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1. Abstract	  	  

 
Title: Gender equality in preschool! A study about preschool teachers thoughts and reasoning 

concerning gender equality in preschool from outside of the curriculum. 

Term: Autumn 2014 

Author: Jenni Mårtensson  

Supervisor: Agneta Lilja 

The purpose of my study is to find out how preschool teachers reason concerning their work with 

gender equality from outside of the curriculum. I propose the following questions: If there is a 

positive view over the relevance of gender equality from outside of the curriculum? Does the 

preschool teachers think themselves to work with gender equality from outside of the curriculum? 

Does the preschool teachers have any thoughts on whether working with gender equality will have a 

positive or negative effect on the children? In what way does the preschool teachers reason on their 

own meetings with boys and girls? The method  chose to use is a qualitative study that is based on 

interviews. I have interviewed four preschool teachers in a small society called Katrineholm. After 

the interviews I have analyzed the material and split it into themes that has been processed. My 

theoretical approach to analyze the empirical data in this study is gender theories and power 

perspectives. A gender perspective is based on the belief that men and women, boys and girls are a 

sociological creation by man and something we can change to create balance in the world. Power 

perspectives are crucial in this debate, since its based on women wanting as much power as men. 

The conclusion reached in this study is that when it comes to gender equality from outside of the 

curriculum the preschool teachers need a lot of support. The curriculum states the importance of our 

commitment to change the schools to a more equal context/environment between boys and girls. 

Not one of the three preschools in this study have an active work concerning the subject. This 

means that despite research is moving forward and the curriculum is being changed as such, it has 

not yet established in real life. One of the problems that presented itself was the preschool teachers 

attitudes towards the curriculum and its context. Torn views made my material harder to analyze but 

facts remained the same. There is not enough time given and interest taken to work according to the 

curriculum. 

Keywords: Gender equality, power, curriculum, Preschool 

Nyckelord: genus, jämställdhet, makt, läroplan, förskola 
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2. Inledning och bakgrund: 

 
Enligt Victoria. C. Wahlgren som är doktor i filosofi med pedagogisk inriktning styrs den svenska 

skolan, som den ser ut idag, av de aktuella läroplanerna och skollagen. Den värdegrund som alla 

läroplaner bygger på är gemensam för alla elever i förskolan och skolan och den sträcker sig ända 

till gymnasieskolans sista år. Det kan tolkas som en strävan efter en jämställd skola, då vi med 

gemensamma mål kan minska på klyftorna (Wahlgren, 2011:23). Enligt den svenske 

genuspedagogen Eva-Karin Wedin har den svenska förskolan en lång väg att vandra för att nå 

jämställdhet. Hon menar att man kan jämföra dagens förskolor och skolor med jättearenor där man 

återskapar traditionella könsmönster. Wedin menar vidare att personalen ställer olika krav på flickor 

och pojkar, tillexempel att pojkar skulle vara högljudda och bråkiga medan flickor skulle vara lugna 

och tysta då de lever upp till förväntningarna som vuxna har. Wedin förklarar att skollagen kräver 

att alla oavsett könstillhörighet har lika rättigheter och lika tillgång till utbildning. Kränkningar av 

elever är något som aktivt ska förhindras. Trots detta tydliga budskap menar hon att framstegen 

ännu lyser med sin frånvaro (Wedin, 2011:13-14). 

 

Så vart kommer begreppen genus och jämställdhet ifrån och varför är det viktigt? Ordet genus 

härstammar från grammatiken och har tagits från engelskans gender, vilket betyder kön (Connell, 

2003:19) och kan kopplas till ordet jämställdhet. Jämställdhet är ett unikt svenskt begrepp som 

används i engelskan som gender equality och betyder könsutjämning (Svensson, 2008 i Wahlgren, 

2011:19). Jag kommer att gå in djupare på begreppens betydelse längre fram.  

Genus är vad som styr hela vår kultur och våra sociala relationer (Connell, 2003:9). Detta tolkar jag 

som att begreppet jämställdhet är framtaget för att kunna skapa lika rättigheter för män och kvinnor.  

 

Genus är något som genomsyrat hela min utbildning och även berört mig som mamma till två 

pojkar. Som blivande förskollärare ligger det därför i mitt intresse att ta reda på hur förskollärare 

resonerar om sitt arbete med genus och jämställdhet. Jag vill ta reda på om genus och jämställdhet 

enbart blir belysta som fina ord i en arbetsplan, läroplan, skollag eller likabehandlingsplan, anser sig 

förskollärarna arbeta aktivt på ett genusmedvetet sätt och hur då i sådant fall. 

Genom att intervjua förskollärare om deras arbete och funderingar om genus och jämställdhet 

utifrån rådande styrdokument, hoppas jag att få reda på om ett aktivt arbete finns där man försöker 

anpassa förskolans aktiviteter och sysslor utefter specifika mål. Arbetar man utifrån läroplanen med 

genus och jämställdhet, i sådant fall hur då? Om inte, varför då? Kan det vara så att ett aktivt arbete 
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med genus och jämställdhet utifrån rådande styrdokument är något som saknas eller av någon 

anledning inte känns nödvändigt? 

2.1 Syfte: 

	  
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur några förskollärare i Katrineholms kommun 

resonerar om sitt arbete med genus och jämställdhet utifrån rådande styrdokument. 

2.2 Frågeställning: 

 

1. Finns det en positiv/negativ föreställning hos förskollärarna när det gäller relevansen av genus 

och jämställdhetsarbete utifrån styrdokumenten? 

2. Anser sig förskollärarna aktivt arbeta med genus och jämställdhet utifrån styrdokumenten? 

3. Menar förskollärarna att ett aktivt arbete med genus och jämställdhet kan få negativa eller 

positiva konsekvenser för barnen? 

4. Hur resonerar förskollärarna om sitt eget bemötande av flickor och pojkar? 

 

3. Historisk bakgrund  

För att tydliggöra varifrån jämställdhetsfrågan tog sin plats i styrdokumenten kommer en kort 

historisk bakgrund. Informationen är hämtad från boken Genuspedagogiskt arbete i praktiken 

skriven av Victoria. C. Wahlgren.  

 

 

Sedan en lång tid tillbaka har kvinnor strävat efter jämlikhet. Redan på 1700- talet startades 

kvinnorörelsens arbete där man ställde krav på att kvinnor skulle få samma rättigheter som män och 

räknas som medborgare. Kampen fortsatte under 1800-talet där målet var att ge kvinnor rätten till 

ett eget liv och att få räknas som myndiga. Kvinnorna ville få leva sina egna liv där de inte räknades 

som en egendom ägda av männen. Kvinnorna förde kampen om lika rätt till utbildning, rätten att få 

ärva av sina föräldrar och möjligheten till att driva och äga företag så som männen (Wahlgren 

2011:17). 
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Professor Gaby Weiner tillsammans med docent och lektor Britt-Marie Berge (Weiner och Berge, 

2001 i Wahlgren, 2011) menar att när det kommer till jämställdhetsfrågan i skolans värdegrund så 

finns det inte någon lång historisk bakgrund, de menar att läroplanerna för grundskolan började 

förändras under 1960 talet och att den relation som befann sig mellan könen och könsrollerna skulle 

utmanas. Weiner och Berge menar främst vad man räknar som obetalt och betalt arbete i hemmet 

och vad i könsrollerna som räknas som feminint och maskulint (Weiner och Berge, 2001 i 

Wahlgren, 2011:23).  

Professor Yvonne Hirdman (2001) menar att den politiska diskussionen på 1960- talet om kvinnors 

underordning i samhället och könsrollsfrågan ledde till att en jämställdhet mellan könen skrevs in i 

läroplanerna (Hirdman, 2001 i Wahlgren, 2011:23). 

4. Tidigare forskning: 

 
Jag har sökt genom olika databaser efter artiklar som liknar den jag skriver om. Det finns en hel del 

forskning om genus och jämställdhet, men inte någon som är fokuserad mot förskollärares 

föreställningar och resonemang med direkt koppling till styrdokumenten. Jag har valt ut en antologi 

som består av en mängd olika studier inom samma ämne och ett examensarbete som var intressant 

att jämföra med då deras studie liknar min egen. 

 

 

4.1 Genus i förskola och skola: 

 

Genus i förskola och skola är en avhandling skriven av professor Inga Wernersson, en antologi med 

syftet att presentera ett antal olika resultat inom projektet Förändrade köns/genusordningar i skola 

och utbildning: policy, perspektiv och praktik (Tallberg Broman, 2009:12). 

Här är begreppet genusordning av relevans då det står för ett mer neutralt beskrivande av miljö, 

kultur och de olika normer och regler som särskiljer män och kvinnor i ett samhälle. Wernersson 

(2009) menar att när man utgår från ett vardagsperspektiv och vill se de förändringar som skett samt 

vilka konsekvenser det har haft, är det nästan omöjligt att skilja utvecklingen av de individuella 

historierna mot det förändrade samhället (Wernersson 2009:13). 
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Wernersson (2009) menar att syftet med arbetet är att med hjälp av olika punktnedslag identifiera 

och samtala om några aspekter av samhällsförändringar, vilken betydelse de har för genusordningen 

samt de konsekvenser som blivit i första hand för elever och lärare (Wernersson 2009:15). 

De material som använts är data från olika skoldokument så som styrdokument och läromedel samt 

observationer och intervjuer. Enligt Wernersson (2009) har man valt att utgå från olika teman som 

skildrades efter fallstudiens slut. Projektet är framställt med stöd av ett flertal olika forskare där man 

har valt att sammanfatta frågeställningen efter varje kapitel, där alla forskare har en egen fråga som 

är kopplad till deras kapitel. Wernersson (2009) ville med detta projekt visa hur den 

genusordningen som råder i skolan och förskolan ser ut, men också vilka konsekvenser den får för 

barn, elever och lärare. Olika aspekter har valts ut att studeras i delprojekt (Wernersson 2009:15). 

De frågeställningar som jag finner intressanta har likheter med mitt eget arbete, det är kapitel två, 

tre, fyra och sex. Jag valde bort de övriga kapitlen då inte var relevanta för mitt syfte. 

Frågeställningarna och resultaten från Wernerssons antologi kommer jag att presentera nedanför.  

I kapitel två har Wernersson (2009) gjort en analys av hur jämställdhetsbegreppet har formulerats 

vid olika tidpunkter och på vilket sätt man idag framställer begreppet i de aktuella styrdokumenten. 

I kapitel tre av doktorand Charlotta Edström (2009) tar hon upp hur ett arbete med jämställdhet i 

förskolor hanteras när de kommer till en lokal policy nivå och hur man har framställt det i 

kommunala dokument. Detta kapitel handlar om var och hur man diskuterar samt hanterar frågor 

om jämställdhet i kommunen.  

 

Kapitel fyra som professor Ingegerd Tallberg Broman (2009) har författat handlar om förskolans 

tidsperspektiv och dess betydelse av den svensk/nordiske modellen för jämställdhet i 

genusordningen. Då förskolan har blivit något av en självklarhet för samhället så har man under 

senare år utvecklat ett innehållsrikt arbete för jämställdhet. I detta kapitel presenteras empiriskt 

material som beskriver förskollärares olika uppfattningar om jämställdhet (Tallberg Broman, 2009). 

 

Kapitel sex är skrivet av genuspedagogen Maria Hjalmarsson (2009) från Göteborgs universitet och 

handlar främst om lärarens uppfattning om vilka förändringar i yrket som gjorts under deras 

yrkesverksamma tid. Fokus ligger till största del på de ökade kraven vad det gäller sociala aspekter 

och även i detta avseende kan likheter och skillnader ses mellan lärare av olika kön (Hjalmarsson, 

2009). 
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Wernersson (2009) sammanfattar sin undersökning med två mönster. De ena vid namn jämställdhet 

är likhet och den andre att jämställdhet är en balansering av olikhet. Hon menar att dessa två 

mönster är typiska för köns och genusordningens grund (Wernersson 2009:38). 

Wernersson (2009) menar att den grupp som anser att de inte arbetar med jämställdhet i sin 

yrkesutövning ger intrycket av att de inte har tagit ställning till någon typ av antagande. Författaren 

menar även att bristen på intresse kan vara ett alternativ. Det framkom att man inte anser 

jämställdhetsfrågan vara något problem. Wernersson (2009) berättar att styrdokumenten över lag 

yrkar för ett aktivt arbete med jämställdhet och att det ska vara ett genomgående kännetecken för 

förskola och skola. Det framkom även i diskussioner från senare årtionden att de verkliga 

förändringarna som har skett i genusforskningen är frånvarande när de kommer till 

kursplansarbetet. Endast hem och konsumentkunskap har tydliga jämställdhetsmål, i svenskämnets 

planer kunde man notera yttrandet av ordet genus (Wernersson, 2009:38). 

I kapitel tre kommer Edström (2009) fram till att förskolenheterna är där det viktigaste 

jämställdhetsarbetet utförs. Hon menar att det finns en viss tvekan om huruvida förvaltningen och 

den kommunala politiken bedöms ha någon form av ansvar för att arbeta med denna fråga. Vidare 

menar Edström (2009) att det finns en föreställning om att ojämställdheten kan minska och 

jämställdheten öka genom att man ökar kunskaperna. Av det menar Edström (2009) att man kan dra 

en slutsats till att det saknas kunskaper, inte minst hos förskollärarna. Hon menar även att det 

möjligtvis kan vara så att alla inte är överens om innebörden av jämställdhet (Edström, 2009:54). 

I kapitel fyra avslutar Tallberg Broman (2009) med att analysera barnomsorg och förskolor genom 

olika tidsepoker och i olika länder för att få en god insyn i olika genusantaganden. Hon menar att 

samhällenas olika syn på män och kvinnors familjeförhållanden och arbete, likaväl som deras 

medborgarskap och föräldraroll, avspeglas i strukturen av förskolorna. Tallberg Broman menar att 

synvinkeln på jämställdhet har varit av stor betydelse när det kommer till argumentationen för en 

utbyggd förskola. Hon menar att förskolan erbjuder både omsorg och pedagogik av hög kvalité med 

en omfattande legitimitet kan förhållandet pappa-mamma-barn ha förändrats. Man har i förskolorna 

utvecklat en struktur och strategi för förändrade könsrelationer. Tallberg Broman (2009) menar att 

fokus har gått från formella till informella strukturer till vad man nu kallar för jämställdhetsarbete i 

den pedagogiska praktiken. Hon menar att det visar på att det har skett en förändring från struktur 

till individ, från att förskolan har varit en institution med struktur för jämställdhet till att ha blivit 

professionaliserat och individualiserat ansvar för likvärdighet och värdegrundsfrågor. Tallberg 

Broman (2009) menar att det belyser ett sammanhang av den ambition som förskolan har med 
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pedagogik och uppfostran, att vara med och skapa en bättre och tryggare värld (Tallberg Broman, 

2009:78-79). 

I kapitel sex som Hjalmarsson (2009:110) har skrivit sammanfattar hon sin studie kortfattat med att 

lärarkåren oavsett deras kön, eller vilken plats de arbetar på, har ungefär samma upplevelser av att 

kraven på yrket har förändrats. Vad som framkom i hennes intervju och enkätundersökning är att de 

flesta lärarna upplever att den etniska variationen i gruppen är större, och att de krav som sätts på att 

man har en bredare social kompetens har lett till ökad oro. Det framkom att de upplevda ökade 

kraven var större hos kvinnorna (Hjalmarsson, 2009:110). 

4.2 En förskollärares tankar om genusarbete i förskolan: 

I övrigt så fanns det ett examensarbete som hade en hel del likheter med det ämnesområde jag valt 

att undersöka. Arbetet heter En förskollärares tankar om genusarbete i förskolan. Undersökningen 

är baserad på ett kvalitativt tillvägagångsätt och utgår från förskollärares förhållningssätt i en 

kommun i Mälardalen. Examensarbetet är skrivet av studenterna Lina Nordlund och Josefin 

Berggren (2011). Deras syfte med undersökningen är att intervjua förskollärare i Mälardalens 

kommun för att ta reda på deras förhållningssätt till genus och jämställdhet i den vardagliga 

verksamheten (Nordlund och Berggren, 2011:2). 

Nordlund och Berggren (2011) har valt att utgå från följande forskningsfrågor: 1. Hur tänker 

förskollärare kring genusarbete och bemötandet av flickor och pojkar i verksamheten?  2. Hur 

förhåller sig förskollärare vid planeringen av den pedagogiska verksamheten utifrån ett 

genusperspektiv?  

Resultatet de kom fram till var att förskollärarna generellt har genus med sig i vardagen och är fullt 

medvetna om hur det påverkar pojkar och flickor i verksamheten. Enligt Nordlund och Berggren 

(2011) så menar förskollärarna att verksamheten inte planeras utifrån ett genusperspektiv. Vidare 

menar de att det finns en röd tråd genom deras resultat som tydligt visar att genus är ett väl etablerat 

begrepp i förskoleverksamheterna och något som alla förskollärare har kunskaper om. Nordlund 

och Berggren (2011) vill mena att förskollärare har goda kunskaper om genus (Berggren och 

Nordlund, 2011). 
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5. Metod och material: 

5.1 Metod: 

 

Min uppsats är baserad på kvalitativa metoder. Professor Göran Ahrne och Docent Peter svensson 

(2013:12) menar att den kvalitativa metoden kan gälla sådant som tillexempel en händelse, ett 

yttrande, en bild, smak eller en beröring. Metoden används främst för att gå in på djupet av det som 

studeras där känslor, tankar och upplevelser hör hemma. Kvalitativ är ett samlingsbegrepp för en 

metod som innefattar observationer, intervjuer och analyser av texter. 

Jag har valt att använda mig en semistrukturerad intervju som metod. Professor Monica Dalen 

(2008:31) menar att den semistrukturerade intervjun är den som är mest använd och innebär att man 

har förberett samtalet i förväg med en intervjuguide bestående av färdiga frågor. 

 

5.2 Urval: 

	  
Jag valde att göra min undersökning i Katrineholms kommun då den är för mig närmast geografiskt. 

Jag skickade en förfrågan angående potentiella deltagare till alla förskolor i Katrineholms kommun 

och fick till slut svar från en av förskolecheferna som vidarebefordrade förfrågan till sina 

ansvarsområden. Tillslut lyckades jag få svar från fyra förskollärare, från tre olika förskolor, som 

ville ställa upp. De två som arbetar på samma förskola, arbetar även på samma avdelning. 

5.3 Presentation av informanter: 

 

Nedan följer en kort presentation av informanterna vars namn är pseudonymer. För att förtydliga 

presentationen och läsarens tolkning av materialet så kan det vara intressant att veta att Ylva och 

Sandra arbetar på samma förskola och på samma avdelning men har mycket skilda åsikter och 

skilda bakgrunder. Minella och Dana arbetar på två andra förskolor. Vad som även är intressant är 

att de tre förskolorna som materialet har samlats in på har samma förskolechef. 

 

Minella är 41 år och arbetar som förskollärare. Hon har snart haft titeln förskollärare i två år. Hon 

började studera senare i livet och har innan dess arbetat som dans och dramapedagog med fokus på 

dans. 
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Dana är 42 år och har jobbat som vikarie sedan 2005. Hon fick sluta när fler utbildade förskollärare 

skulle anställas och valde då att söka till universitetet. Hon arbetade samtidigt som hon utbildade sig 

till förskollärare. Innan hennes vikarietid har hon arbetat som barnskötare under många år. 

 

Ylva är 50 år och har arbetat som förskollärare sedan 1985.  

 

Sandra, som valde att inte uppge sin ålder, har arbetat i ett och ett halvt år som förskollärare men 

arbetat inom barnomsorgen i snart nio år. Under utbildningen så gick hon även en 

valideringsutbildning då hon arbetade 50% och studerade 50%. 

 

5.4 Tillvägagångssätt: 

 

Jag startade med att skicka ut ett brev till alla förskolor i kommunen med en förklaring om vem jag 

var, vilken skola jag kom ifrån och varför jag kontaktar just dem. Jag skrev vilken metod jag tänkt 

använda mig av, vad materialet har för syfte och hur publiceringen kommer att ske. 

När svar anlänt och jag hade fått ihop fyra förskollärare för intervjuer åkte jag ut och besökte dem 

på deras arbetsplats där vi satte oss ner för intervju. Här presenterade jag åter igen de etiska 

principerna för att klargöra vem som kommer ha tillgång till materialet och att allt kommer att 

skötas med högsta konfidentialitet. Jag valde att spela in intervjuerna med min mobiltelefon, vilket 

godkändes av informanterna, detta gjorde jag för att inte missa viktig information till min studie. 

 

5.5 Forskningsetik: 

 

Jag presenterade de etiska principerna som avser: 

Krav på samtycke: Informanterna ska informeras utförligt om allt vad som rör dennes deltagande 

och lämna samtycke utan någon påverkan från annat håll. Uppgifter om vad som gäller för 

deltagande ska delas ut på sådant sätt att informanten förstår vad som gäller (Dalén 2008).  

Jag valde därför att beskriva processen en ytterligare gång enskilt före varje påbörjad intervju, för 

att undvika missförstånd. 

Krav på att bli informerad: informanten ska informeras om syfte och den övergripande planen med 

arbetet, vilka följder och risker som kan medföras och de metoder som ska användas, att deltagande 

är frivilligt och att personen i fråga när som helst kan ta tillbaka sitt medgivande (Dalén 2008). 
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Krav på konfidentialitet: Detta innebär att man ska skydda informantens uppgifter och att man ser 

till att informanten hålls anonym. Utlämnade uppgifter ska förvaras sekretessbelagt (Dalén 2008). 

Jag har valt att använda mig av pseudonymer i mitt analysmaterial för att öka säkerheten för mina 

informanter. 

Krav på skydd för barn: Innebär att om informanterna är under 18 år gamla ska vårdnadshavare 

informeras och ge sitt samtycke. Informanten måste även själv alltid ge sitt samtycke. 

Hänsyn till socialt svaga grupper: extra åtgärder bör vidtas vid socialt svaga eller utsatta grupper 

med lätt igenkännliga karaktärer. Det är även viktigt för forskaren att tänka på att etiska krav på 

närmanden kan vara aktuella då svaga grupper inte alltid har möjlighet att skydda sina intressen 

(Dalén, 2008:21–26). 

 

5.6 Metodreflektion: 

 

Jag mötte upp informanterna på respektive förskola och hade med mig ett formulär med färdiga 

frågor som jag hade förberett. För att förenkla transkriberingsprocessen bad jag om lov att få 

använda inspelningsfunktion på min mobiltelefon, vilket godkändes av alla informanterna. 

Intervjuerna utfördes i personalrummen på vardera förskola. Det fanns ingen problematik i mina 

frågor utan alla informanter svarade utförligt på alla frågor. En tvekan i ämnet upplevdes dock 

komma från alla fyra informanter då svaren emellanåt kunde kännas något intränade. Jag upplevde 

även en viss försvarsposition från informanterna. Detta kan delvis ha att göra med att det visade sig 

att inte en enda av de förskolor intervjuerna utfördes på, hade någon form av aktivt arbete med 

genus och jämställdhet utifrån styrdokumenten. En av förskolorna arbetade med styrdokumenten i 

fokus men inget specificerat på jämställdhet. Jag fick höra att det var positivt att jag gav dem 

chansen att reflektera över detta. Något jag funderar över som inte går att undvika är naturligtvis 

också huruvida informanterna talar utifrån fakta och hur mycket som är föreställningar, med andra 

ord sådant som får svaren att låta annorlunda än vad verkligheten beskriver. Jag fick även höra att 

mina frågor var svåra, detta tolkar jag som positivt då det innebär att förskollärarna aktivt fick 

fundera över sitt eget arbete med genus och jämställdhet och om styrdokumenten har någon speciell 

plats i deras yrkesroll. 
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6. Styrdokumenten: 

 
För att få en tydligare insikt i vad styrdokumenten säger om genus och jämställdhet kommer här 

några citat hämtade direkt från läroplanen för förskolan, skollagen och Katrineholms 

likabehandlingsplan. 

 

 

6.1 Läroplan för förskolan: 

 

-‐ Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta, är värden 

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (Skolverket 2010:4).  

 

Vidare står det i läroplanen att vuxnas förhållningssätt är viktigt eftersom det 

direkt påverkar den respekt och förståelse som barnen får när det kommer till de 

skyldigheter och rättigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket 

2010:4). 

 

Under kapitlet om saklighet och allsidighet står det: 

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

ställs på̊ 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 2010:5). 

Läroplanerna har som krav att man som verksam inom förskolan ska hävda de värden som 

är grundläggande och anges i skollagen och på ett aktivt ta avstånd från det som strider mot 

dessa (Skolverket 2010:5) 
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6.2. Skollagen: 

-  2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 

(Sveriges riksdag, 2010: kap 8 paragraf 2). 

-‐ 6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet 

bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och 

elever (Sveriges riksdag, 2010: kap 8 paragraf 2).   

6.3. Katrineholms likabehandlingsplan: 

I Katrineholms kommun är likabehandlingsplanen individualiserad till de olika områdena. Alla har 

upprättat en egen likabehandlingsplan. Min studie är baserad på tre förskolor som tillhör ett och 

samma område, här har man inte upprättat någon egen likabehandlingsplan. Jag har därför tagit med 

ett stycke rörande genus och jämlikhet som befinner sig i det flesta upprättade 

likabehandlingsplanerna inom kommunen. 

Diskrimineringslagen SFS 2008:567. Jag har valt att ta med det stycke ur diskrimineringslagen 

som är aktuellt idag. En äldre version kan hämtas ur Katrineholms likabehandlingsplan men är inte 

längre giltigt. 

- 4 § (Träder i kraft I:2015-01-01) I denna lag avses med diskriminering 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar 

situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Sveriges riksdag 2010, 

Diskrimineringslagen kap 1 paragraf 4).  

Katrineholms likabehandlingsplan: 

Direkt diskriminering: 

Att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till de sju 

Diskrimineringsgrunderna. 
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Indirekt diskriminering: 

-‐ Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas 

indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett 

förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev 

på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt 

ålder (Katrineholms likabehandlingsplan, katrineholm.se). 

 

Gemensamt för alla tre, läroplan, skollag och likabehandlingsplan är att de hänvisar till det sju 

diskrimineringsgrunderna. Detta är ett genomgående förhållningssätt som man förväntas arbeta 

efter som förskollärare. Det står inte att man ska sträva efter eller försöka, utan att man ska som 

verksam inom förskolan hävda och arbeta utefter de grundläggande värdena. De sju 

diskrimineringsgrunderna är, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. 

 

7. Begreppsförklaring: 

Här kommer jag kort att redogöra för begreppen genus, jämställdhet, jämlikhet och likabehandling. 

 

7.1. Genus: 

Begreppet genus har vuxit fram under det senaste 30-40 åren och blivit något av en övergripande 

term. Professor R. W Connell, författare till ett flertal böcker i genuspedagogik, menar att begreppet 

kan kopplas till en indoeuropeisk stam och betyder producera, som i sin tur i många språk gett 

upphov till ord som betyder sort eller klass. Han menar att i grammatiken syftar genus på 

distinktionen mellan olika substantiv. Enligt 1800-talets Oxford English Dictionary överensstämmer 

detta mer eller mindre med könsskillnader eller avsaknad (Connell, 2003:19).  
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7.2. Jämställdhet: 

Enligt Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap (2008 i Wahlgren 2011:19), så är begreppet 

jämställdhet ett unikt svenskt begrepp och blev etablerat i Sverige i slutet av 1960- talet. Svensson 

(2008) menar vidare att i början av 1970- talet infördes begreppet i svenska politiska sammanhang 

där det användes som ett specialuttryck för att uppmärksamma könsfrågor som löner, obetalt 

hemarbete och arbete.  

7.3. Jämlikhet: 

Wahlgren (2011) menar att i grund och botten så innebär jämlikhet alla människors lika värde där 

sexuell läggning, status, religiös tro, utseende, etnicitet, kön, handikapp eller politiska åsikter inte har 

någon betydelse. Hon menar vidare att det ses som en naturlig del av jämlikhet att en människa inte 

utsätts för trakasserier på grund av detta och att i ett samhälle där jämlikhet råder ges människor 

möjlighet att oavsett förutsättningar få samma möjligheter (Wahlgren 2011:17-18). 

Wahlgren (2011) menar att jämlikhet kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar både 

jämställdhet och likabehandling. Hon menar att ett fördelaktigt och väl beprövat sätt att beskriva vad 

jämlikhet innebär är en våg som väger människors förutsättningar för att allt ska bli jämt fördelat 

(Wahlgren 2011:17). 

7.4. Likabehandling: 

Wahlgren (2011) menar att likabehandling är ett begrepp som ersatt jämställdhet och jämlikhet under 

senare år men bara till viss del. Begreppet används främst som instrument för att visa att 

diskriminering och orättvisor förekommer. Den 1 april 2006 började likabehandlingslagen gälla på 

alla skolor i landet och kränkningar blev förbjudna (Wahlgren 2011:21). 
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8. Teorianknytning: 

Mitt empiriska material kommer att analyseras med hjälp utifrån olika genusteorier som tar upp de 

normer och förväntningar som finns i samhället och ur ett maktperspektiv. 

 

8.1 Genusteorier: 

Connell (2003:13-14) menar att vi vardagligen tar genus för givet. Vi kan ofta se direkt om en 

människa är en flicka eller pojke. Hen menar att många av våra vardagliga sysslor är uppbyggda 

enbart på denna distinktion. Connell menar vidare att vi tar på oss skor särskilt utformade för att 

passa antingen kvinnor eller män och köper byxor från olika sorters butiker som vi sedan drar ner på 

olika toaletter. Hen menar att dessa vardagliga arrangemang som vi följer kan antydas tillhöra en 

naturlig ordning.  

Connell (2003:19) menar att språket är en viktig del när man pratar om genus då olika distinktioner 

görs i olika språk. I engelskan har vi he, she eller it och både sex och gender som betyder kön och 

genus. I tyska har man bara ett ord för kön som är geschlecht och i japanskan finns inget ord för kön. 

I text använder man därför engelskans gender. Connell (2003) menar vidare att många språk har en 

trikotomi av tre genus som är neutrum, femininum och maskulinum. I aktuella diskussioner om 

genusfrågor bortses dock den tredje kategorin och man utgår från en dikotomi. Med detta vill jag visa 

hur viktig del av genus språket är. Connell (2003:72) skriver att förmågan att lära sig språk är typiskt 

för människan och bildar på så sätt grunden till hela vår kultur, detta inkluderar då ideologin som 

innefattar genusskillnader. 

Connell (2003:19-20) utgår från en biologisk uppdelning i honor och hanar. Genus definieras utifrån 

den psykologiska eller sociala skillnaden som orsakar, förstärker eller motsvarar uppdelning. Hen 

menar att vår uppfattning om genus ofta innefattar en dikotomi men att den inte överensstämmer med 

verkligheten. Connell (2003:49) menar vidare att våra kroppar påverkas av sociala processer. Idrott, 

folkhälsa och barnets utveckling tillgodoser gott om bevis för det. För att nämna en del av det mest 

uppenbara faktorerna så har vi arbete, krig, sexualvanor, skola, livsmedelstillgång och sjukvård. Hen 

menar att alla är strukturerade utifrån genus (Connell, 2003).  
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Hirdman (2001) menar att ordet genus är taget från latinets ge-ere som betyder slag, släkte, kön eller 

sort. Ordet är en del av sammansättningarna generation och generera. Fram till 1980- talet har genus 

endast använts för att beteckna olika substantiv som han, hon, den och det. Hirdman (2001) menar att 

de så kallade kvinnoforskarna ”stal” ordet genus från lingvistiken som en översättning av det 

engelska ordet gender. Ett ord som direkt översatt betyder slag eller sort men också kön. Hirdman 

(2001) menar att poängen med att stjäla det lingvistiska begreppet är för att vi saknade ett ord att 

beskriva det feministiska credot. Hon menar att bakom män och kvinnor som fasta former finns en 

dold prägling av underordning, tvång och fostran (Hirdman 2001:11-12). 

Kajsa Svaleryd (2005) som i många år har arbetat som handledare i genuspedagogiskt arbete i grund, 

gymnasie- och förskolor, väckte sitt intresse för genusfrågor under sitt mångåriga arbete som 

förskollärare. Hon menar att jämställdhet är en fråga om värdegrund och demokrati, att det inte finns 

någon som helst poäng med demokrati om inte alla människor tillskrivs samma värde (Kajsa 

Svaleryd 2005:8-9).  

Svaleryd (2005) menar att man kan arbeta med att stärka barnens identiteter som pojke eller flicka 

men också ge dem förutsättningarna som krävs för att de ska kunna gå utanför genusmönstret. Hon 

menar att ett genusmedvetet pedagogiskt arbete med jämställdhet som mål handlar om att arbeta på 

ett bredare arbetssätt utefter fyra punkter. Punkt nummer ett är lärarrollen och allt vad det innebär i 

fokus, att man som förskollärare blir medveten om hur ens egna värderingar och könsnormer kan 

påverka undervisningen. Den andra punkten handlar om att bygga en värdegemenskap, med det 

menar Svaleryd (2005) att man granskar och synliggör de föreställningar och bilder man har av vad 

som är manligt och kvinnligt. Hon menar att de föreställningar som man har med sig från uppväxten 

kanske inte alltid överensstämmer med de riktlinjer och mål som finns för jämställdhet i läroplanerna. 

Svaleryd (2005) menar vidare att man därför måste ha ett aktivt arbete med definitionerna av vad 

som menas med genus, genusstrukturer, kön och könsroller. Punkt nummer tre innebär att elevernas 

föreställningar och könsmyter synliggörs och problematiseras så att pojkar och flickor ges möjlighet 

att utifrån sin egen vilja och sina egna intressen kan få välja sin egen framtid. Punkt nummer fyra 

handlar om att man hittar arbetsmaterial och metoder för att kunna erbjuda pojkar och flickor lika 

möjlighet till social kompetens, kunskap, glädje, utveckling och utmaningar utan att de hämmas av 

traditionella könsmönster. Vidare menar Svaleryd (2005) att arbete med jämställdhet inte har några 

färdiga svar, att det är en förmån för arbetslagen att jobba med jämställdhet utifrån de mål som finns i 

läroplanen. Hon menar att det aktiva arbetet styrs av den analys som varje arbetslag behöver göra i 

det egna pedagogiska rummet. Svaleryd (2005) skriver att de flesta av de arbetslag hon haft ett 
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pågående arbete med har varit helt säkra på att de ger pojkar och flickor lika möjligheter och lever 

efter samma villkor i förskolan. Hon menar att en del pedagoger på något sätt anat att det kan se 

annorlunda ut men ändå chockerats när observationer har lagts fram som bevis på de olika 

förväntningarna som ställs (Svaleryd 2005:9). 

Svaleryd (2005) menar att det finns ett hinder i vägen för att verkligen kunna nå jämställdhet och att 

det är den breda föreställningen om att Sverige idag är ett jämställt land. Hon menar att det är något 

som även FN utnämnt det för att vara. Svaleryd menar vidare att ett annat klassiskt problem som 

dyker upp är att många talar om kvinnlighet och manlighet på ett sätt som antyder att de biologiska 

könen är varandras motpoler. Enligt henne anser anhängarna av detta synsätt att män är starka och 

rationella medan kvinnor är svaga och intuitiva. Hon menar att jämställdhet handlar om att vi måste 

lära oss att acceptera, värna om och förstå skillnaderna. Svaleryd menar att oavsett vilka skillnader 

eller likheter vi tror oss kunna se mellan de olika könen, så är det trots allt inget mer än de 

förväntningar och föreställningar vi själva har skapat (Svaleryd 2005:39). 

Enligt Hirdman (2001:82) kan man se på genus ur ett biologiskt perspektiv. Något som hon menar 

egentligen bara kan bli problematiskt om man tror på det. Hon förklarar att en kvinnas biologi är vad 

som legitimerar hennes sociala plats, med det menas att kvinnans könstillhörighet avgör vart i ett 

samhälle hon hör hemma. En tolkning som blir aktuell om man väljer att tro på det motiv som 

forskarna presenterar (Hirdman 2001:82).  

Hirdman (2001:82) skriver även att Darwin var den som startade metoden om att kvinnans biologi 

skulle ha något att göra med hennes plats i det sociala livet genom att han använde sig av 

sociologiska upptäckter för att bekräfta den vetenskapliga teori han hade om människans utveckling. 

Hirdman menar att han uppfattade vår evolution som en skapare av män som är smarta, starka och 

aggressiva medan kvinnan är lugn, snäll och tillmötesgående. Hon menar vidare att hans stöd för sina 

påståenden, hittade han i kvinnors och mäns bedrifter i det vetenskapliga området. Darwin hävdade 

sina påståenden trots uttalanden från andra forskare att man kan behöva se till en obalans då kvinnor 

inte hade möjlighet att utnyttja samma forskningsområden som männen (Hirdman 2001:82). 

8.2. Makt perspektiv: 

Makt har en stark koppling till genus då teorierna bygger på att kvinnorna utpekas som underordnade 

männen, men också att vi som pedagoger har ett ansvar över undervisningen och ett flertal 
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styrdokument att följa. Den norske forskaren och politikern Berit Ås begrepp härskartekniker 

behandlar ett flertal olika tillvägagångssätt att utöva makt på som lätt glöms bort i den vardagliga 

verksamheten på en förskola (Svaleryd, 2005:67). 

 

Enligt Ås (1982 i Svaleryd 2005) finns där fem olika härskartekniker som ger sig i uttryck på olika 

sätt. Den första innebär osynliggörande vilket innebär att man inte ser eller lägger märke till att någon 

vill komma till tals. Det kan handla om att man väljer att hjälpa de personer som för mest liv istället 

för de som följer reglerna och kanske räcker upp handen i väntan på att få tala. Eller att man svarar 

den som talar rakt ut när någon annan har ordet. Den andra härskartekniken innebär förlöjligande, att 

man genom hån och skratt, inte lyssnar eller härmar det någon annan säger och visar att denne är 

mindre värd. Tredje punkten innebär att man undanhåller information. Det innebär att de mål och 

strukturer som finns inte känns till eller förstås av alla. Till exempel att man inte blir kallad till ett 

möte vilket gör att man inte har den informationen man behöver för att förstå vad som är på gång. 

Punkt nummer fyra är dubbel bestraffning vilket menas att hur man än gör så blir det inte rätt. Flickor 

som följer reglerna kan få höra att de är passiva och deltar för lite medan om de agerar och tar för sig 

får de höra att ska sitta stilla och koncentrera sig. Härskarteknik nummer fem är påförande av skuld 

och skam och med det menas att en person utses till syndabock och får bära skulden för vad någon 

annan har gjort (Ås 1982 i Svaleryd 2005:67).  

Gymnasieläraren Maria Hedlin (2006) är lärare i samhällskunskap och psykologi, hon menar att 

under ett projekt där lärarna fick ta del av de olika härskarteknikerna blev de inte bara mer observanta 

mot sig själva och det fakta att de utövade dessa mot barnen. Vad som också framkom var tre nya 

härskartekniker (Hedlin 2006:83). Den första är objektifiering vilket innebär att du inte blir 

behandlad utifrån mänskliga egenskaper med känslor utan som ett objekt. Den andra är hot om våld, 

vilket innebär att någon motarbetar dig och drar sig inte för att göra ditt livs handlingsutrymme 

mindre och använder sig av grova medel och hot. Det tredje benämns splittring vilket innebär att den 

grupp man befinner sig i utsätts för söndra och härska när krav sätts upp, exempelvis att några blir 

utelämnade när andra bjuds in i en diskussion, eller att förmåner endast ges till en del (Hedlin, 

2006:83). 
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9. Analys och resultat: 
 

Analysen och resultatdelen är uppdelade i teman främst utefter de frågor som jag använt mig av i 

intervjun för att besvara syftet. 

 

 

9.1 Förskollärarnas attityder och förhållningssätt mot genus och jämställdhet i förskolan: 

	  
 

Vilka föreställningar finns hos förskollärarna när det gäller genus och jämställdhet i helhet, är det 

positiva eller negativa perspektiv.  

 

Jag startade med att ta reda på hur förskollärarna resonerar i förhållande till begreppet genus och 

vilken innebörd det har för dem. Connell (2003) menar att vi människor tar genus för givet, att när vi 

ser en människa tänker vi direkt på om det är en flicka eller en pojke. Hen menar att vi anpassar 

vardagen efter genus, vi tar på oss kläder gjorda för att passa en pojke eller flicka, skor som är gjorda 

för att passa en pojke eller flicka samt även att toaletter är förutbestämda att det ska finnas speciella 

för pojkar och flickor. Ordet Genus i sig menar Hirdman (2001) har blivit stulet från lingvistiken och 

är egentligen bara en direkt översättning av det engelska ordet gender som betyder kön. 

 

Minella vill koppla ordet genus till jämställdhet, allas lika rättigheter och värde, hon menar att det 

handlar om att inte vara begränsad till ett kön (Intervju med Minella, 2014). Dana svarade med en 

säkrare mer bestämd och konkret ton att när hon hör ordet genus så tänker hon direkt i perspektivet 

pojkar och flickor och hur man ska bemöta dem (Intervju med Dana, 2014). Ylva blev väldigt 

restriktiv när frågan kom på tal och känslan av ett försvar hängde i luften. Hon menar att hennes 

spontana tanke är att man inte kan komma ifrån att flickor och pojkar är olika skapta (Intervju med 

Ylva, 2014). Sandra tänker direkt på pojkar och flickor men ändrar sig snabbt till killigt och tjejigt, 

kanske vill hon mena att det beror på vilken ålder man vill koppla det till (Intervju med Sandra, 

2014). 

 

Genus verkar vara det där lite förbjudna men ändå så viktiga ordet som trycker i pedagogernas 

vardag. Enbart Minella tänkte direkt på ett samband mellan jämställdhet och genus, övriga 

informanters föreställningar landade direkt i flickor och pojkar och deras olika/lika sätt att vara. 
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Alla informanter var överens om att genuspedagogik är en del av deras yrkesroll, men detta tycks inte 

vara lika uppskattat av alla. Minella menar på att det är en naturlig del av yrket och finns skrivet i 

likabehandlingsplanen men i och med att deras förskola är så pass ny så har inte diskussionerna om 

genus kommit upp i det större arbetslaget. Hon menar att genus finns hos de flesta, då många av 

pedagogerna hos dem är nyexaminerade, men att man också kan snappa upp meningar ibland som 

tyder på att det inte alltid är en självklarhet. Med det menar Minella att pojkar och flickor behandlas 

likvärdigt (Intervju med Minella, 2014).  

 

Det kan tolkas som en ursäkt till att avvakta med att införa ett genuspedagogiskt arbete då det skulle 

innebära väldigt mycket jobb till en början. Läroplanen hävdar att man ska arbeta för att främja 

jämställdhet. 

Gemensamt för skollagen, läroplanen och likabehandlingsplanerna är det sju 

diskrimineringsgrunderna som aktivt ska motverkas i förskolan. De sju grunderna innebär att man 

ska främja lika möjligheter och lika rättigheter för alla elever och barn oavsett kön, funktionshinder, 

ålder, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan 

trosuppfattning (Skollagen, 2010:4).  

 

Att man ska främja jämställdhet är något som även Wernersson (2009) tar upp. Hon menar att om 

man inte arbetar med genus och jämställdhet överhuvudtaget så utger man sig för att inte kunna ta 

ställning till ämnet. Hennes teori är att det också kan ha att göra med brist på intresse. Wernersson 

menar även att styrdokumenten inte bara nämner utan hävdar att varje förskola bör ha ett aktivt 

arbete med jämställdhet (Wernersson, 2009). 

 

Dana anser att genuspedagogik är en del av hennes yrkesroll men att det har blivit överdrivet. Hon 

menar att respektera barnens identitet, bevara barnen som de är och hjälpa dem att utvecklas bör vara 

på barnens egna villkor (Intervju med Dana, 2014). Ylva menar på att tanken är att det ska vara en 

del av yrkesrollen men att det inte riktigt är hur det ser ut i verkligheten (Intervju med Ylva, 2014). 

 

-  Ja men, jo det tycker jag, om man tänker så här, att oftast pojkar lite mera 

buffliga i sitt sätt att vara men vi låter ju inte dom komma före bara för att dom är 

starkast eller inte ger sig, utan vi säger ju till dom också att nu får du vänta för nu 

är det hon som ska göra det här.så vi behandlar ju dom lika på det viset, även om 

man märker då att, vi har en pojke som säger att han älskar lila, men annars är 

oftast grön och blå (Intervju med Ylva, 2014). 
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Ylva menar att det inte finns något sätt de kan arbeta utifrån genus och jämställdhet, då deras 

avdelning är en småbarnsavdelning (Intervju med Ylva, 2014).  

Svaleryd (2005) har sammanfattat fyra punkter som är tänkta att vara en karta i ett genuspedagogiskt 

arbete. Dessa innefattar lärarrollen, att bli medveten om sina egna värderingar och könsnormer, att 

bygga en värdegemenskap där man aktivt arbetar med vad som menas med genus, genstrukturer, kön 

och könsroller. Elevernas föreställningar och könsmyter problematiseras och synliggörs, även 

arbetsmaterial och metoder vilket innebär att man ska kunna anpassa materialet och 

inlärningsmetoderna utefter eleverna/barnen. Det innebär även åldersanpassning.  

Ylva delade med sig av sina värderingar och normer precis som de andra förskollärarna, men om det 

finns en medvetenhet i resonemanget vet jag inte. Hon menar att eftersom att de arbetar på en 

småbarnsavdelning så kan man inte arbeta genuspedagogiskt. Jag anser att på en småbarnsavdelning 

är den bästa platsen att starta då de små barnen har så mycket lära sig och ta in. Om man inte lägger 

grunden för ett genuspedagogiskt arbete tidigt så kan det bli svårare för varje ålder barnen når att få 

in ett sådant resonemang. 

 

Sandra menar på att det är viktigt med genuspedagogik och att det är viktigt att båda könen ska vara 

jämställda. Hon menar att genus handlar om att förena könen och tror att det är det arbetssätt de följer 

där hon arbetar.  Hon menar att man jobbar mer efter att de är barn, hon vill åtminstone tänka att de 

arbetar så (Intervju med Sandra, 2014). 

Jag anade en konflikt här då Sandra ofta under intervjun använde ordet tror och kanske, som ett 

önskat arbetssätt inte riktigt stämde i vardagen. Ylva uttryckte en säkerhet i att ett genuspedagogiskt 

arbete inte utförs och inte heller är aktuellt då deras avdelning består av yngre barn.  

Ur ett maktperspektiv kan detta tolkas som undanhållande av information då Sandras och Ylvas 

vardag uttryckligen innehåller strukturer som inte blivit klargjorda för alla, vilket är vad 

härskarteknik nummer tre syftar på (Ås i Svaleryd, 2005). Vad som inte yttrar sig självklart i 

diskussionen är vem som har makten. Är det någon av förskollärarna eller är det förskolechefen som i 

slutändan är den person som kontrollerar informationsflödet och planeringen utifrån styrdokumenten. 

9.2 Jämställdhetsarbete i förhållande till förskolans styrdokument: 

	  
Förskollärarnas resonemang om arbetet utifrån styrdokumenten, finns det något? 

 

Alla informanter tycks vara överens om att arbete utifrån styrdokumenten är viktigt och att det finns 

där av en anledning. Enligt informanterna är det dock ingen av förskolorna som arbetar med genus 
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och jämställdhet utifrån styrdokumenten. Det finns en genomgående vilja att arbeta med genus och 

jämställdhet i vardagen. Den värdegrund som alla läroplanerna har sin grund i menar Wahlgren 

(2011) är gemensamt för alla barn och elever ända tills gymnasieskolan är slut. Något som alla 

styrdokument inklusive Katrineholms egna likabehandlingsplan är överens om är att förskolan ska 

arbeta målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter (katrineholm.se).  

 

Minella menar på att där hon arbetar har man inte kommit så långt än. Värdegrundsfrågorna har 

kommit på tal men det är också där det stannar. Hon menar på att i hennes arbetslag har man väldigt 

lika tankar vilket gör att ett samtal om genus och jämställdhet inte blir nödvändigt på samma sätt. 

Samtidigt menar Minella på följdfrågan att hon anser att det är frågor som skulle behöva lyftas och 

att hon anser att det är jätteviktigt att jämställdhet är en del av styrdokumenten eftersom att det är en 

del av samhället och en självklarhet att de bör finnas med (Intervju med Minella, 2014).  

 

Dana svarade utifrån ett jag- perspektiv då hon anser att styrdokumenten är del av en tolkningsfråga.  

 

- Det är för mig en tolkningsfråga. Hur tolkar jag och hur tolkar du läroplanen. Vi 

ska ju alla läsa alla styrdokument och så men ändå man ska sitta och prata om 

exempel inflytande det är inte exakt säkert att vi tänker på samma sak. För vi är 

olika som individer, det är bra att man har grunden så man måste hålla sig ändå, 

men samtidigt måste man läsa mellan raderna att vi pratar om levande människor 

d.v.s. barn. Dom har sina önskemål, förstår du. Det är vi vuxna som skapat 

normer och så men vad är det barnet vill brukar man prata (Intervju med Dana, 

2014). 

 

Dana menar att hon personligen arbetar jämställdhetsfrämjande då hon kommer från ett land där 

kvinnor inte är särskilt uppskattade, hon menar att i hennes arbetssätt ingår att ta reda på hur barnen 

tänker bakom sina aktioner och att det är viktigt att få dem att själva reflektera över sina handlingar 

(Intervju med Dana, 2014). 

 

Ylva hade inte särskilt många reflektioner alls inom huruvida jämställdhet är och bör vara en del av 

läroplanen. Hon menar att det är väl bra att man tänker till och att det som står i styrdokumenten bör 

vara en självklarhet för alla. Hennes åsikt är att läroplansmålen bör vara allas värderingar och att 

styrdokumenten då inte hade behövt finnas överhuvudtaget (Intervju med Ylva, 2014). 
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Sandra menar på att de inte arbetar med jämställdhet mer än att de följer läroplanen och att den har 

jämställdhet som ett av de mål som förskolan ska sträva efter. Hon menar vidare att det är en 

självklarhet att alla ska vara lika mycket värda. Hon menar vidare att man inte skiljer på pojkar och 

flickor på samma sätt idag som för 20 år sedan, dock tillägger hon att man kan märka skillnad på 

pojkar och flickor för att oftast när det är någon väldigt aktiv i farten så är det en pojke. Vidare vill 

Sandra mena att det ligger lite i kroppen hos individen att pojkar är mer intresserade av vissa saker 

och flickor av andra (Intervju med Sandra, 2014). 

 

Både Sandra och Minella nämner att de är säkra i sin yrkesroll men att om man satte upp kameror 

överallt så skulle de säkerligen komma fram saker som de skulle behöva arbeta med. Det är lätt att 

säga att man behandlar alla lika men sen i verkligheten kanske inte alltid gör det. 

Detta är intressant då det är vad Svaleryd gjort i en av sina studier. Man har placerat kameror på 

förskolorna för att pedagogerna sedan själva ska få kunna tolka och reflektera över sina egna 

tillvägagångssätt. Svaleryd menar att de flesta av de arbetslagen hon besökt och genomfört studien 

med har blivit chockade över det resultat som presenterats, då de alla varit hundra procent säkra på 

att de arbetar jämställdhetsfrämjande (Svaleryd 2005). 

 

Det fanns ett förakt som genomlyste Ylvas svar på de flesta frågorna, i liknelse med någon som 

besvarar en fråga om något det verkligen inte gillar eller uppskattar. Min tanke är att alla informanter 

förutom Ylva har utbildat sig till förskollärare nyligen och vet hur viktiga läroplansmålen är, samt att 

de tagit del av styrdokumenten på ett helt annat sätt. Ylva utbildade sig långt före den första 

läroplanen trädde i kraft och har därför fått tagit del av den på ett helt annat sätt. Möjligheten finns att 

detta skapar en form av förakt mot att där bör finnas regler i hur man ska arbeta som förskollärare 

och att arbetet idag är långt ifrån barnpassning. 

 

Alla fyra informanter var överens om att styrdokumenten är viktiga och att det är något som bör 

prägla den dagliga verksamheten, förutom i Danas fall så är alla också överens om att de inte riktigt 

gör det till en nivå som skulle vara önskvärd. 

När det gäller kommunens likabehandlingsplan så menade Sandra att den ser olika ut för alla 

förskolor och att deras blev omarbetad för mindre än ett år sedan. Man vill lägga fokus på att kunna 

ha kompetensutvecklingsdagar för personal där hon menar att de med säkerhet haft någon sådan som 

handlat om genus (Intervju med Sandra, 2014). 
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Vad gäller placering av en synlig läroplan så kunde jag inte se någon på den förskolan som Ylva och 

Sandra arbetar på, naturligtvis så frågade jag om hur man resonerade om det. Sandra menade på att 

funderingarna har funnits länge men att de inte blivit av. Hon menar att eftersom den finns tillgänglig 

på nätet, kan man hänvisa dit för föräldrar som är nyfikna och eftersom att de håller på att arbeta upp 

något som kallas för lärknuten så kan föräldrarna ta del av barnens vardag på förskolan via den. 

Lärknuten är en sida på internet som man skapat till alla föräldrar, de får sitt egna användarnamn och 

lösenord. Här kommer dokumentationer att redovisas och föräldrarna kommer att kunna klicka vidare 

på bilderna för att se mål ur läroplanen som olika aktiviteter har kopplats till. 

Sandra menar vidare att föräldrar säkerligen blir mer och mer medvetna om de olika läroplansmålen 

som finns, men att man känner när någon frågar att de troligtvis själva jobbar inom skolan, annars 

menar hon är de nog bara glada över att deras barn får god omsorg och lek medan de själva måste 

jobba (Intervju med Sandra, 2014). 

 

9.3 Litteratur och lekar utifrån genus och jämställdhets föreställningar: 

	  
	  

Kapitlen som handlar om lekar och språk är fokuserade för att ta reda på hur förskollärarna ställer sig 

till sitt eget bemötande av flickor och pojkar. 

 

När frågan om tanken bakom valet av litteratur kom upp var det inte någon av de intervjuade 

pedagogerna som med säkerhet kunde svara på hur man valt att gå tillväga. Kanske anses inte 

jämställdhetsfrågan utifrån ett litterärt syfte som viktig.  

Minella menar på att deras avdelning är så pass ny att böckerna har funnits där sedan start och att hon 

inte vet om där funnits någon särskild tanke vid urvalet (Intervju med Minella, 2014). 

Detta kan tolkas som att man inte läst och reflekterat över böckernas innehåll men också som att 

böckerna inte används ofta.  

Dana menar i sin tur att man tillåter barnen själva välja den litteratur som finns på förskolan. De får 

gå med till biblioteket och välja ut vilka böcker som ska följa med tillbaka. Hon menar att när det 

kommer till specifika syften så använder de surfplatta (Intervju med Dana, 2014). 

Ylva reagerade på frågan som att jag frågade ifall det fanns specifika pojk- och flickböcker och 

menade på att de böcker som finns på förskolan är neutrala. Enligt Sandra så har de inte någon 

särskild tanke alls bakom litteraturen men hon menar att det är klart att det finns böcker som är 

gränsöverskridande. Sandra menar att man inte planerar att välja en bok specifikt om en mjukare 

pojke eller tuffare flicka utan att man väljer utifrån barnens intressen och vad man själv har 
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erfarenheter av. Hon menar också att gränsöverskridande böcker ökar på biblioteken och i 

bokaffärerna och att det är en självklarhet att de bör finnas (Intervju med Sandra, 2014). 

 

I helhet var det ingen av förskolorna som valde litteratur utifrån ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv. Något som hände var att alla förskollärarna byggde upp något slags försvar 

mot att det självklart fanns en tanke bakom valet av litteratur, men inte ur det givna syftet. 

 

Vid val av lekar och leksaker ser situationen väldigt annorlunda ut på de tre förskolorna och 

förskollärarna förde väldigt olika resonemang. Minella menar först på att man hos dem inte använder 

leksaker i den bemärkelsen då de har ett Reggio Emilia-perspektiv. Med det menar hon att man 

använder material och inte leksaker för att tillåta barnen att utforska med sina sinnen och att det alltså 

inte går att binda till något kön. I andrahand så berättar Minella att det inte riktigt ser ut så på alla 

avdelningar än (Intervju med Minella, 2014). 

 

- Vi har ju inga barbiedockor- exempel om man ska se stort. Sen har vi 

diskussioner på hela förskolan eftersom hela förskolan ska genomsyras av 

pedagogiken men eftersom att det är vår avdelning som pluggar som börjar vi så 

här. Det finns ju dockor och om man tänker såhär typiskt, typiskt, typiskt att man 

skulle dela in i flick- och pojk så finns det bilar och utklädningskläder som är 

väldigt tjejiga och utklädningskläder som är väldigt killiga, det finns i huset. 

Men hos oss som jag sa så utesluter vi allt sådant som är givet vad man ska göra 

(Intervju med Minella, 2014). 

 

Minella menar att på den avdelningen hon arbetar på går man en Reggio Emilia-utbildning och att 

tanken är att alla avdelningar ska följa med i deras arbetssätt.  

Hon menar vidare att när det kommer till den fria leken anser hon att förskollärarna har ett ansvar 

mot barnen att styra upp leken så det inte blir en självklarhet att man bör ingå i en pojk- eller 

flickgrupp, men att barnen för det mesta tillåts att själva avgöra vem, vad samt hur de ska leka. När 

de är inomhus brukar förskollärarna finnas på plats och erbjuda olika sorters lek, att tillexempel vara i 

ateljén och måla eller stå vid vattenbord och leka. Hon menar på att man inte lägger fokus på pojkar 

och flickor utan på att väcka ett intresse hos barnen (Intervju med Minella, 2014). 

 

På Danas förskola tänker man att man inte bör utesluta leksaker då barn själva bör få välja vad de vill 

leka med, där finns både dockvrå, böcker och bilar som alternativ. Hon menar att barnen bör få 
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möjlighet att leka med vad de vill oavsett om det är en pojke som vill leka med dockor eller en flicka 

som vill leka med bilar. Dana menar vidare att där hon arbetar försöker man inte särskilja på könen 

utan att de är öppna och tar reda på barnens önskemål (Intervju med Dana, 2014). 

 

I Danas resonemang menar hon att förskollärarna egentligen inte gör något alls utan att barnen tillåts 

fri lek varje dag. Hennes tonläge säger mig att för henne är detta en självklarhet. Varför skulle barnen 

inte få göra vad de vill, varför skulle de bli intvingade i något de inte vill göra. Jag menar att styra 

barnens vardag är vad en förskollärare är där för.  

Ylvas och Sandras resonemang är i led med Danas resonemang. 

 

Återigen uppkom en situation där Ylva kände ett behov av att försvara deras sätt att tänka. 

 

- hon menar att ja det finns väl, nu är det ju liksom så att jag, vi upplever ju att. 

Det är ju så, jag läste en artikel här om dagen där det stod att det är så som ja 

säger att man är ju olika skapt. Pojkar och flickor är inte likadana skapta från 

början. Vi har ju bilar och vi har ju barbiedockor och en del av pojkarna, dom 

leker ju med dockorna också det gör dom ju. Men vi har ju några pojkar som är 

sådana här bilfantaster. Leksakerna finns ju där så vem som helst får ju ha dem. 

Sen kanske man inte, om man ska vara riktig sådär då kanske man inte skulle ha 

sådana leksaker överhuvudtaget (Ylva, 2014). 

 

I läroplanen, inte minst Katrineholms egna likabehandlingsplan kan vi läsa om människolivets 

okränkbarhet och hur viktigt det är att se till individen. I en av de upprättade 

likabehandlingsplanerna talar man om något som kallas indirekt diskriminering vilket innebär att 

man diskriminerar barnen genom att behandla alla lika. Genom resonemanget att alla barn får lika 

möjligheter genom att man låter dem göra som de vill tillämpas en ordning som missgynnar barnen 

(Katrineholms likabehandlingsplan, katrineholm.se). 

 

Det Ylva vill mena är att varför utesluta eller styra när leksakerna tillåts att användas av alla och 

lekarna fungerar så bra. När det kommer till den fria leken menar hon att det inte hör till 

vanligheterna att de bildas grupperingar. Ylva menar att det någon gång har varit brottningsmatcher 

på gården mellan pojkarna som kan ha varit svåra att bryta. Hon menar vidare att det tidigare fanns 

en sandlåda med en spis och att alla lekte där lika mycket. När barnen leker inomhus menar hon att 
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de barn som är på gränsen till att sluta på förskolan brukar bli en grupp för sig, men inte att flickorna 

och pojkarna delar på sig (Intervju med Ylva, 2014). 

 

Sandra menar på att barbiedockor kanske skulle kunna uteslutas som tjejigt men att de valt att inte 

utesluta några leksaker, då allt ska vara tillgängligt för alla och att det ska finnas en blandad kompott 

med saker för barnen att leka med. Sandra menar på att hon lagt märke till att de två klänningarna 

som finns på avdelningen endast bärs av flickorna som vill leka prinsessor men aldrig av någon pojke 

(Intervju med Sandra, 2014). 

Detta kan tolkas som att hon ser genusmönster i vardagen även om de inte har någon form av aktivt 

arbete med genus och jämställdhet. 

 

Sandra anser inte att det sker grupperingar efter könstillhörigheter när barnen befinner sig i den fria 

leken, men menar på att det troligtvis har att göra med att barnen på hennes avdelning är så små. 

Däremot menar Sandra att hon har bevittnat de äldre barnen i deras lekar och att det oftast blir tjej-

tjej och kille-kille. Dock agerar de inte på något speciellt sätt för att styra upp lekarna utan är glada 

att barnen har någon att leka med och att mobbning inte försiggår. Enda gången de medvetet bryter 

menar Sandra är om lekarna övergår till att tjejerna ska jaga killarna eller tvärtom. Annars är det bara 

om något barn skulle bli ledset eller att man uppmärksammar ett dåligt mönster i leken (Intervju med 

Sandra, 2014). 

9.4 Hur vi talar i skrift och språk med barnen: 

	  
	  

Bemötandet med ord. Finns det en medvetenhet bakom språkanvändningen? Hur ställer sig 

respektive förskollärare till ordet hen, blir det använt i diskussioner med barnen? 

 

Minella poängterade att hon tycker det är viktigt att flickor får vara hon och pojkar han. Hon menar 

att hon inte kommer att använda sig av ordet hen då hon anser det vara överflödigt även i text, att 

man kan skriva barnet eller barnen. Hon menade på att hon har en tanke bakom sitt sätt att tala med 

barnen men att det är svårt att konkret uttrycka på vilket sätt (Intervju med Minella, 2014). 

 

Alla förskollärarna var överens om att de hade en tanke bakom sitt sätt att tala till barnen men det var 

ingen av dem som förde diskussioner om språket mellan kollegor. Det framkom att det är en 

självklarhet att man vill tänka på hur man talar och vilka ord man använder oavsett om det gäller tal 
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eller skrift, men alla var överens om att med en videokamera som filmade dem dagligen så skulle det 

kanske inte se ut så som det gör i deras tankar. 

 

Att man vill vara en förebild och har en tanke bakom sin språkanvändning är en självklarhet menar 

Dana. Hon tycker dock att det är viktigare att vara en bra lyssnare och höra hur barnen själva 

reflekterar och funderar över saker. Personligen skulle hon aldrig använda ordet hen i varken tal eller 

skrift då hon känner att ordet kommer att ta tid att smälta (Intervju med Dana, 2014). 

 

Ylva hade ett mer aggressivt uttalande om användningen av ordet hen i tal och skrift. Även i hennes 

resonemang kunde man ana en lätt aggressivitet. 

 

- Nej det gör vi inte och jag tycker inte att man ska det. Personligen så vill inte jag 

att mina barn blir kallade för hen. Skulle hellre använda ordet barnet än att 

använda hen, jag tycker inte om det ordet (Intervju med Ylva, 2014). 

 

Ylva kunde endast svara med att hon tror att de inte pratar med olika ljudnivåer och tonlägen när det 

är en flicka eller en pojke de talar till. Men hon kunde inte svara säkert (Intervju med Ylva, 2014). 

Vad jag finner extra intressant här är att hon använder vi och inte jag, vilket antyder en säkerhet över 

att all övrig personal känner likadant.  

 

Connell (2003) pratar om att man ofta i samtal där genus ligger i fokus väljer att inte tala om det som 

en trikotomi utan man väljer att använda enbart han, hon och, flicka och pojke. Hen menar att språket 

är en stor del av genus då hur vi väljer att prata, vilka ord vi använder säger mycket om hur vi tänker 

i termen flicka och pojke (Connell 2003). 

 

Sandra menar på att det inte finns något direkt framarbetat förhållningssätt språkligt på förskolan 

men att hon hoppas att alla själva tänker i jämställda banor. Hon menar på att man kanske inte pratar 

mjukare eller hårdare till varken flickor eller pojkar utan att man försöker hålla samma beteende, 

ljudnivå och sätt att vara oavsett vilket kön barnet har. Sandra kan inte heller tänka sig att använda 

ordet hen vilket var något genomgående hos förskollärarna jag intervjuade. Hon tycker att det är bra 

ord men precis som andra nya ord, tar det tid att vänja sig (Intervju med Sandra, 2014). 

Något som Svaleryd (2005) tar upp är att alla skillnader och likheter som finns mellan könen trots allt 

är något som vi människor själva har skapat vilket jag tror att man glömmer. Dock finns en 
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föreställning hos Sandra att man tänker och ser på barnen som människor och inte anpassar röstläge 

eller sätt att vara, olika mot flickorna och pojkarna. 

 

9.5 Föreställningar om framtiden: 

	  
	  

Förskollärarnas resonemang om barnens framtid och huruvida genus och jämställdhet i fokus enligt 

dem kan ha negativa eller positiva effekter på barnens framtid. 

 

Skilda åsikter men ändå så lika. Minella menar att den mängd energi som läggs på genus och 

jämställdhetsdebatter känns positiv då hon inte kan se några nackdelar med den, samtidigt hoppas 

hon på att det kommer att generera i något bra och att jämställdheten blir bättre för varje generation 

samt att det kommer få med sig alla kulturer i det (Intervju med Minella, 2014). 

 

Dana kan tycka att fokusen som finns på genus och jämställdhetsdiskussioner kan vara både positiva 

och negativa beroende på hur det tolkas. Hon vill mena att det inte handlar om att ta en lastbil från en 

pojke för att han ska leka med en docka utan att vi som förskollärare ska finnas där och lära dem att 

bli självständiga individer som vet vad de vill och tror på sig själva. 

Dana menar att som det ser ut idag är influensen på barnen inte positiv då hon menar att det blir 

funderingar hos barnen varför de inte skulle få leka med vad de vill. Hon antyder att vi ska finnas där 

för att stötta individerna, inte förändra dem (Intervju med Dana, 2014). 

Enligt genuspedagogen Wedin (2011) så har Sveriges förskolor en lång väg att vandra för att uppnå 

jämställdhet. Hon menar på att det är i förskolan de traditionella könsmönstren återskapas. Det som 

tydliggörs av det Dana säger är att barnen ska förändras. Hon menar på att vi försöker förändra 

barnen genom att omvandla dem till det motsatta könet. Detta kan alltså tolkas som att det arbetssätt 

de använder sig av är det arbetssätt där som Wedin menar, de traditionella könsmönstren skapas. 

 

Vart någonstans vi är på väg är vad Ylva undrar om det pågående genus och jämställdhetsdebatterna. 

Hon menar att det gått alldeles för långt och att barnen idag tillåts bestämma. Men hon tycker inte att 

den mängd information som finns i styrdokumenten har gått till överdrift utan tvärtom, att det är 

positivt. 

Ylva är dock kluven i frågan och menar att hon inte vill att flickor ska bli pojkar och pojkar bli 

flickor. Hon menar på att det finns en risk att barnen förlorar sig själva (Intervju med Ylva, 2014). 
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10. Slutdiskussion: 
	  

Att tala om genus och jämställdhet upplevdes vara ett mycket känslosamt diskussionsämne. Speciellt 

i förskolorna när det handlar om att vilja höra om förskollärarnas egna kunskaper och hur de används 

i verksamheten. Min slutdiskussion är direkt kopplad till de forskningsfrågor jag besvarat och 

kommer att sammanfattas i följd. 

 

 

10.1 Förskollärarnas förhållningssätt till relevansen av genus och jämställdhet: 

	  
Alla förskollärarna var överens om att den information som tilldelas genom styrdokumenten är viktig 

och behöver finnas där. Alla kände dock inte lika starkt till i vilket utförande det sker. Med utförande 

syftar jag till det tillvägagångssätt som rekommenderas, vilket innefattar uteslutande av leksaker som 

är direkt könsutlämnande så som dockor och bilar. Vad som var intressant var att alla förskollärarna 

ändrade lite på sina åsikter när en liknande fråga kom upp. Exempelvis så menade Dana att hon 

tycker att den information och de förhållningssätt som finns i styrdokumenten är jättebra och bara 

kan leda till något gott, men anser samtidigt att diskussionerna i förhållande till genus och 

jämställdhet har gått för långt vilket kan få negativa konsekvenser för barnen. Med negativa 

konsekvenser menar hon att genom borttagande av specifika leksaker skulle barnen istället bli osäkra 

i sina identiteter och förvirrade (Intervju med Dana, 2014). 

 

10.2 Ett aktivt arbete med genus och jämställdhet: 

	  
	  

Det mina resultat visar på är att trots att styrdokumenten kopplade till förskolan starkt påvisar att man 

som verksam i förskolan ska arbeta med att främja jämställdhet, så finns det inget aktivt arbete. 

På Minellas förskola önskar man inleda ett aktivt arbeta med genus och jämställdhet men menar på 

att det inte blivit av då förskolan är så pass ny, medan de andra förskolorna verkade vara nöjda med 

det arbetssätt man hade. 

 

Frågan man kan ställa sig vidare här är om anledningen bakom att inte inleda ett arbete med genus 

och jämställdhet utifrån styrdokumenten har att göra med vilja hos personalen eller om det har att 

göra med tidsbrist. Kan det vara så att ett aktivt arbete inte behöver innebära mera jobb ur ett 
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tidsperspektiv utan att man använder de möten som redan finns tillgängliga för att arbeta fram en 

struktur där språk, aktiviteter och leksaker finns i fokus. 

	  
	  

10.3 Framtida konsekvenser för barnen: 

	  
Som nämnt ansåg Dana att framtiden inte kommer att se ljus ut om man fortsätter med de 

tillvägagångssätt som används idag. Hon menar att man inte arbetar för att stärka individen utan för 

att förändra dem genom att ta bort de leksaker som barnen helst vill leka med och styra över deras 

sätt att tänka. De andra förskollärarna tror att man lägger positiv fokus på genus och jämställdhet och 

att genom ett fokuserat och engagerat arbete kan det bara leda till positiva konsekvenser för barnen. 

Gladare är barnen som behåller rätten att själva få bestämma över de val de gör (Intervju med Dana, 

2014). 

 

En tanke kan vara då att Dana kan ha missuppfattat budskapet och vad det går ut på. 

Om man styr upp ett arbete baserat på genus och jämställdhet där man har en tanke bakom val av 

litteratur och lekar, att man funderar över hur man tilltalar barnen, så ger man barnen redskapen de 

behöver för att bli självständiga individer. Det handlar om att inte styra deras sätt tänka och tillåta 

dem att inte vara låsta i sina kön. 

Man ska styra utan att styra. Genom att följa traditionella könsmönster så blir där heller ingen 

förändring. När det gäller valet av leksaker och lekar på förskolorna så var alla överens om att det är 

bättre att det finns en stor variation av leksaker och att man sedan tillåter barnen att leka med vad de 

vill. Minella som arbetar på den enda förskolan i området som håller på att införa Reggio Emilia- 

pedagogik menade att på hennes avdelning använder man inte leksaker i den befattningen utan man 

försöker tillgodose barnens intressen. Man har därför delat in lokalen i mindre rum där det finns 

möjlighet att leka med vatten, göra skuggor och måla. Hon menar dock att eftersom att den 

avdelningen hon arbetar på är pilotavdelning så kommer de andra avdelningarna att följa med efter 

hand. Minella menar på att detta tillvägagångssätt blir naturligt könsneutralt och tillåter barnen att 

upptäcka och utforska (Intervju med Minella, 2014) 

 

Jag kan inte tänka mig att om att om en pojke skulle sitta och leka med en traktor, att någon 

förskollärare skulle ta ifrån honom den och sätta en docka i handen på honom för att främja 

jämställdhet. Dock tycks detta vara vad många förskollärare tror. Vad Connell (2003) menar är att 

språket är jätteviktigt när det handlar om genus. Hur vi talar samt vilka ord vi använder.  
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Fram till att ordet hen kom till så befann sig det svenska språket i en dikotomi vilket innebär att kön 

endast blivit benämnt med han eller hon. Nu finns ordet hen vilket tillåter oss att både skriva och 

prata utan att koppla diverse diskussioner direkt till det ena könet. Detta är en stor förbättring i 

strävan om en jämställd framtid. 

10.4 Förskollärarnas resonemang om sitt eget bemötande av flickor och pojkar: 

	  
	  

Vad som visade sig här är att förskollärarnas anser sig ha en väldigt bra koll på hur de bemöter 

barnen. Alla informanter var överens om att de inte varken särbehandlade flickor eller pojkar utan att 

de behandlade alla barnen likvärdigt. Det som var intressant var dock att man gärna pratade om 

flickor som de lugnare och tystare som inte tar lika mycket plats och pojkarna som starka och 

buffliga.  

Jag anser att denna syn på barnen är vad som ska motverkas i förskolan. Synen som säger att pojkar 

är bråkigare och buffligare och flickor tysta och lugna. Om barnen behandlas likvärdigt och man ser 

både pojkarna och flickorna som lugna skötsamma individer kommer de troligtvis att växa upp till 

sådana.  

Vidare så fann jag det intressant att alla fyra informanter nämnde att om videokameror sattes upp i 

lokalerna och det skulle tvingas bevittna sitt eget bemötande så skulle de kanske inte behandla barnen 

så jämställt som de önskar.  

Minella menar på att hela debatten som handlar om genus och jämställdhet verkar ha landat lite fel 

hos många och att man inte har funnit förståelse för att det handlar om människors lika värde 

(Intervju med Minella, 2014). 

 

11. Vidare forskning: 

 
Vad är det som gör att förskolorna inte arbetar med de mål som våra styrdokument menar på är 

förutsättningar för dagens förskola. Handlar det om vilja eller om tidsbrist? 

Det skulle även vara intressant att följa barn som får växa upp i en förskola med ett aktivt genus och 

jämställdhetsarbete under några år och se hur de förändras och utvecklas. 

Inte minst elever i högre åldrar så som på gymnasienivå. 

 

Jag anser att genusforskning kan vara ett väl undersökt område men att det fortfarande kommer mer 

och ny forskning om ämnet. Något som mitt arbete visar är att även då det finns tillförlitlig forskning 
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som i sin tur resulterat i våra fantastiska läroplaner och en mängd möjligheter till utveckling, så står 

vi fortfarande still. Mer forskning är vad som behövs, inte mindre. 
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14. Bilaga 
 

Intervjuguide: 

 

1. Kort presentation 

Namn, ålder, befattning, år inom yrket 

2. Berätta lite om dina uppgifter, din vardag som förskollärare 

3. Vad tänker du när du hör ordet genus? 

4. Anser du att genuspedagogik är en del av din yrkesroll 

Om ja, på vilket sätt då? 

5. Arbetar ni med att främja jämställdhet? Om ja, ge några exempel. 

6. Finns det något du känner att det här skulle jag behöva jobba på i verksamheten när det gäller genus 

och jämställdhet. 

7. Finns det en genus tanke bakom valet av litteratur på din avdelning? 

8. Finns det någon genus tanke bakom valet av leksaker på din avdelning? Berätta? 

Utesluter man några eller någon leksak? Berätta? 

9. Vad tänker du om att jämställdhet är en del utav styrdokumenten? 

10. Anser du att en förändring bör göras i läroplan, skollag eller rådande likabehandlingsplan när det 

gäller genus och jämställdhet och i sådant fall vilken? 

11. Finns det någon tanke bakom språkanvändning när det gäller genus och jämställdhet? 

12. Finns det en dialog mellan er kollegor där genus och jämställdhet är i fokus? Berätta? 

13. Hur ser det ut på övriga avdelningar med fokus på genus och jämställdhetspedagogik? 

14. Använder ni ordet hen i skriftliga sammanhang? 

15. Om barnen grupperar sig flickor med flickor och pojkar med pojkar i utomhuslek hur agerar ni då? 

16. Vid planerad inomhusaktivitet hur kan en typisk situation se ut vi indelning av barnen? 

17. Anser du att den mängd fokus som läggs på genus och jämställdhet är av positiv karaktär, negativ 

karaktär eller lite av varje? 

18. Hur tror du att barnen skulle kunna påverkas av rådande genus och jämställdhetsdebatter ur ett 

framtidsperspektiv? På gott eller ont och varför tänker du så? 

19. Känner du att det är något jag inte har frågat om som du skulle vilja tillägga? 

 

Tack så jätte mycket för din tid! 


