka kommer det också bemötas just utifrån definitionen. När 

pojken möts av ord som stark, snabb och tuff får flickan höra att hon söt och nätt och blir 

tilltalad med en ljusare röst och barnsligare språk än pojken, enligt Hedlin (Hedlin, 2010, s. 

16-17).      

 

Hirdman (2001) presenterar begreppet genuskontrakt, vilket hon menar kan ses som ett slags 

operationalisering av genussystemet. Genuskontraktet innebär en ”överenskommelse”, vilket 
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hon menar inte ska ses som att två lika parter kommit överens. Istället ska 

”överenskommelsen” ses som ett kontrakt skapat av den part som definierar den andra, vilken 

anger vad som är lämpligt att göra och vara som man respektive kvinna. Hirdman menar 

vidare att de normer genuskontraktet innehåller för vad som är manligt respektive kvinnligt 

överförs från generation till generation genom det sociala samspelet och dessa normer ligger 

djupt rotade hos människan (Hirdman, 2001, s. 77-87). 

 

3.2 Begreppen genus och jämställdhet 

Begreppet genus förklarar Svaleryd (2002) i boken Genuspedagogik- En tanke och 

handlingsbok för arbete med barn och unga omfattar människans kulturella samt sociala kön 

och att genus är det som det sociala systemet och kulturella arbetet format oss till. Begreppet 

genus har, enligt Svaleryd, sin utgångspunkt i relationen mellan könen och i det som 

samhället anser är kvinnligt respektive manligt. Vidare beskriver hon skillnaden mellan genus 

och kön och menar att kön är biologiskt betingat medan genus är en social konstruktion 

beroende av den sociala och kulturella kontexten, så som tid och plats. Svaleryd menar att det 

inte är de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus utan människans tolkning av dem 

(Svaleryd, 2002, s. 29-30).  

 

Hedlin (2006) förklarar i boken Jämställdhet – en del av skolans värdegrund innebörden av 

begreppet jämställdhet och menar att det innebär att kvinnor och män har lika stort inflytande 

över normen och att inte det ena könet kategoriseras som norm medan det andra ses som 

avvikande. Hon menar även att jämställdhet innebär att både kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, skyldigheter och rättigheter i livet (Hedlin, 2006, s. 11).  

 

Likt Hedlins (2006) definition av begreppet jämtställdhet uttrycker också läroplanen för 

förskolan (1998/2010) jämställdhetsintentioner som överensstämmer med Hedlins 

beskrivning: 

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 

på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 

och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 

och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010, s. 5). 
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Hur dessa intentioner som läroplanen uttrycker kring jämställdhet tar sig uttryck i förskolan 

presenteras av Linnéa Boden (2011) i boken En rosa pedagogik- jämställdhetspedagogiska 

utmaningar. Boden menar att det finns två olika strategier pedagoger använder sig av för att 

uppnå jämställdhet. De två strategierna Boden presenterar är ”könsneutralt arbetsätt” samt 

”kompensatorisk arbetsätt”. Det könsneutrala arbetssättet syftar till att neutralisera miljön och 

språket från sådant som anses könskodat och könsstereotypt. Det könsneutrala sättet används 

för att motverka uppdelningen av flickor och pojkar för att barnen inte ska bli begränsade av 

förväntningar på deras kön samt att se alla barn som unika individer. Den andra strategin som 

syftar till jämställdhet, det kompensatoriska arbetssätt, har som mål att både pojkar och flickor 

ska ges möjlighet att utveckla alla egenskaper och förmågor. Denna strategi går ut på att ge 

barnen möjlighet att överskrida könsnormerna (Boden, 2011, s. 33-47). 

 

Hirdmans (2001) teorier om genussystemet och genuskontraktet samt Hedlin (2006), Svaleryd 

(2002) och Bodens (2011) tankar om begreppen genus och jämställdhet anser jag relevant för 

studien. Denna teoretiska ram hjälper mig att analysera pedagogernas syn på genus och 

jämställdhet samt deras bemötande av barnen. Begreppen genus och jämställdhet har en 

central roll i arbetet eftersom undersökningen går ut på att ta reda på hur pedagoger i 

förskolan tolkar och uppfattar dessa begrepp samt hur de bemöter pojkar och flickor när det 

gäller genus och jämställdhet. Jag har därför valt att ta upp dessa begrepp i den teoretiska 

utgångspunkten för att tydliggöra begreppens innebörd och kunna analysera materialet från 

intervjuer och observationer.  

 

3.3 Vygotskij och Strandberg  

Lev S Vygotskij skriver i boken Tänkande och språk (2001) att barnet redan från födseln är 

socialt och beroende av andra människor för att utvecklas. Han skriver vidare att det sociala 

samspelet är avgörande för hur barnet lär känna sig självt och det är genom det sociala 

samspelet barnet skapar förståelse för sig själv och sin omvärld (Vygotskij, 2001, s. 10-11). 

Lev S Vygotskij skriver även i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) om vikten 

av det sociala samspelet för barnets utveckling. Han förklarar att människan har en 

benägenhet att reproducera sådant hen upplevt och erfarit i bland annat det sociala samspelet. 

Vygotskij kallar denna reproduktion för ”återskapande handlingarna” vilka är direkt kopplade 

till vårt minne och tidigare intryck. Varför människan reproducerar redan utarbetade 

handlingsmönster menar Vygotskij beror på trygghet och anpassning till omvärlden 

(Vygotskij, 1995, s. 11-13).  
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Leif Strandberg (2006) refererar till Vygotskij i boken Vygotskij i praktiken: bland 

plugghästar och fusklappar och menar att det sociokulturella perspektivet med Vygotskij i 

spetsen anser att barn redan från födseln är socialt kompetenta och att deras förhållande till sig 

själva sker genom relationer med andra. Vygotskij menade enligt Strandberg att barnet genom 

den sociala interaktionen utvecklar sin språkliga förmåga och kompetens, alltså kan social 

interaktion och samspelet med andra människor ses som grundstenar i barns utveckling och 

lärande. Vygotskij (1995) menade som nämnts tidigare att människan reproducerar och 

återskapar intryck och upplevelser. Strandberg (2006) återkopplar till dessa tankar och 

förklarar vikten av att vuxna skapar positiva interaktionsmöjligheter för barn. Han menar att 

barn genom positiva interaktionsmöjligheter ges möjlighet att skapa en stabil grund för sin 

utveckling och sitt lärande. Då människan återskapar handlingsmönster efter sina minnen 

menar Strandberg att om man som vuxen vill att barnet ska uppnå ett visst beteende måste 

man som vuxen själv agera efter och bemöta barnen utifrån de önskvärda beteendena 

(Strandberg, 2006, s. 47-53).  

 

Vygotskijs tankar om barnet som social varelse och Strandbergs tolkningar av dessa tankar är 

relevanta för studien då de framhåller att barnets utveckling och lärande är beroende av den 

sociokulturella kontext barnet befinner sig i. I och med detta tänker jag att barnets uppfattning 

om könet samt förståelse och tankar kring genus och jämställdhet skapas i det sociala 

samspelet med pedagoger och andra barn på förskolan. Eftersom barns utveckling sker i 

relation till omgivningen och reproducerar sådant de erfarit blir det viktigt att belysa hur 

samspelet mellan pedagoger och barn ser ut när det gäller genus och jämställdhet. Då min 

uppsats syftar till att ta reda på hur pedagogerna på en småbarnsavdelning bemöter barnen när 

det gäller genus och jämställdhet anser jag att Vygotskijs teorier kan hjälpa mig att analysera 

pedagogernas handlande och samspel med barnen.       
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4. Tidigare forskning och relevant litteratur 

I kapitlet kommer jag redogöra för Kajsa Wahlströms (2003) jämställdhetsprojekt på 

förskolan Tittmyran, Annika Månssons (2000) avhandling om samspelet mellan barn och 

pedagoger ur ett genusteoretiskt och kontextuellt perspektiv. Kapitlet kommer även att 

redogöra för några tankar från Christian Eidevalds (2009) avhandling om att förstå kön som 

position i förskolan samt Eva Ärlemalm-Hagsér och Ingrid Pramling Samuelssons (2009) 

forskning om hur könsmönstren tar sig uttryck i förskolan. Även en statlig offentlig utredning 

som redogör för vikten av genus och jämställdhet i förskolans vardag kommer att presenteras 

(2006) samt Britta Olofssons (2007) problematisering av hur forskning med fokus på genus 

och jämställdhet kan omsättas i praktiken.  

 

4.1 Jämställdhetsprojektet Tittmyran 

Tittmyran är en förskola belägen strax utanför Gävle. En förskola som vid en första anblick 

såg ut att vara lugn med snälla och tysta barn, så förklarar förskolechefen Kajsa Wahlström 

förskolan i boken Flickor, pojkar och pedagoger (2003). Wahlström startade tillsammans med 

sina kollegor ett jämställdhetsprojekt på Tittmyran. Projektet gick ut på att medvetandegöra 

pedagogerna om hur deras bemötande av pojkar respektive flickor tog sig uttryck. I början av 

jämställdhetsprojektet förklarar Wahlström att pedagogerna ansåg sig ha ett jämställt 

arbetssätt, då de trodde sig behandla både flickor och pojkar likvärdigt. Genom 

videoinspelningar av verkasamheten kom pedagogerna att inse att deras bemötande av pojkar 

och flickor såg olika ut och att de upprätthöll traditionella könsmönstren. Pedagogerna 

upptäckte att de pratade mjukare till flickor och hade en tuffare chargong mot pojkarna. De 

upptäckte också att de förväntade sig att pojkarna behövde hjälp med saker som flickorna 

förväntades klara själva, tillexempel att klä på sig. Flickorna berövades möjligheten att 

utveckla självförtroende, mod och initiativförmåga medan pojkar berövades möjligheten att 

utveckla sammarbetsförmåga, språk och hjälpsamhet. Genom inspelningarna 

uppmärksammade pedagogerna att de pratade mer avancerat med flickorna än med pojkarna 

(Wahlström, 2003). 

 

Även om pedagogerna hade som ambition att bemöta alla barn likvärdigt oavsett kön så insåg 

de att ambitionerna inte höll i praktiken. Wahlström (2003) beskriver hur de olika rollerna och 

förväntningar som finns på de två könen sitter så djupt inne hos vuxna att de knappt tänker på 

det, först än den vuxne aktivt söker och studerar sina värderingar och förväntningar. Vidare 
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förklarar Wahlström att om man vill uppnå jämställdhet i förskolan kan man försöka att inte ta 

bort beteenden som är könsstereotypa utan att man istället tillföra könsroller och beteenden 

som är typiska för det motsatta könet. Pedagogerna upptäckte genom analyser av 

videoinspelningarna att de istället för att uppmuntra de barn som gick utanför traditionella 

könsmönstren faktiskt bekräftade de typiska könsrollerna. Wahlström förklarar att när 

pedagogerna väl förstått att de upprätthöll traditionella könsmönstren så började de prova 

olika idéer för att skapa en jämställdpedagogik, något som visade sig vara svårt. När de 

försökte stärka det ena könet, sänkte de det andra. Wahlström ger exempel på åtgärder de 

använde sig av, tillexempel delade de in barnen i pojk- och flickgrupper där de fick öva på 

sådant de tidigare berövats (Wahlström, 2003). 

 

4.2 Pedagogers samspel, bemötande och påverkan ur ett genusperspektiv  

I Annika Månssons (2000) avhandling Möten som formar- Interaktionsmönster på förskola 

mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv presenterar hon sin studie där en 

del av den gick ut på att ta reda på hur samspelet mellan barn och pedagoger tog sig uttryck 

utifrån ett genusteoretiskt och kontextuellt perspektiv (Månsson, 2000, s. 20-21). Månssons 

undersökning visar att den kulturella kontexten var avgörande för hur barnen såg på sig själva 

och andra. Studien visade att barnen såg på varandra och sig själva utifrån de kulturella 

normer och förväntningar som finns på flickor respektive pojkar. I en annan del av 

undersökningen presenterar Månsson resultat av hur pedagogerna påverkar barnen, det 

framkom att barnen påverkades och tog till sig av pedagogernas förväntningar och signaler. 

Pedagogernas bemötande av barnen är otroligt viktigt, menar Månsson, då hon anser att dessa 

bemötanden påverkar barnens identitetsskapande och självuppfattning (Månsson, 2000).  

 

Den statliga offentliga utredningen Jämställdhet i förskolan- om betydelsen av jämställdhet 

och genus i förskolans pedagogiska arbete (2006)  som delegationen för jämställdhet i 

förskolan gjort berör likt Månsson (2000) pedagogens bemötande av barnen. Delegationen 

menar att det är svårt att som vuxen upptäcka och förhålla sig kritisk till traditionella 

könsmönstren eftersom vi lever med dessa mönster hela tiden. Den menar även att barnen inte 

gör något motstånd mot dessa rådande mönster, utan istället lever efter de ”regler” vuxna 

sätter upp och är med och reproducerar samt skapar nya normer som flickor och pojkar ska 

förhålla sig till (SOU, 2006, s. 58-59).  
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Christian Eidevalds (2009) avhandling Det finns inga tjejbestämmare- Att förstå kön som 

position i förskolans vardagsrutiner och lek fokuserade på att ta reda på vilka positioner hos 

pojkar och flickor som accepterades och vilka positioner som mötte motstånd av pedagogerna 

och andra barn. En annan del av studiens syfte var att ta reda på hur pedagogerna bemötte 

pojkar och flickor. Eidevalds studie visade att pedagogerna bemötte barnen på ett stereotypt 

sätt och deras förväntningar ur ett könsperspektiv på pojkar och flickor hade stor inverkan på 

deras bemötande av barnen. Ytterliggare en del av Eidevalds undersökning gick ut på att 

observera hur pedagogerna agerade under påklädnadssituationer. Det framkom att flickor i 

mycket större utsträckning än pojkar var tvungna att be om hjälp, då pojkarna fick hjälp innan 

de hann be om det. Eidevald menar att detta upprätthåller diskursena om att flickor är 

ansvarstagande och att pojkar inte är det. Vidare menar han att då flickorna fick ansvara för 

att ta på sig kläderna själva kommer de på sikt se ansvarstagandet som en del i sin 

könsmässiga identitet, medan pojkarna å andra sidan inte kommer förlika sig med 

ansvarstagande (Eidevald, 2009).  

 

Eva Ärlemalm-Hagsér och Ingrid Pramling Samuelsson (2009) har i sin studie ”Många olika 

genusmönster existerar samtidigt i förskolan” undersökt olika samspelssituationer för att visa 

hur olika könsmönster kommer till uttryck i förskolan. Ur sina undersökningar kunde 

författarna tyda fyra typer av genusstrukturer vilka de benämner som: beständighet, 

särskiljande, gränsöverskridande och gemenskap. Deras forskning visade att det i de två först 

nämnda typerna, beständighet och särskiljande, uppstod stereotypa könsmönstren. I de två sist 

nämnda typerna, gränsöverskridande och gemenskap, visade det sig framträda genusmönster 

vilka var mer nyskapade. I de situationer som stereotypa könsmönster upprätthölls var det 

framförallt pojkar som norm och flickor som underordnade som synliggjordes. Pedagogerna i 

Ärlemalm-Hagsérs och Pramling Samuelssons studie reproducerade tanken om pojkar som 

överordnande flickor då de framhöll ”typiska” pojkegenskaper och lät pojkarna ta plats medan 

de osynliggjorde flickorna (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 

 

4.3 Genusmedveten pedagogik 

Britta Olofsson (2007) beskriver i boken Modiga prinsessor & ömsinta killar- genusmedveten 

pedagogik problematiken i förskolan när det gäller genus och jämställdhet. Hon har av egna 

erfarenheter och forskning upptäckt att pedagoger tror sig arbeta jämställt när de till exempel 

påpekar att flickorna är den grupp som är högljudda hos dem, inte pojkarna. Olofsson menar 

att detta istället för jämställd-och genusmedvetenhet tyder på att pedagogerna har 
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föreställningar om att det normalt är pojkarna som är högljudda medan flickorna är lugna. 

Vidare förklarar Olofsson att pedagogerna ur hennes forskning och erfarenheter ställer olika 

krav på flickor och pojkar och därmed även olika gränser för vad som tolereras hos pojkars 

respektive flickors beteende. Det framkommer att om en flicka bråkar så skapas irritation 

lättare hos pedagogerna än om en pojke bråkar. Olofsson menar att detta kan ha att göra med 

förväntningar om att flickor ska vara snälla och lydiga medan pojkar ska vara busiga. Hon 

skriver även att dessa förväntningar skapar gränser för hur flickor och pojkar får bete sig och 

hur mycket plats de får ta (Olofsson, 2007, s. 20-21; 45).  

 

Olofsson (2007) presenterar utifrån denna problematik hur man inom förskola kan arbeta på 

ett genusmedvetet sätt för att uppnå positiva resultat ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. 

Hon presenterar fyra principer vilka innebär att man som pedagog- utifrån ett genusmedvetet 

arbetssätt- 1) förväntas möta barnen där de befinner sig, 2) göra inlärningen både effektiv och 

lustfylld, 3) fokusera på det som är positivt och förstärka detta, samt att, 4) tillföra och inte ta 

ifrån sådant som anses typiskt pojkigt respektive flickigt. Olofsson beskriver dessa fyra 

grundprinciper mer ingående och menar att pedagogernas uppgift bli att hjälpa pojkarna att 

utveckla ett känslospråk genom att erbjuda dem mer närhet. Samtidigt blir deras uppgift att 

hjälpa flickorna att utveckla styrka, mod och tuffhet. Detta ska ske utifrån där barnen befinner 

sig och med utgångspunkt i leken. Olofsson förklarar att det är viktigt att förskolan 

uppmärksammar det positiva beteendet istället för det negativa, så att det positiva beteendet 

återkommer. Hon menar också att förskolan bör erbjuda alla barn alla sorts leksaker, böcker 

och föremål oavsett om det faller inom ramen för vad som anses vara typiskt pojkigt 

respektive flickigt. Förskolan bör inte plocka bort bilarna från pojken och dockan från flickan 

utan istället erbjuda alla barn allt (Olofsson, 2007, s. 55-66). Utav dessa fyra principer är det 

framförallt den fjärde principen som framträder i analysen av denna studies material.  

 

De tidigare forskningarna och den relevanta litteraturen som presenterats ovan visar att många 

pedagoger bemöter pojkar och flickor utifrån stereotypa förväntningar och könsmönster. 

Upprätthållandet av stereotypa förväntningar och traditionella könsmönster försvårar barnens 

utvecklande av egenskaper som anses stereotypt för det motsatta könet. I forskningen och 

studierna framkom även olika sätt man inom förskolan kan arbeta genusmedvetet. 

Forskningen belyser även att pedagogernas bemötande av barnen påverkar deras 

identitetskapande och självuppfattning, samt att det som vuxen är svårt att bli medveten om 

sitt bemötande och förhålla sig kritisk till traditionella könsmönstren då man befinner sig mitt 
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bland dem. Med utgångspunkt i den ovan nämnda forskningen och relevanta litteraturen vill 

jag i denna studie ge perspektiv på pedagogernas uppfattningar och arbete kring genus och 

jämställdhet med förskolebarn i åldrarna ett till tre år, samt de utmaningar det kan innebära i 

förskolans vardag.   
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5. Material och metod 

5.1 Kvalitativa metoder 

Denna uppsats är en kvalitativ studie. Eftersom undersökningen syftar till att förstå 

pedagogers uppfattning om och arbete kring genus och jämställdhet ter sig kvalitativa 

metoder lämpligast. Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) skriver i boken Handbok i 

kvalitativa metoder att kvalitativa metoder går ut på att tolka, beskriva och skapa förståelse, 

vilket är vad denna undersökning syftar till. Intervjuer och observationer är de metoder 

studien grundar sig på vilka Ahrne och Svensson beskriver som centrala metoder i det 

kvalitativa arbetssättet (Ahrne & Svensson, 2011, s. 10-13). Anledningen till att 

undersökningen baseras på såväl intervjuer som observationer är för att skapa en djupare 

förståelse av undersökningsområdet. Ahrne och Svensson menar att intervjuer har svagheter 

då de påverkas av tid och rum. De påstår även att den intervjuade kan styras att svara i en viss 

riktning av den som intervjuar samt bli påverkade av dennes kroppsspråk och tonläge. 

Författarna menar därför att undersökningens giltighet höjs av en kombination av intervjuer 

och observationer, där observationerna ger ett bredare material vilket berättar mer om 

verkligheten (Ahrne & Svensson, 2011, s. 56-57).    

    

5.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Staffan Stukát skriver i boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005) om 

semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna utgår från ett ämnesområde 

alternativt huvudfrågor där följdfrågor skapas under varje intervjutillfälle. Fördelen med 

denna metod menar Stukát är djupet intervjuerna kan ge. Han menar att semistrukturerade 

intervjuer möjliggör ett samspel mellan den som intervjuar och den som tillfrågas vilket 

öppnar upp för en så mättad information som möjligt. (Stukát, 2005, s. 39). Semistrukturerade 

intervjuer föll sig intressanta för undersökningen då dessa utgår från situationen och den 

intervjuade vilket innebär att inget förbestämt frågeformulär finns. När jag intervjuade mina 

informanter spelades de in med mobiltelefon och stöttades upp med stödanteckningar. 

Transkriberingarna påbörjades inom två timmar efter avslutad intervju, detta för att inte hinna 

glömma sådant som inte antecknats eller synliggjorts i inspelningarna. De intervjuade fick 

efter avslutad transkribering ta del av dessa för att kontrollera att vi tolkat varandra rätt.  

 

De tre pedagogerna som valts ut för undersökningen intervjuades en gång var, intervjuerna 

varade mellan 20-40 minuter vardera. Intervjuerna skedde i ett enskilt rum på förskolan, 
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pedagogerna intervjuades en i taget, detta för att de inte skulle påverka varandras svar. 

Undersökningen berör pedagogernas uppfattningar och arbetssätt kring genus och 

jämställdhet, något som kan innebära att frågorna uppfattas som känsliga av informanten. På 

grund av detta är det viktigt att de intervjuade känner sig trygga med den som intervjuar och 

upplever denne som en god lyssnare och någon att anförtro sig åt. För att uppnå detta 

användes inget förbestämt frågeformulär då det kan upplevas strikt (Ahrne & Svensson, 2011, 

s. 40). Istället användes som jag nämnt tidigare vissa huvudfrågor som inte följde någon 

förbestämd ordning, följdfrågor ställdes baserade på den intervjuades svar.  

 

5.1.3 Öppna observationer med partiellt deltagande 

Undersökningen utgår som jag nämnt ovan från semistrukturerade intervjuer men även öppna 

observationer med ett partiellt deltagande. Ahrne och Svensson (2011) förklarar att den öppna 

observationen innebär att den som ska observera, på förväg, har informerat 

undersökningsfältet om syftet och intentionerna med observationerna. I den öppna 

observationen intar jag som observatör ett partiellt deltagande vilket enligt Ahrne och 

Svensson innebär att observatören är delaktig i vissa delar men inte i andra. Detta för att 

forskaren ska kunna behålla sin självständighet och inte påverka undersökningen (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 88-90). Syftet med att inta ett partiellt deltagande var för att kunna delta i 

sådant som inte påverkade undersökningens utfall, detta för att både barn och pedagoger 

skulle känna sig trygga med mig. Under observationerna försökte jag i den utsträckning det 

gick inta en passiv roll, men då fältet bestod av människor och framförallt barn så blev min 

roll till en viss del även delaktig. Jag var delaktig i den mening att jag svarade barnen om de 

frågade mig något, däremot sökte jag inte kontakt med dem. Jag var passiv i den betydelsen 

att jag inte kommunicerade med den pedagog jag observerade och inte heller deltog i 

observationssituationen mer än att kommunicera med de barn som sökte sig till mig. 

Anledningen till att jag ville hålla ett så passivt deltagande som möjligt var för att inte 

påverka pedagogernas handlande i större utsträckning än jag gjorde genom att bara finnas där, 

detta för att inte observationerna skulle ge missvisande material. Observationerna 

dokumenterades ner i ett anteckningsblock och renskrivningen påbörjades inom två timmar 

efter avslutad observation för att inte glömma sådant som inte antecknats.      

 

5.2 Urval 

I studien medverkar tre pedagoger, alla förskollärare, pedagogerna jobbar alla på samma 

förskola och två av dem även på samma avdelning. Urvalet av medverkande pedagoger i 
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undersökningen gick till genom ett urval som Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) kallar 

för ett tvåstegsurval. Detta sätt för urval innebär att en lista med relevanta personer för 

undersökningsgruppen skapas, ur denna lista plockas slumpmässigt undersökningsgruppen ut 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 42-44). I mitt fall gick detta till genom att jag kontaktade 

förskolechefen på en förskola belägen i en förort till Stockholm via mejl där jag informerade 

om studiens syfte och det tänkta tillvägagångssättet. Då förskolechefen godkänt att förskolan 

ingick i studien fick jag, efter min önskan, tillgång till personallistan där jag sorterade ut de 

pedagoger jag ansåg relevanta för min studie. De pedagoger jag valde att behålla för mitt 

kommande urval hade en pedagogisk utbildning i form av barnskötare eller förskollärare. 

Efter utsorteringen av relevanta pedagoger utförde jag ett slumpmässigt urval vilket 

genererade i tre förskollärare vilka sedan tillfrågades och godkände sin medverkan i 

undersökningen. Detta sätt för urval menar Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) 

minimerar risken att urvalet ska bli manipulerat vilket det riskerar att bli om tillexempel 

förskolechefen valt ut pedagogerna. Ahrne och Svensson menar att förskolechefen kan välja 

ut de pedagoger som ger en tillrättalagd bild av verksamheten vilket jag ville undvika (Ahrne 

& Svensson, 2011, s. 42-44).  

 

5.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Jag har under studiens gång förhållit mig till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och 

vart medveten om vikten av dessa begrepp. Nedan kommer jag presentera innebörden av 

begreppen samt exempel på hur jag förhållit mig till dessa. 

 

Reliabilitet 

Stukát (2005) förklarar att forskaren vid en kvalitativ studie kan ses som mätinstrumentet och 

menar att detta kan leda till en minskad reliabilitet då forskaren genom sina tolkningar kan 

påverka resultatet. Vidare menar Stukát att kvalitativa undersökningars reliabilitet inte enbart 

riskerar att influeras av forskaren utan även av informanten då båda parter kan påverkas av 

yttre störningar samt att deras frågor och svar kan misstolkas (Stukát, 2005, s. 125-126). 

Under intervjuerna och observationerna bar jag med mig det Stukát uttryckt angående 

reliabilitet. Jag valde att inte ge pedagogerna intervjufrågorna i förväg då jag ville minimera 

möjligheten att de skulle kunna förbereda sina svar. Jag upplevde det som att pedagogerna 

svarade utifrån sig själva under intervjuerna och inte försökte förmedla en bild som inte 

stämde. Jag utförde även nio observationer av de tre pedagogerna vid tre olika situationer och 

tänker att jag genom olika situationer fick större förståelse för hur de bemötte barnen. 
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Hade jag enbart observerat pedagogerna vid ett tillfälle hade det funnits mer utrymme för dem 

att skapa en oklar bild av den situation som observerats. Med vikten av studiens reliabilitet i 

åtanke valde jag att spela in intervjuerna och ge pedagogerna möjlighet att kommentera 

transkriberingarna för att försäkra mig om att pedagogerna och jag förstått och tolkat varandra 

rätt.     

 

Validitet  

Begreppet validitet anses enligt Stukát (2005) stå för relevans och giltighet, ändå är han noga 

med att understryka att validitet är ett mångtydligt begrepp. Med validitet menar han att det 

material som samlas in ska vara väsentligt för det syfte och frågeställningar studien grundar 

sig på, samt att forskaren mäter det som är tänkt att mätas (Stukát, 2005, s. 126-128). Med 

begreppet validitet i tanken valde jag att använda mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt med 

syfte att skapa mig en bredare bild av det problemområde jag studerar. Genom att genomföra 

såväl intervjuer som observationer söker jag en vidgad förståelse för både pedagogernas 

uppfattningar och för hur de faktiskt arbetar i fråga om genus och jämställdhet. 

 

Generaliserbarhet 

Stukát (2005) förklarar vikten av att vara medveten och tydlig med för vem eller vilka 

resultatet gäller och om resultatet kan generaliseras eller inte. Han menar även att graden av 

generaliserbarhet kan påverka studiens värde då det är skillnad på om undersökningen och 

dess resultat går att tillämpa på större grupper eller om det enbart rör den grupp som 

undersökts (Stukát, 2005, s. 129-130). Trots att denna studie är baserad på en liten 

undersökningsgrupp anser jag dock att eftersom syftet med studien inte är att generalisera så 

är inte storleken på undersökningsgruppen ett problem.     

 

5.4  Forskningsetiska överväganden 

Jag har i min undersökning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer vilka presenteras nedan. 

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren meddelar undersökningens syfte och 

tillvägagångssätt till de som medverkar i den samt vad deras deltagande innebär för studien. 

Undersökningsgruppen ska också meddelas att det är frivilligt att medverka och att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan. De berörda bör även meddelas att de uppgifter och 
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resultat som framkommer inte kommer användas utanför studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

8). Detta har jag tagit hänsyn till genom att i ett kontaktbrev (se bilaga 1) som skickats 

samtliga medverkande ta upp det informationskravet står för.  

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet går ut på att deltagarna ska ges information om att de själva avgör om de vill 

delta i undersökningen eller inte och att de själva styr över tiden, platsen och villkoren för 

undersökningen. Är deltagarna under 15 år ska vårdnadshavare godkänna dess deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Jag har låtit pedagogerna frivilligt bestämma över sin 

delaktighet i studien samt vilken tid och plats intervjuer och observationer passat att 

genomföras på. Jag har även genom förskolechefen fått godkännande av de berörda barnens 

vårdnadshavare att observera barnen. Informationen till vårdnadshavarna gavs ut via mejl (se 

bilaga 3), som förskolechefen vidarebefordrade från mig till vårdnadshavarna. 

Vårdnadshavarna godkände sina barns medverkan genom en skriftlig bekräftelse på det 

utskickade mejlet.  

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att innan undersökningens start bör ett avtal om tystnadsplikt 

undertecknas av de inblandade. Personuppgifter och sådant som möjliggör identifiering av 

personen i fråga ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt att de berörda inte kan 

identifieras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). Detta har jag förhållit mig till genom att skriva 

pedagogers och barns namn vid anteckningar och transkriberingar med fiktiva namn. Jag 

meddelade pedagogerna vid intervjuerna att det inspelade materialet kommer raderas så fort 

arbetet är avslutat. I det färdiga arbetet kommer alla personer och platser avidentifieras.    
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet av den genomförda studien. Tre följande huvudteman 

kommer att avhandlas: Pedagogernas syn på genus och jämställdhet, hur bemöts pojkar och 

flickor? samt att omsätta ambitionerna i praktiken. 

 

6.1 Pedagogernas syn på genus och jämställdhet 

Det här kapitlet kommer att belysa pedagogernas syn på genus och jämställdhet i förskolan 

samt hur de anser sig bemöta pojkar och flickor utifrån dessa aspekter. Tre pedagoger ingick i 

studien och kommer kallas för pedagog A, B och C. 

 

6.1.2 Pedagogernas tolkning av begreppet genus 

I pedagogernas tolkning av begreppet genus framkom det att alla tre ser genus som en social 

konstruktion där det sociala samspelet och förväntningar skapar genus. Generellt sett gav 

pedagogerna uttryck för en medvetenhet om genus som en viktig aspekt att ta hänsyn till i 

deras dagliga arbete. Pedagog A och B framhöll vikten av det sociala samspelet för skapandet 

av genus och att genus föds ur människans förväntningar. Samtidigt gav de uttryck för 

stereotypa föreställningar. Detta synliggörs i pedagog A och pedagog B svar:  

 

När jag hör genus tänker jag pojkar och flickor, pojkigt och flickigt, blått och rosa och 

att det skapas i det sociala. Det är liksom våra förväntningar (Pedagog A).  

 

Säger du genus till mig så tänker jag nog pojkar och flickor, pojkar blått och flickor 

rosa. Pojkar tuffa och flickor söta. Genus kommer väll ur våra förväntningar, eller? 

Genus blir ju när vi pratar och är med barnen… (Pedagog B). 

 

Pedagogernas tolkning av genus kan kopplas ihop med Svaleryds (2002) förklaring av 

begreppet som menar att genus skapas i det sociala samspelet (Svaleryd, 2002, s. 29-30). 

Pedagogerna uttrycker att genus blir till i sättet den vuxne bemöter och talar till barnen. Detta 

tyder på en förståelse hos pedagogerna för hur genus skapas och vad det är som bidrar till 

genus, ”förväntningar”. Samtidigt ger pedagogerna uttryck för stereotypa förväntningar på 

pojkar och flickor då de refererar rosa och sött till flickor samt blått och tufft till pojkar.  

 

Den tredje pedagogens tankar kring genus liknade till viss del de andra två då hen lyfte upp att 

genus handlar om tankar och bemötande av pojkar och flickor. Det som skiljer pedagog C 
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svar från pedagog A och B är att hen gav en förklaring på hur hen jobbar genusmedvetet. 

Följande är ett citat av pedagog C där hen tolkar begreppet genus:  

 

Genus i förskolan tänker jag handlar om hur vi tänker om pojkar och flickor och hur vi 

bemöter dem. Jag försöker hela tiden tillföra sådant som ses typiskt för det ena könet 

till det andra men ändå inte ta bort det som är typiskt. Jag tror det gör att barnen får fler 

möjligheter och inte begränsas (Pedagog C). 

 

Både Olofsson (2007) och Wahlström (2003) poängterar i sina studier vikten av att pedagoger 

tillför sådant som ses typiskt för pojkar även till flickor och tvärtom och inte tar ifrån barnen 

sådant som anses typiskt för sitt kön. Olofsson menar att detta sätt bidrar till en 

genuspedagogik och öppnar upp för en omförhandling av de traditionella könsmönstren som 

finns. Utifrån Boden (2011) kan detta arbetssätt som pedagog C, Olofsson och Wahlström 

beskriver ses är ett kompensatoriskt arbetssätt. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009) menar att det i det kompensatoriska arbetssättet, vilket de benämner som 

gränsöverskridande, möjliggörs för ett nyskapande av stereotypa könsroller och könsmönster.   
 

Utifrån pedagogernas uppfattningar av begreppet genus tolkar jag det som att alla tre ser 

genus som något som skapas i ett socialt samspel, detta synliggörs i de tre citat som 

presenterats ovan då alla pedagoger på olika sätt uttrycker genus som social konstruktion. Jag 

tolkar det som att pedagogerna visar en medvetenhet kring sina föreställningar om pojkar och 

flickor då de framhåller att förväntningar bidrar till skapandet av genus. Pedagogernas 

användning av ordet ”förväntningar” visar att en förståelse om genus som social konstruktion 

kan finnas sida vid sida med stereotypa föreställningar om den konstruktionen.   

  

6.1.3 Pedagogernas tolkning av begreppet jämställdhet 

När det gäller pedagogernas tolkning av begreppet jämställdhet i förskola framhöll alla tre 

pedagoger vikten av att alla barn oavsett biologiskt kön ska ges samma möjligheter och 

förutsättningar. Alla tre förklarade även att det inte enbart handlar om att erbjuda alla barn 

olika typer av leksaker utan att det även handlar om att bemöta och tala till både pojkar och 

flickor på ett sätt där alla barn möter samma ord, röstläge och handlande.   

 

Hedlin (2006) förklarar att begreppet jämställdhet handlar om att både kvinnor och män ska 

ha samma möjlighet till påverkan och inflytande över samhällets normer och att alla, oavsett 
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kön, ska ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter (Hedlin, 2006, s. 11). Med 

Hedlins beskrivning och utifrån pedagogernas uppfattning av begreppet jämställdhet tolkar 

jag det som att pedagogerna vill skapa möjligheter för jämställdhet att ta fäste i förskolan. När 

pedagogerna förklarar att jämställdhet även handlar om språket och bemötandet uppvisar de 

en medvetenhet kring hur de kan arbeta med jämställdhet i praktiken. Boden (2011) förklarar 

att språket är en del i det kompensatoriska arbetssättet (Boden, 2011) och de intervjuade 

pedagogerna uttrycker en användning utav just detta för att uppnå jämställdhet i förskolan.     

 

Pedagogerna framhöll som sagt att det för jämställdheten är viktigt att erbjuda alla barn, 

oavsett om det är en pojke eller flicka, alla slags saker. Olofsson (2007) förklarar att detta 

handlar om att tillföra pojkar och flickor saker som anses könsstereotypt för det andra könet 

samtidigt som de får tillgång till sådant som för sitt kön anses stereotypt. Hon menar att detta 

är en del av ett genusmedvetet arbetssätt i förskolan som kan ge goda resultat utifrån ett 

genus- och jämställdhetsperspektiv (Olofsson, 2007). Detta är som jag nämnt tidigare ett 

kompensatoriskt arbetssätt där barnen får ”öva” på sådant de annars skulle gått miste om på 

grund av stereotypa förväntningar och traditionella könsmönster (Boden, 2011, s.40).   

 

Något som är intressant var då pedagog B reflekterade vidare över begreppet jämställdhet och 

menade att: 

 

… jämställdhet handlar inte enbart om sådant som har med kön att göra utan det kan 

också vara att barn med funktionsnedsättningar eller annan kultur ska möta samma 

villkor (Pedagog B).  

 

Det intressanta i detta citat är att pedagogens uttalande kan tolkas som en förvirring när det 

kommer till begreppen jämställdhet och jämlikhet. Hedlin (2006) förklarar att det ofta finns 

en förvirring när det kommer till dessa två begrepp. Hon menar att jämställdhet handlar om 

just sådant som rör kön och att alla människor oavsett biologiskt kön ska ha samma rättigheter 

och möjligheter, medan jämlikhet är bredare och handlar om att alla människor oavsett 

etnicitet, funktionshinder och kön ska ha samma värde och rättigheter (Hedlin, 2006, s. 7). 

Det kan också vara så att pedagog B tagit begreppet jämställdhet längre. Jag tolkar det som att 

pedagogen utvecklat tanken om jämställdhet och ser att kön samverkar med andra faktorer så 

som kultur och funktionsnedsättning. Dessa faktorer påverkar hur kvinnor och män förhåller 

sig till varandra.      
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Utifrån det som skrivits ovan blir det tydligt hur jämställdhet i förskolan tar sig uttryck. 

Genom att ge alla barn samma möjligheter och förutsättningar öppnas det upp för jämställdhet 

att ta fäste i förskolan. Detta sker mer specifikt genom sättet pedagogerna talar till barnen och 

hur de bemöter dem. Pedagog B visar även upp en bredare tolkning av jämställdhet där fler 

faktorer än kön påverkar förhållandet mellan flickor och pojkar.       

 

6.1.4 Pedagogernas tankar kring bemötandet av pojkar och flickor – en analytisk blick 

I pedagogernas tankar kring sitt bemötande av pojkar och flickor samt varför de bemöter 

barnen som de gör framkom tre motiv som jag nedan analyserar med hjälp av uppsatsens 

teoretiska ramverk. Det första motivet grundar sig på att pojkar ses som norm samt ett 

isärhållande utav könen, genom att skilja på flickor och pojkar. Det andra motivet grundar sig 

på ett sociokulturellt perspektiv på genuskonstruktionen och det tredje utgår från att den 

vuxne ses som förebild för barnen. I det som följer kommer jag redogöra för dessa motiv.  

 

Pedagogernas syn på hur de bemöter pojkar och flickor exemplifieras genom följande citat av 

pedagog A:  

 

… jag försöker att använda ord som anses typiskt för pojkar även till flickorna, som att 

de är tuffa och busiga (Pedagog A).  

 

De andra två pedagogerna uttryckte liknande tankar som pedagog A. Dessa formuleringar 

ansluter sig till Hirdmans tankar om genussystemet, främst dess andra princip som innebär att 

mannen ses som norm och värderas högre än kvinnan (Hirdman, 2001). Alla tre pedagoger 

framhåller på olika sätt att de försöker bemöta och tala till flickorna på samma sätt som de 

bemöter och talar till pojkarna. Detta tyder på att pedagogerna ser pojkars beteende som något 

flickorna ska rätta sig efter. Att pedagogerna uppmuntrar flickorna att ta efter pojkars 

handlande visar att det manliga värderas högre än det kvinnliga och det som är stereotypt för 

mannen blir normen vilket gör kvinnan underordnad och avvikande. Att pojkar och flickor 

hålls isär synliggörs i pedagogerna B och C följande uttryck:   

 

… man får ju tänka lite på att bromsa ibland när man faller in i att pojkar ska behandlas 

tufft och flickor mjukare (Pedagog B). 
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Man tycker nog att killar ska var mer liksom, man är tuffare mot dem. Tjejer är man 

mjukare mot som om de vore ömtåligare (Pedagog C).  

 

Dessa citat visar som nämnts ovan att pojkar och flickor hålls isär, vilket även är den första 

principen i Hirdmans tankar om genussystemet (Hirdman, 2001). Pedagogerna ger uttryck för 

att flickor är skörare än pojkar vilka klarar av ett tuffare bemötande, detta kan ses som ett 

isärhållande av könen. Samtidigt visar pedagogernas svar även på vilka beteenden som är 

”godkända” för pojkar och flickor, flickor ska utifrån pedagogernas tankar vara mjuka medan 

pojkar är hårdare. Detta visar att pedagogerna förhåller sig till genuskontraktet då de 

tillskriver pojkar och flickor olika godkända egenskaper (Hirdman, 2001).   

 

Intressant i relation till föreställningen om isärhållandet av könen samt de beteenden som 

tillskrivs flickor och pojkar är den roll som socialisation och interaktion spelar i skapandet 

och reproduktionen av dessa mönster. Följande är citerat från intervjun med pedagog B och 

exemplifierar hur pedagogerna ser på det sociala samspelet för skapandet av genus:  

 

Jag tror det är inbyggt i människan att bemöta pojkar och flickor lite olika och de som 

säger att de inte gör det är nog inte medvetna om att de gör det… men det är nog viktigt 

att tänka på det när man möter barnen. Barnen anpassar sig ju och tar efter av det de 

möter (Pedagog B). 

 

Att pedagogen uttrycker bemötandet av pojkar och flickor som inbyggt i människan kan ses 

som ett bekräftande av det som Hirdman benämner som genuskontraktet vilket ligger djupt 

rotat hos individen (Hirdman, 2001). Pedagogens uttryck kan även tolkas som att genus är 

något som skapas genom interaktion och socialisation då hen uttryck att barnen anpassar sig 

efter det dem möter, detta överensstämmer med Strandbergs (2006) tankar om genus som 

produkt av interaktion och socialisation. Viktigt i relation till detta är Vygotskijs tankar om att 

människan återskapar redan utarbetade handlingsmönster och reproducerar tidigare intryck 

från det sociala samspelet (Vygotskij, 1995). Pedagog B citat kan förstås utifrån Vygotskijs 

teorier och Strandbergs tolkningar av dessa då pedagogen framhåller vikten av att vara 

medveten om sitt bemötande då barn tar efter och anpassar sig till det de upplevt. Med 

utgångspunkt i pedagogens, Vygotskijs och Stranbergs tankar blir det tydligt att barn 

socialiseras in i genusroller genom interaktion med andra människor. Genom interaktionen 

och det sociala samspelet tar barn efter beteenden och egenskaper. Detta leder till att de 
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förväntningar och bemötanden pedagogerna ger uttryck för i samspelet reproduceras vilket i 

sin tur innebär att mönstren om hur flickor och pojkar förväntas vara kan leva vidare. 

 

Som skrivits ovan så anser pedagogerna att det sociala samspelet har stor betydelse i barnets 

identitetsskapande, det framkom även under intervjuerna att den vuxne är den person som i 

störst utsträckning påverkar barnen. Pedagogerna framhöll att barnen ser upp till de vuxna. 

Strandberg (2006) och Vygotskij (2001) utrycker tankar om att barnets identitetsutveckling 

styrs och utvecklas i interaktion och samspel med andra människor. Pedagog C belyser vikten 

av det sociala samspelet och den vuxne som förebild för barns lärande och 

identitetsutveckling i följande citat: 

 

Jag tänker att barnen lär sig och tar efter av oss vuxna och hur blir det när de växer upp 

om vi bemöter dem på ett könsstereotypt sätt? Därför försöker jag att ge alla barn 

samma möjligheter och bemötande så kan de välja vilken roll de vill ha i samhället 

(Pedagog C). 

 

Pedagogen anser att vuxna är förebilder för barnen i skapandet av genus och att det är viktigt 

att ge alla samma förutsättningar genom att bemöta barnen utanför ramarna för det stereotypa. 

Genom att erbjuda alla barn allt, både genom språket, handlingar och miljön, ger den vuxne 

barnen möjlighet att utveckla sin identitet utan ramar och förväntningar på vad barnets kön 

förväntas vara.   

 

Strandberg (2006) menar att barnens jag och självbild utvecklas i samspelet med andra och att 

det är genom dessa relationer förståelsen för sig själv och omvärlden skapas. Strandberg 

förklarar att om man vill att ett barn ska uppnå ett visst beteende måste man som vuxen själv 

visa upp detta beteende (Strandberg, 2006,). Likt Strandberg menar även Månsson (2000) att 

pedagogers bemötande av barn påverkar deras identitetsskapande och självuppfattning då 

barn tar till sig av de förväntningar och signaler pedagogerna sänder ut (Månsson, 2000). Jag 

tänker att pedagog C genom att erbjuda alla barn allt och bemöta flickor och pojkar på 

liknande sätt, skapar möjligheter för barnen att ta efter av en bredare kategori beteenden och 

identiteter, än om de enbart blivit bemötta utifrån traditionella könsmönster och förväntningar.  

 

Ur intervjuresultaten och dess analys visar det sig att pedagogerna ser genus som en social 

konstruktion och något som skapas i interaktionen mellan människor. Samtidigt som de säger 
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att genus skapas i det sociala ger de uttryck för stereotypa förväntningar på flickor och pojkar. 

När det gäller pedagogernas medvetenhet och tankar om jämställdhet i förskolan visade det 

sig att de anser sig jobba på ett kompensatoriskt sätt. Pedagogerna menar att jämställdhet på 

förskolan handlar om att erbjuda alla saker till alla barn, prata och bemöta pojkar och flickor 

på samma sätt. 

 

6.2 Hur bemöts pojkar och flickor i praktiken? 

Nedan följer resultatet och analysen av det som framkommit i studiens observationer från 

hallen och skötrummet. 

 

Resultaten av observationerna i hallen vid på- och avklädnad samt i skötrummet generellt 

visade att alla tre pedagoger gör skillnad på flickor och pojkar i sitt bemötande och sätt att 

prata till dem. Vid samtliga på- och avklädnadsobservationer i hallen framkom det att pojkar i 

betydligt högre utsträckning än flickor förväntades behöva mycket stöd och de bekräftades 

med negativa förväntningar. Flickorna å andra sidan fick ställa sig åt sidan för pojkarnas 

förväntade behov och fick klara sig själva med på- och avklädnaden länge innan någon 

pedagog hjälpte till. Pedagogerna började hjälpa pojkarna som verken bett om eller visat att 

de ville ha hjälp. Observationerna visade att pedagogerna nästan enbart höll långa 

konversationer med flickorna medan pojkarna fick korta direktiv ofta med ett negativt 

budskap som sluta, sitt ner och gör inte så. Pojkar och flickors beteenden visade sig skapa 

olika reaktioner hos pedagogerna, när flickorna var ”stökiga”, ”högljudda” och ”bråkiga” blev 

pedagogerna irriterade och arga avsevärt mycket fortare än när pojkarna betedde sig likadant. 

I skötrummet framkom det att pedagogerna visade en större tillit till pojkarnas förmåga att ta 

sig upp på skötbordet än till flickornas förmåga, flickorna blev förminskade medan pojkarna 

höjdes. Pedagogerna använde i de flesta fall en mörk röst och ord som stor och stark till 

pojkarna medan flickorna möttes av förminskande ord som lilla gumman och lilla hjärtat. 

Barnens kläder visade sig påverka pedagogerna då kläder som stereotypt anses tillhöra 

mannen höjdes medan stereotypt ansedda kvinnokläder blev förlöjligade. Observationerna i 

skötrummet visade likt de i hallen att pedagogerna bjöd in flickor till konversation fler gånger 

än de bjöd in pojkarna, det visade sig även ske vissa undantag i detta mönster. I det som följer 

kommer det presenteras en mer detaljerad beskrivning av de återkommande mönstren som 

framkom vid observationerna. 
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6.2.1 Pojkar och flickor möter olika ord och stöd 

Observationerna visade att pedagogerna använder olika ord och tonlägen till pojkar och 

flickor, något som kan exemplifieras genom följande observation:  

 

Pedagog B befinner sig i hallen med en mindre grupp barn. Linn och Jacob är färdiga 

med avklädnaden varpå pedagogen med mjuk och ljus röst säger ”åå Linn vilken gullig 

och söt tröja du har idag, den måste du vara försiktig med så den inte blir smutsig”. 

Jacob som hör att pedagogen kommenterar Linns tröja kommer stolt och visar upp sin 

egen tröja, pedagogen säger då med stark och djup röst ”wow, du måste busat mycket 

ute, alldeles dyngsur om tröjan” (Observation av pedagog B). 

 

Likt Wahlströms (2003) projekt visar även detta observationsexempel upp hur pedagoger talar 

olika till pojkar och flickor. Hedlin (2010) beskriver att barn bemöts utifrån sin tilldelade 

definition som pojke eller flicka (Hedlin, 2010, s. 16-17). Detta kan ses i pedagogens språk då 

det förmedlar en uppfattning till barnen om att flickor är söta, sköra och behöver vara lugna 

medan pojkar är tuffa och klarar av ett vildare tempo. Detta kan även ses som pedagogens 

förväntningar på flickor och pojkar. Utifrån Hirdman (2001) kan detta ses som ett isärhållande 

av könen, eftersom pedagogen gör skillnad på pojkar och flickor i sitt sätt att tala och stötta 

dem.   

 

6.2.2 Självständiga flickor och behövande pojkar 

Ur hallobservationerna av samtliga tre pedagoger framkom det att pojkar, utan att be om eller 

visa att de behövde hjälp, fick hjälp med på- och avklädnaden av pedagogerna medan 

flickorna gång på gång fick höra att de skulle prova själva. Följande är ett exempel på hur 

pedagog A bemötte en flicka som bad om hjälp:  

 

Nathalie ber pedagog A om hjälp, pedagog A svarar ”jag ska bara hjälpa Alfred först så 

han inte busar”. Pedagogen hjälper Alfred på med kläderna och Nathalie kommer igen 

och ber om hjälp, pedagogen svarar ”prova själv först så går det nog, så hinner jag med 

Elliot innan” (Observation av pedagog A). 

 

Pedagogerna använde ofta ord som busar, tröttnar och bråkar för att förklara för flickorna att 

pojkarna behövde hjälp först. Eidevalds (2009) studie gav liknande resultat vilket han menar 

visar på hur diskurser om flickor som ansvarstagande och pojkar som behövande upprätthålls. 

Eidevald menar vidare att detta bemötande pojkar och flickor får som barn påverkar deras 



27 

 

könsmässiga identitet och kan resultera i att flickor förlikar sig med ansvarstagande medan 

pojkar inte gör det (Eidevald, 2009). Likt det Eidevald beskriver om att flickorna kommer att 

identifiera sig med ansvarstagande så tänker jag att pedagogernas nästan rutinmässiga 

hjälpande av pojkarna förstärker förväntningen av dem som osjälvständiga. Att pojkarna fick 

hjälp utan att be om det och före flickorna, vilka faktiskt bad om hjälp men blev nekade gång 

på gång, kan med hjälp av Hirdmans (2001) genussystem tyda på att pedagogerna ser 

pojkarna som överordande då deras behov prioriteras före flickornas. Flickorna fick därmed 

stå tillbaka för pojkarnas behov. Att pedagogerna hjälpte pojkarna som inte bad om hjälp före 

flickorna visar på vilka beteenden som pedagogerna tillskriver pojkar respektive flickor. Ur 

citatet av pedagog A kan man läsa att pedagogen förväntar sig att Alfred kommer busa om 

han inte får hjälp snabbt. Detta visar på att pedagogerna ser pojkar som rastlösa vilka utan den 

snabba hjälpen kommer skapa bråk och bus, det visar även på hur pedagogerna förväntar sig 

att flickorna ska vara uthålliga och självständiga. Allt detta kan med hjälp av Hirdmans (2001) 

teorier ses som ett isärhållande av pojkar och flickor samt ett upprätthållande av ”godkända” 

pojk- och flickbeteenden. 

 

6.2.3 Stora, modiga pojkar och små, sköra flickor 

Likt observationerna ovan från hallen återkom mönstren att använda olika ord till pojkar och 

flickor, erbjuda dem olika mycket hjälp och pojkars behov som överordnade flickors även i 

skötrumsobservationerna. Pedagogerna visade många gånger under skötrumsobservationerna 

en större tillit till pojkarnas förmåga att ta sig upp på skötbordet än de visade tillit till 

flickornas förmåga. Följande är ett exempel från observationerna på hur pedagogernas tillit till 

pojkar och flickor ter sig olika samt hur olika ord används:  

 

Pedagog C är i skötrummet med Albin, pedagogen ber Albin klättra upp för stegen som 

leder till skötbordet. Albin klättrar utan svårigheter upp för stegen och berömmer sig 

själv genom att säga ”Abi (Albin) tor (stor)”, pedagogen bekräftar Albin och säger 

”Albin är en jättestor kille, Albin är stark också som kan klättra så fort”. Albin får en ny 

blöja och klättrar sedan ner för stegen och säger ”Abi (Albin) tor (stor) tark (stark)”. 

Efter Albin är det Mias tur, Mia ställer sig vid stegen varpå pedagogen säger ”jag står 

här och håller under rumpan så du inte ramlar lilla gumman”. Mia klättrar upp med en 

stöttande hand under rumpan, hon får en ny blöja och börjar sedan klättra neråt när hon 

stannar och säger ”Mia kan inte, hålla Mias rumpa”. Pedagogen lyfter då ner henne och 

säger ”nu är du klar lilla hjärtat” (Observation av pedagog C).  
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Detta exempel som även förekommer i övriga observationer från skötrummet där 

pedagogerna bemöter och använder olika ord till pojkar och flickor, visar hur pojkar förväntas 

klara av att klättra upp för stegen medan flickor inte klarar av detta. Pojken i exemplet erbjuds 

ingen hjälp medan pedagogen är snabb med att bekräfta för flickan att hen står bredvid och 

stöttar. Exemplet visar även hur pedagogen använder förminskande ord till flickan och 

”stärkande” ord till pojken. Månsson (2000) förklarar att barn tar till sig av pedagogers 

förväntningar och signaler vilket gör bemötandet viktigt för barnens självuppfattning och 

identitetsskapande (Månsson, 2000, s. 177-208). Att barn relaterar till pedagogers 

förväntningar och signaler blir tydligt i exemplet ovan. Pedagogen signalerar ut till Albin att 

han är stor och stark och till Mia att hon är liten och skör, både genom att uttryckligen säga 

detta och genom handlingar som att inte stötta Albin men däremot stötta Mia i klättrandet på 

stegen. När Albin och Mia sedan ska ta sig ner från skötbordet identifierar de sig med de 

signaler och förväntningar pedagogen sänt ut, genom att återupprepa och avspegla de budskap 

pedagogen förmedlat, vilket visar hur barns självuppfattning och identitetsskapande påverkas 

av pedagogers bemötande. Att barn tar efter och identifierar sig med pedagogens 

förväntningar och signaler, kan förstås genom Vygotskijs (1995) teori om att människan 

reproducerar intryck och redan utarbetade handlingsmönster för att anpassa sig efter och passa 

in i sin omvärld (Vygotskij, 1995). 

 

6.2.4 Pojkar som norm och flickor som avvikande 

Under observationerna i skötrummet framkom det som nämnts tidigare att pedagogerna 

överordnade det manliga framför det kvinnliga. Detta tydliggjordes då pedagogerna ”höjde” 

barns kläder som stereotypt anses tillhöra pojkar och män medan kläder som stereotypt anses 

tillhöra flickor och kvinnor blev förlöjligade när pojkar hade de på sig. Ett tydligt exempel på 

hur pedagogerna förhåller sig olika till stereotypa kvinnokläder respektive manskläder är 

följande:  

 

Nina ligger på skötbordet och ska få en ny blöja av pedagog A. Nina är iklädd kavaj 

och slips vilka är en del av avdelningens utklädningskläder. Pedagogen säger med 

imponerad röst till Nina ”wow, är du pappa idag, kavaj och slips, häftigt!”. Efter Nina 

är det Gabriels tur att få ny blöja. Gabriel har på sig en klänning, även den tillhörande 

avdelningens utklädningskläder, pedagog A skrattar lätt och säger ”har du klänning på 

dig, det är ju tjejer som ska ha klänning” (Observation av pedagog A). 
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Att pedagogerna reagerar olika på stereotypt ansedda kvinnokläder respektive manskläder kan 

ses i ljuset av Hirdmans tankar om mannen som norm och kvinnan som avvikande (Hirdman, 

2001). Denna princip skulle kunna förklara varför pedagogerna ”höjer” de stereotypt ansedda 

manskläderna och ”sänker” de stereotypt ansedda kvinnokläderna när det är en pojke som bär 

dessa kläder. I exemplet som beskrivits ovan blir det tydligt hur pedagogen normaliserar 

kavajen och slipsen och höjer flickan som bär dessa medan hen bekräftar klänningen som 

avvikande. I detta fall ses alltså det manliga som norm och det kvinnliga underordnat och 

avvikande. Även Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) forskning visade att 

pedagogerna överordnade ”typiskt” pojkigt och underordnade ”typiskt” flickigt.      
 

6.2.5 Konverserande flickor och bråkiga pojkar 

Förutom de olika bemötande av pojkar och flickor som nämnts ovan visade både hall- och 

skötrumsobservationerna att pedagogerna bjöd in flickor till samtal i avsevärt större 

utsträckning än de gav pojkarna möjlighet till konversation. I princip alla gånger pedagogerna 

pratade till pojkarna var det genom korta direktiv med negativt fokus medan flickorna och 

pedagogen höll utförliga samtal. Följande observation av pedagog C exemplifierar hur 

pedagogerna samtalade till pojkar respektive flickor:  

 

Pedagog C sitter med Loke i knät och klär på honom kläderna, bredvid sitter Klara och 

kämpar med skorna. Pedagog C och Klara pratar om vad man kan hitta på utomhus när 

det regnar och vilka kläder man behöver ha på sig. Pedagogen börjar tröttna på Loke 

som under de senaste 10 minuterna stretat emot vid påklädnaden, hittills har pedagogen 

inte pratat med Loke men säger nu ”Loke, sluta! Rör dig inte så mycket!”. 

Konversationen med Klara fortsätter men bryts än en gång av pedagogens 

tillrättavisande av Loke (Observation av pedagog C). 

 

Denna observation exemplifierar som sagt hur pedagogerna talar olika till pojkar och flickor. 

Där flickorna möts av långa samtal möts pojkarna av korta tillrättavisande direktiv. 

Wahlströms (2003) studie visade på liknande resultat, flickorna förväntades klara sig själva 

och pedagogerna bjöd in flickorna till dialog medan pojkarna förväntades behöva hjälp och 

blev utan möjligheten till samtal. Wahlström menar att pedagogernas olika sätt att samtala till 

och bemöta pojkar respektive flickor innebär att flickor berövas möjligheten att utveckla mod, 

initiativförmåga och självförtroende. Pojkarna förlorar möjligheten till utveckling av språk 

och hjälpsamhet (Wahlström, 2003).    
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6.2.6 Konverserande flickor och bråkiga pojkar – ett undantag 

Även i skötrumet visade det sig som sagt att de tre pedagoger bjöd in och samtalade olika till 

pojkar och flickor. Under de flesta blöjbytena konverserade pedagogerna enbart med flickorna 

medan fokus vid blöjbyten av pojkar låg på annat än att samtala. Däremot skedde det vissa 

undantag från detta mönster som kan exemplifieras genom två av blöjbytena från 

observationen av pedagog B: 

 

Esther ligger på skötbordet och ska få en ny blöja av pedagog B. Pedagogen frågar 

Esther vad hon tror det blir för lunch, Esther och pedagogen pratar under hela blöjbytet 

om olika maträtter och annat som kretsar kring mat. När Esther är klar klättrar Wille 

upp på skötbordet, pedagogen frågar honom vad han har gjort utomhus. Tillsammans 

pratar de om vilka Wille lekt med, att han cyklade och annat han gjort utomhus 

(Observation av pedagog B). 

 

Att pedagogerna bjöd in och samtalade likvärdigt med pojkar och flickor ett antal gånger 

under observationerna skiljer sig från Wahlströms (2003) studie. Pedagogerna i hennes studie 

visade sig prata mer avancerat till flickor än pojkar och pojkar gavs inte möjlighet till samtal i 

lika stor utsträckning som flickor (Wahlström, 2003, s. 33-56). I citatet ovan ges både pojken 

och flickan samma möjligheter till delaktighet i samtalen, vilket från pedagogens sida skulle 

kunna ses som ett tillämpande av det kompensatoriska arbetssättet. Boden (2011) förklarar att 

det kompensatoriska arbetssättet går ut på att erbjuda flickor och pojkar samma möjligheter 

att utveckla alla egenskaper och förmågor (Boden, 2011) vilket pedagogen gör då hen 

inbjuder pojken och flickan till samtal. 

 

6.2.7 Större acceptans mot pojkars stökiga beteende än mot flickors 

Under hallobservationerna visade det sig att pedagogerna accepterade pojkars stökiga 

beteenden i större utsträckning än de accepterade flickornas liknande beteenden. En 

observation som kan exemplifiera en sådan situation är följande:  

 

Pedagog A och barnen Maja, Truls, Lilja och Sixten är i hallen och ska klä på sig. Maja 

som har klätt på sig börjar tröttna på att vänta på kompisarna, hon vrider och vänder sig 

på golvet och sakta men säkert blir hon allt mer högljudd. Pedagogen säger då till henne 

”snälla Maja, sätt dig upp och sluta håll på så där”. Maja sätter sig upp. Sixten som fått 

hjälp av pedagogen på med kläderna sitter bredvid Maja, även han börjar bli varm och 

tröttnar på att behöva vänta. Sixten står och bankar på ytterdörren, han skriker högt och 
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börjar retas med Maja. Sixten drar av Maja mössan, hon går fram till pedagogen 

gråtandes och säger ”Sixten tog Majas mössa” varpå pedagogen säger ”pojkar är så 

busiga, tokigt av Sixten att ta din mössa”, pedagogen hämtar mössan som Sixten slängt 

på golvet och ger till Maja (Observation av pedagog A). 

 

Denna observation visar på hur pedagogens toleransgrad mot flickans ”stökiga” beteende är 

lägre än pojkens liknande beteende. Olofsson (2007) förklarar att anledningen till att 

pedagoger visar en större acceptans mot pojkars beteende än mot flickors kan vara på grund 

av deras förväntningar. Hon menar att pedagogerna förväntar sig att pojkar ska vara busiga 

och flickor lugna och snälla, dessa förväntningar menar hon skapar gränser för hur pojkar och 

flickor får bete sig och hur stor plats de får ta (Olofsson, 2007). Utifrån Olofsson (2007) är det 

alltså pedagogens förväntningar på hur flickor och pojkar ska bete sig som skapar den större 

acceptansen till pojkars stökiga beteenden. Detta relaterar till Hirdmans (2001) genuskontrakt 

som reglerar vilka beteenden som är ”godkända” för pojkar respektive flickor. Månsson 

(2000) förklarar att pedagogens bemötande påverkar barnens självuppfattning och 

identitetsskapande (Månsson, 2000). Utifrån Olofsson, Hirdman och Månsson tänker jag att 

pedagogen i exemplet bekräftar för barnen att när en flicka beter sig ”stökigt” är det inte okej, 

utan flickan ska sitta stilla och vara lugn. Däremot när en pojke visar upp ett ”stökigt” och 

”bråkigt” beteende så accepteras det vilket både förstärker pojkens roll som busig och pojken 

som norm.  

 

Ur resultaten och analysen av hall- och skötrumsobservationerna visade det sig att 

pedagogerna i sitt sätt att bemöta och tala till barnen upprätthåller traditionella könsroller och 

könsmönster och ser pojkar och flickor som två olika grupper. Både observationerna i hallen 

och i skötrummet, med få undantag, gav nästan identiska resultat när det gäller pedagogernas 

bemötande av barnen vad gäller genus och jämställdhet. Den enda skillnaden som framkom 

var hur pedagogerna samtalade med pojkar och flickor i skötrummet. I hallen var det nästan 

enbart flickorna som inbjöds till samtal av pedagogerna, i skötrummet visade det sig att även 

pojkar, betydligt fler gånger än i hallen, inbjöds till konversation med pedagogen.  

 

6.3 Att omsätta ambitionerna i praktiken 

Efter att ha analyserat intervjuer och observationer visar det sig att de tre pedagogerna som 

ingick i undersökningen uttrycker ambitioner om att de i sitt arbete vill och försöker motverka 

traditionella könsroller och könsmönster, i enlighet med de riktlinjer som läroplanen för 
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förskolan (1998/2010) uttrycker. Dock visar observationerna att det finns en problematik i att 

omsätta ambitionerna i praktiken. I observationerna visade det sig att pedagogerna bemöter 

pojkar och flickor på ett sådant sätt att traditionella könsroller och könsmönster cementeras. 

Varför pedagogernas tro, önskan och ambitioner om att arbeta genusmedvetet inte omsätts i 

praktiken kan förklaras på olika sätt. Intervjuerna tyder på att pedagogerna har ambitioner om 

att motverka stereotypa könsroller och arbeta på ett kompensatoriskt sätt men som nämnts 

tidigare visade observationerna ett glapp mellan pedagogernas praktiska arbete och deras 

ambitioner. I nästan alla observationer, med få undantag, framkom det att stereotypa 

könsroller och könsmönster reproduceras och lever vidare istället för att vidgas eller 

motverkas. En av anledningarna till att pedagogerna i undersökningen upprätthåller 

traditionella könsmönster och ger uttryck för stereotypa förväntningar på pojkar och flickor i 

sitt bemötande av barnen kan relateras till hur läroplanen är utformad. Läroplanen ställer upp 

och formulerar fina jämställdhetsmål som förskolan ska sträva efter, men tar inte upp hur 

arbetet med att motverka traditionella könsroller ska gå till.   

 

Pedagogernas vilsenhet i fråga om hur genomförandet av läroplanens intentioner i praktiken 

ska gå till kan vidare kopplas till deras medvetenhet och förhållningssätt i fråga om genus och 

jämställdhet. Wahlström (2003) förklarar att problematiken med att arbeta jämställt och 

genusmedvetet ofta grundar sig i en omedvetenhet hos pedagogerna. Hon förklarar att 

pedagoger ofta tror sig arbeta genus- och jämställdhetsmedvetet men praktiken visar annat. 

Wahlström menar att om pedagoger i förskolan ska lyckas med att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller måste de själva först bli medvetna om hur de faktiskt bemöter 

pojkar och flickor (Wahlström, 2003). Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) 

tillägger även att det är svårt som vuxen att upptäcka och förhålla sig kritisk till traditionella 

könsmönster eftersom människan lever mitt bland dem (SOU, 2006, s. 58-59).  

 

Glappet mellan ambition och praktik kan förklaras genom en tredje orsak vilket grundar sig 

på tidsbrist. Under undersökningens gång upptäcktes hur stressade pedagogerna var, vilket de 

även uttryckte i intervjuerna. Pedagogerna menar att deras handlande går på rutin på grund av 

tiden. Jag menar att denna stress kan grunda sig på tidsbrist. Att pedagogerna är stressade i sitt 

arbete anser jag kan vara en bidragande orsak till att de inte hinner reflektera och därmed bli 

medvetna över sitt bemötande av flickor och pojkar, vilket leder till att stereotypa 

föreställningar lever vidare.  
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Slutligen kan sägas att pedagogerna behöver utrymme för att utforska sin egen verksamhet för 

att skapa redskap och bättre villkor för reflektion kring deras praktiska arbete vad gäller 

genus- och jämställdhet. För att bli medveten om sitt bemötande av pojkar och flickor när det 

kommer till genus och jämställdhet kan man exempelvis likt pedagogerna i Wahlströms 

(2003) studie filma sin verksamhet. Pedagogerna i hennes studie uttryckte likt pedagogerna i 

denna studie en tro om att bemöta barnen bortom stereotypa förväntningar. När de sedan 

filmade verksamheten under en tid framkom det, precis som i denna studie, ett glapp mellan 

pedagogernas ambitioner och faktiska arbete. Med hjälp av att se filmerna menar Wahlström 

att pedagogerna blir medvetna om sitt bemötande och därmed kan förhålla sig kritisk till det 

egna arbetet (Wahlström, 2003).   
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7. Slutsatser och sammanfattning 

Denna studie har vart mycket givande att genomföra. Den tidigare forskning som gjorts på 

området kring genus och jämställdhet i förskolan, när det kommer till pedagogers bemötande 

och sätt att tala till pojkar och flickor, har som nämnts tidigare visat att pedagoger gör skillnad 

på pojkar och flickor. Mönstret att som pedagog göra skillnad på pojkar och flickor i det 

sociala samspelet återfinns i Wahlström (2003), Eidevald (2009), Olofsson (2007) samt i 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009). I definitionen av begreppen genus och 

jämställdhet samt i den tidigare forskningen framkom det olika sätt som jämställdhet 

synliggörs på i förskolan. Bland annat kommer jämställdhetsarbetet i uttryck genom det 

”könsneutrala arbetssättet” och det ”könskompensatoriska arbetssättet”, där det första sättet 

innebär en neutralisering av miljön och språket från sådant som anses könsstereotypt. Det 

andra arbetssättet går ut på att låta pojkar och flickor överskrida könsnormerna. Båda 

arbetssätten syftar till att ge barnen möjlighet att utvecklas och ses som unika individer 

(Boden, 2011) (Wahlström, 2003) (Olofsson, 2007). Den tidigare forskningen och relevanta 

litteraturen har framförallt fokuserat på pedagoger arbetandes med barn i åldrarna tre till sex 

år. I denna studie har fokus istället legat på pedagoger arbetande med de yngre barnen i 

åldrarna ett till tre år.  

 

Denna studie resulterade i liknande resultat som den tidigare forskningen och den relevanta 

litteraturen presenterat. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera vidare hur 

pedagoger uppfattar begreppen genus och jämställdhet i förskolan och hur de bemöter barn i 

åldrarna ett till tre när det kommer till genus och jämställdhet. Resultatet av undersökningen 

genererade i tre huvudteman vilka var följande, pedagogernas syn på genus och jämställdhet, 

hur bemöts pojkar och flickor i praktiken? samt att omsätta ambitionerna i praktiken. 

Pedagogerna i studien framhöll genus som en social konstruktion skapat av könsstereotypa 

förväntningar. Därmed uttrycktes ambitioner att bemöta pojkar och flickor bortom dessa 

förväntningar genom ett kompensatoriskt arbettsätt för att uppnå jämställdhet. I praktiken 

uppstod en problematik i att omsätta dessa jämställdhets ambitioner eftersom pedagogerna 

gjorde skillnad på pojkar och flickor, både i sättet att tala till dem och i handlandet. 

Pedagogernas bemötande av barnen visade att stereotypa könsroller och könsmönster 

cementerades, vilket gick emot deras ambitioner. Som anledning till glappet mellan ambition 

och praktik redogjordes det för tre motiv vilka var följande, läroplanens utformning, 

pedagogers omedvetenhet om sitt handlande samt stress och tidsbrist. Det första motivet 
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innebär att läroplanen uttrycker riktlinjer kring jämställdhet som förskolan ska uppnå och 

sträva mot, men tar inte upp på vilket sätt arbetet med dessa riktlinjer ska gå till. Det andra 

motivet presenterade Wahlström (2003) och menar att om pedagogerna i dagens förskolor ska 

lyckas med arbetet att motverka stereotypa könsroller måste de först bli medvetna om sitt 

handlande. Det sista motivet för glappet mellan ambition och praktik handlar om tidsbrist. 

Pedagogerna i denna studie uttryckte en stress i sitt arbete som grundar sig på tidsbrist, vilket 

kan ses som en bidragande orsak till att de inte hinner reflektera och bli medvetna om sitt 

handlande.    

 

De resultat som framkommit i denna studie gäller inte generellt för alla pedagoger inom 

förskolans värld utan enbart för de tre pedagoger som ingått i denna undersökning. I följande 

avsnitt presenteras förslag på vidare forskning som grundar sig på problematiken mellan 

ambition och praktik. 

 

7.1 Vidare forskning 

För att skapa möjlighet för ambitionerna att omsättas i praktiken behöver pedagogerna 

utforska sin egen verksamhet för att skapa redskap och bättre villkor för reflektion kring deras 

praktiska arbete, vad gäller genus- och jämställdhet. I denna studie uttryckte pedagogerna en 

stress i sitt arbete vilket ledde till att de sällan hann reflektera över sitt handlande utan 

bemötte barnen på ren rutin. Som vidare forskning vore det därför intressant att utföra en 

studie där syftet är att studera de villkor och redskap som pedagoger har tillgång till för 

reflektion över sitt praktiska arbete kring genus och jämställdhet. Detta kan skapa bättre 

förutsättningar för att uppnå en förskola där traditionella könsmönster vidgas eller motverkas 

istället för upprätthålls och cementeras. 
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8.2 Otryckta källor 

 

Bilaga 1 - Kontaktbrev 

Hej! 

 

Zandra Rydberg heter jag och studerar till förskollärare vid Södertörns Högskola. Jag börjar 

min sista termin nu och kommer under oktober-december skriva mitt examensarbete. Min 

tanke med examensarbetet är att undersöka pedagogers uppfattningar av begreppen genus och 

jämställdhet, samt hur de själva uppfattar att deras verksamhet ser ut när det kommer till just 

genus och jämställdhet. Jag har även tänkt observera verksamheten och pedagogernas 

bemötande av flickor respektive pojkar för att se om det finns några skillnader/likheter i 

bemötandet.  

 

Mitt tillvägagångssätt för undersökningen är tänkt att ske genom observationer av 

verksamheten och även genom intervjuer med pedagogerna för att få reda på deras tankar 

kring genus och jämställdhet i förskolan. 

 

I examensarbetet kommer inga personers riktiga namn eller ålder att nämnas, inte heller 

förskolans namn. Undersökningen är inte tänkt att på något som helst sätt döma verksamheten 

eller pedagoger, utan enbart att lyfta fram uppfattningar kring genus och jämställdhet hos 

pedagoger i förskolan och hur dessa begrepp omsätts i praktiken. 

De pedagoger som medverkar i studien har rätt att när som helst, utan att förklara sig, avbryta 

sin medverkan i undersökningen.  

 

Ni når mig på xxxxxxxxxxxxx (den mejl jag skickade detta mejl 

från) om ni har några funderingar! 

Hoppas höra från er!  

Med vänlig hälsning, Zandra 

 

 

 

 

Bilaga 2 – Ämnesområden för intervjuerna 

 Pedagogens uppfattning av begreppet genus 

 Pedagogens uppfattning av begreppet jämställdhet 

 Hur genus och jämställdhet tar sig uttryck i förskolans vardag 

 Hur pedagogerna anser sig bemöta pojkar respektive flickor 

 Vad tror pedagogerna ligger till grund för deras bemötande av barnen 

 Hur ser pedagogens fortbildning inom genus och jämställdhet i förskolan ut 

 Formulera ämnesområdena till frågor anpassade efter varje intervjusituation.  

 

Ställ följdfrågor anpassade efter den enskilda intervjun. 
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Bilaga 3 – Föräldrabrev  

Hej! 

 

Zandra Rydberg heter jag och läser min sista termin på förskollärarutbildningen vid 

Södertörns högskola. Jag ska nu under hösten skriva mitt examensarbete med syfte att 

undersöka hur tre pedagoger här på xxxx förskola uppfattar begreppen genus och jämställdhet 

i förskolan samt hur de bemöter flickor och pojkar när det gäller genus och jämställdhet. För 

att förhoppningsvis kunna besvara studiens syfte kommer jag utföra intervjuer med de berörda 

pedagogerna samt observera dem i deras arbete i hallen och skötrummet.  

Då ert barn eventuellt kommer befinna sig i någon av de observationer jag har för avsikt att 

genomföra ber jag er svara på detta mejl med ett godkännande eller icke godkännande om att 

ert barn deltar i observationerna.  

 

Inga bilder, filmer eller ljudinspelningar av observationerna kommer 

att utföras, enbart anteckningar med fiktiva namn av de barn och 

vuxna som deltar i observationen. I det färdiga arbetet kommer alla 

barn, vuxna och platser avidentifieras. Studiens syfte är inte att på 

något som helst sätt döma verken pedagoger eller barn, utan enbart 

skapa förståelse för hur pedagoger uppfattar genus och jämställdhet 

och hur dessa begrepp tar sig uttryck i pedagogernas praktiska arbete.  

 

Har ni några frågor så hör gärna av er till min mejl xxxx  

Med vänlig hälsning, Zandra 

 


