
l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                      Av: Jenny Molander 

                                      Handledare: Victoria Kawesa 

 

 

                             

ABSTRACT	   2	  

 

 

Att hålla sig strategisk till 
könsnormer -  
“Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi 

gör!” 
 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Självständigt arbete i förskoledidaktik 15 hp | Förskollärarprogrammet 

| Höstterminen 2015 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 



 2 

	  

ABSTRACT	   4	  

FÖRORD	   5	  

BEGREPPSFÖRKLARINGAR	   6	  

1.1	  INLEDNING	   7	  

1.2	  BAKGRUND	   7	  
1.3	  SYFTE	   9	  
1.4	  FRÅGESTÄLLNINGAR	   9	  

2.1	  TIDIGARE	  FORSKNING	   9	  

2.2	  KÖNSNEUTRALITET	   9	  

3.1	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	   14	  

3.2	  ATT	  GÖRA	  KÖN	   14	  
3.3	  NORMER	  OCH	  MAKT	   16	  
3.4	  MASKULINITET	  OCH	  FEMININITET	   17	  
3.5	  GENUSPEDAGOGIK	   19	  

4.1	  METOD	   20	  

4.2	  LITTERATURSTUDIER	   20	  
4.3	  KVALITATIVA	  INTERVJUER	   21	  
4.4	  URVAL	   22	  
4.5	  	  ETISKA	  PRINCIPER	   23	  
4.6	  MATERIAL	   23	  

5.1	  ANALYS	  OCH	  RESULTAT	   23	  

5.2	  HUR	  GÖRS	  KÖN	  INOM	  DEN	  KÖNSNEUTRALA	  DISKURSEN	  I	  FÖRSKOLAN?	   23	  
5.3	  HUR	  PROBLEMATISERAS	  FEMININITET	  OCH	  MASKULINITET	  I	  FÖRSKOLAN	  SAMT	  HUR	  ÄR	  DISKURSEN	  

INOM	  KÖNSNEUTRALITET	  KOPPLAT	  TILL	  NORMER,	  MAKT	  OCH	  KÖN?	   28	  

6.1	  SLUTDISKUSSION	   33	  

6.2	  HUR	  OLIKA	  KÖNSUTTRYCK	  PÅVERKAS	  AV	  NORMER,	  MAKT	  OCH	  KÖN	  GENOM	  EN	  KÖNSNEUTRAL	  DISKURS

	   34	  



 3 

6.3	  METODDISKUSSION	   37	  
6.4	  VIDARE	  FORSKNING	   38	  

REFERENSER	   40	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 



 4 

ABSTRACT	  

Title: Holding a strategical strategi on gender norms – ”Children wont do what we tell them 

to do, Children do what we do!”  

Term: HT 15 

Author: Jenny Molander   

Supervisor: Victoria Kawesa   

 

The purpose of this study is to examine how genders are made within the gender neutral 

discourse in the preschools equality treatment area. The study is based on critcal literature 

studies influed by discourse analysis and hermeneuitcs. It also relies on intervjues with two 

preschool teachers.  The study will examine and answer the following questions:  

 

- How are genders made within the gender neutral discourse? 

 

- How is the feminine and masculine problematized in preschool and how is the discourse 

within gender neutrality linked to norms, power and gender? 

 

The theoretical starting point of this study is gender. This starting point also includes norms, 

power and masculinity, to get a complete understanding of the problem area. The result of the 

study shows that the ambition to develope a gender natural policy in pre school is a 

problematic issue because the understanding of the concept neutrality excludes the feminine. 

Finally with critical eyes against the gender neutral concept my interpretation is that we need 

to concider the norms to be able to reach equal treatment and gender equality. These 

unwritten laws that norms produce creates  unbalance, power structure and exclusion between 

genders and individuals. 

 

 

Keywords: Gender, Norm criticism, equal treatment, gender equality, gender neutrality. 

Nyckelord: Genus, normkritik, likabehandling, jämställdhetsarbete och könsneutralitet. 
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Förord	  

Jag vill tacka mina barn samt Sophie och Mari som inspirerat och trott på mig under 

genomförande av mitt examensarbete. Jag vill också tacka Lovisa och Malin för all den tid ni 

ägnat åt att korrekturläsa. Men framför allt vill jag framföra ett stort tack till min handledare 

Victoria Kawesa som har lagt ner ett stort engagemang och gett mycket av sin tid för att 

handleda mig i min studie. Slutligen vill jag också framföra ett stort tack till mina 

informanter.  

 

Utan ert stöd och engagemang hade min studie inte blivit lika innehållsrik. Tack!  
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR	  

För att underlätta läsningen har jag valt att presentera några centrala och återkommande 

begrepp för studien. Begreppen redogörs och används i studien ur det perspektiv som jag 

tolkar och förstår dem.   

	  

Könsmaktsordning- är ett patriarkalt system som kategoriserar människor utifrån kön 

(Thomsson, 2003: 36). 

 

Genus- är ett begrepp som synliggör individers socialt konstruerade kön som ligger till grund 

för bland annat normskapande (Wedin, 2014: 45-49). 

 

Likabehandlingsarbete- är det arbete som främjar och lyfter allas lika värde oberoende av 

kön, sexuell läggning, religion med mera (Rosén, 2011: 55-67). 

 

Jämställdhet- fokuserar på jämlikhet mellan man och kvinna. Alla individer ska ha samma 

möjligheter oavsett könstillhörighet (Rosén, 2011: 55-67). 

 

Könstereotyper- Är de föreställningar som finns kring det kvinnliga respektive manliga i 

samhället. Förväntningar som riktas mot ett specifikt kön (Eidervald, 2011: 26-28).   

 

Diskurs- En diskurs lyfter det aktuella inom ett ämnesområde, det som sägs och 

argumenteras för (Boréus, 2015: 164-166). 
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1.1	  INLEDNING	  

När jag blev mamma till mina två döttrar fick jag syn på att det existerar olika femininiteter. 

Jag började också uppmärksamma att olika femininiteter bemöts olika av samhället. Detta 

blev tydligt för mig när mina döttrar hade hunnit bli några år och de utvecklats till två helt 

olika individer, de blir ofta olika uppmärksammade- och bekräftade av vår omgivning. Jag har 

många gånger fått stå upp för och försvara min ena dotters rosa femininitet, vilket har 

inspirerat mig till att genomföra denna studie. Genom denna insikt kom mitt engagemang för 

likabehandlingsfrågor inom förskolan att växa, vilket har bidragit till att jag fått syn på 

aktuella situationer och frågor som uppstår i förskolan.  

 

Jag är undrandes över om samhället vill ha en homogen strävan där vi alla har fokus åt samma 

håll med samma ambitioner? Jag har en stark önskan om att få lyfta olikheter och sätta ett 

högt värde på det. Belysa kunskapen vi kan vinna av våra olikheter, visa på att vi är beroende 

av varandras olikheter för att komplettera varandra och framför allt att bygga relationer där 

samhörighet med en förundran och respekt inför olikheter är givet.   

 

Denna studie fokuseras därför på hur kön görs genom en könsneutral diskurs. Jag förhåller 

mig kritiskt till det könsneutrala arbetssättet, och jag önskar med denna studie kunna 

möjliggöra alternativa sätt att arbeta med genus och likabehandlingsfrågor i förskolan. Min 

kritik riktar sig mot att neutralisera flickor och pojkars genusuttryck, istället för att framhäva 

olikheter i hur genus-kön uttrycks. 

 

För att få en uppfattning av den könsneutrala diskursen som råder i förskolan står genus för 

min teoretiska utgångspunkt. Med ett genusperspektiv kan jag se hur kön görs i förskolan. För 

att få en uppfattning av den rådande könsneutrala diskursen i förskolan utgår jag från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på kön för att se hur kön görs. Med de här kunskaperna om 

hur normer, makt och maskulinitet reproduceras och påverkar förskoleverksamheten formas 

ett sammanhang för studiens relevans.   

1.2	  Bakgrund	  

Enligt Fanny Ambjörnsson (2011: 36-45) som redogör för framväxten av begreppet 

könsneutralitet under 1960-talet kom ett nytt begrepp, jämställdhet. Under denna tid var ett 

ifrågasättande av de traditionella könsnormerna högaktuellt. Man ville skapa ett nytt ideal där 

mannen skulle ha egenskaper som mjuk, känslosam, hänsynsfull och vara mer delaktig i 
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hemmet och familjen än vad den traditionella mannen hade varit tidigare. Man ville med det 

sätta mannen och kvinnan bredvid varandra på samma nivå med samma rättigheter och lika 

villkor. Man ser dock att det gått långsamt fram för männen att bli jämställda. Jämställdhet 

har genom åren utvecklats av kvinnor och för kvinnor att erövra de manliga domänerna, men 

det saknas ett engagemang för mäns möjligheter att erövra de kvinnliga domänerna, det görs 

därmed inte i samma utsträckning.  En hegemonisk maskulinitet dominerar istället idag vårt 

samhälle. Det vill säga att mannen är överst i genushierarkin där det manliga är överordnat det 

kvinnliga och andra maskuliniteter. Christian Eidevald & Hillevi Lenz Taguchi (2011: 21) 

förklarar att jämställdheten på 1970-talet utgick från föreställningar om könsneutralitet.  

 

Till skillnad från Ambjörnsson lyfter Anna Sparrman att jämställdheten under 1960-talet fick 

ett annat perspektiv, jämställdhetsfostran och jämlikhetsideologi kom att bli värdefulla och 

samskola blev ett faktum för pojkar och flickor i Sverige (Sparrman 2006: 128-129). 

Ambjörnsson påtalar att trots de ovan nämnda genusaspekterna ser man i dagens samhälle 

fortfarande att skillnader mellan manligt och kvinnligt existerar, där det maskulina är normen.  

Rosa och gulligt är inget som passar på pojkar medan det är mer accepterat att flickor bär blåa 

kläder eller annat som anses vara maskulint. Förskola och skola ska idag arbeta för att 

motverka könstereotyper och normer där föreställningar och värderingar skapar skillnader, 

vilket bland annat poängteras i styrdokumenten. Könsneutralitet är ett av de arbetssätt som 

idag praktiseras i samband med genusarbete i förskolan (Ambjörnsson 2011: 37-47).  

 

Som jag nämnt i inledningen ovan är mina döttrars olikheter anledningen till att jag 

uppmärksammat bland annat nedanstående diskussioner kring ett könsneutralt förhållningsätt 

i förskolan. Exempelvis var en av diskussionerna på förskolan där jag genomförde min 

verksamhetsförlagda utbildning:  

 

• Hur ska vi få flickorna att leka i byggrummet?  

 

Diskussionen på min verksamhetsförlagda utbildning belystes endast utifrån flickorna. Skulle 

de köpa in rosa lego, eller skulle tjejerna få egna byggdagar då pojkar inte fick vistas i 

byggrummet? Det var däremot inga funderingar kring hur de skulle få pojkarna att leka i 

dockvrån. Genom den tidigare genusforskningen jag har tagit del av finns ett betydligt mindre 

intresse för att inkludera pojkar i arbetet med att överskrida könsstereotypa normer. Till 

exempel så anses byggrummet vara mindre könskodat än dockvrån. Parallellt med ovan 
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nämnda diskussion samtalade man kring huruvida man skulle ta bort eller ha kvar dockvrån, 

allt för att uppnå en könsneutral förskoleverksamhet. Majoriteten av pedagogerna på min 

verksamhetsförlagda utbildning tyckte att dockvrån skulle tas bort. 

 

En annan diskussion på min verksamhetsförlagda utbildning hade jag med en pedagog då hon 

pratade kring genus och menade på att hon själv ”var” genus. Vidare förklarade hon hur hon 

väljer bort det flickiga till sin dotter som hon även namngett med ett könsneutralt namn. I 

arbetet på förskolan tycker hon att det är viktigt att arbeta könsneutralt just för att göra 

utrymme åt flickor att erövra det pojkiga och kunna tuffa till sig. Den här episoden från den 

verksamhetsförlagda utbildningen synliggjorde för mig att det råder en osäkerhet kring 

genusdiskurserna och hur man ska förhålla sig till ämnet i förskoleverksamheter.   

1.3	  Syfte	  

Syftet är att genom ett genusperspektiv undersöka hur kön görs inom den könsneutrala 

diskursen i förskoleverksamheternas likabehandlingsarbete. Studien bygger på 

litteraturstudier av den tidigare forskningen och intervjuer med två förskollärare.  

1.4	  Frågeställningar	  

• Hur görs kön inom den könsneutrala diskursen?  

 

• Hur problematiseras femininitet och maskulinitet i förskolan samt hur är diskursen 

inom könsneutralitet kopplat till normer makt och kön? 

2.1	  TIDIGARE	  FORSKNING	  

Genom genuspedagogiken har ett könsneutralt arbetssätt kommit att bli aktuellt inom 

förskoleverksamheter idag. Det är dock ett komplext begrepp vilket lett till att förståelsen av 

begreppet är av mångtydigt. Den tidigare forskningen som presenteras nedan kommer att utgå 

ifrån begreppet könsneutralitet.  

  

2.2	  Könsneutralitet	  

Christian Eidevald är forskare inom pedagogik. I sin avhandling Det finns inga 

tjejbestämmare (2009) undersöker han hur förskollärare gör skillnad på flickor och pojkar. 
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Hans frågeställningar tar upp hur flickor och pojkar förhåller sig till varandra och till 

förskollärare och situationer i förskolan och hur förskollärarna bemöter barnen på olika sätt. 

Han har använt sig av videoinspelningar och fokussamtal i två förskolor. Resultatet av hans 

avhandling visar på att flickor och pojkar bemöts stereotypt. Han visar dock på att det finns en 

stor variation av hur olika flickor och olika pojkar förhåller sig olika i olika situationer. Han 

menar att det är problematisk att förskolelärare bemöter flickor och pojkar ur två kategorier.  

 

Eidevalds avhandling visar på att könsneutralitet har kommit att bli ett erkänt begrepp inom 

jämställdhetsarbete. Genom förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2011) menar han att det är 

tydligt att pojkar och flickor ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället och på 

förskolan. Förskolan ska därför fokusera på individen och inte på könet. Det har kommit att 

bli ett motstånd mot uppdelningar av barn efter kön inom jämställdhetsdebatten. Eidevald 

framhåller att läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2011) avser att lyfta pojkars och flickors 

lika värde. Därför är den könsneutrala miljön i förskolan högst aktuell idag då den ska skapa 

möjligheter åt pojkar och flickor att mötas i neutrala rum med icke könskodade material. 

Styrdokument och läroplansmål syftar till att förskolan ska vara en könsneutral verksamhet 

där flickor och pojkar ska mötas lika utan att bli betraktade utifrån könsstereotypa 

föreställningar och normer. Eidevald poängterar vidare hur det könskodade ofta hålls isär 

inom förskolan med ett långt avstånd till varandra. Han ifrågasätter varför pojkar och flickor 

ska hållas isär i förskolan och kopplar det till heteronormen där pojkar och flickor senare ses 

ha en sexuell relation till varandra och därför redan tidigt behöver lära sig genom leken att 

öva sina olika roller för att senare i livet kunna komplettera varandra. Hans avhandling visar 

att denna utgångspunkt kan skapa olikheter mellan individer och kan skapa problematik för 

den enskilda individen som inte kommer att leva i en heterosexuell relation (Eidevald, 2009: 

165-170). Boken Anna bråkar- att göra jämställdhet i förskolan (2011) är en annan studie av 

Eidevald där han har undersökt hur olika förskolor arbetar genuspedagogiskt, visar han på att 

könsneutralitet är ett av två dominerande förhållningssätt i likabehandlingsarbetet inom 

förskolan idag. Han beskriver vidare att könsneutralitet är en strategi för att göra miljö och 

material neutralt, fri från könskodningar. Könsneutralitet har kommit att bli ett begrepp som 

florerar inom förskolans genus- och likabehandlingsarbete. Begreppet könsneutralitet är 

komplext vilket leder till fria tolkningar och skapar olika förhållningssätt kring begreppet i 

(Eidevald, 2011: 30-31).   
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Marika Hämeenniemi har i sin magisteruppsats intervjuat föräldrar om jämställdhetsfostran. 

Resultatet visar i likhet med Eidevald att könsneutralitet tar avstamp i materialistiska ting som 

kläder och leksaker. Vidare visar studien på att könsneutrala kläder anpassas efter praktisk 

funktion och inte minst till klädernas symbolvärden, där rosa, ljust och mjukt anses vara 

feminint och mörkare färger och farliga symboler är pojkigt. Könsneutrala leksaker ska 

varken kunna kopplas till det feminina eller maskulina exempelvis ses dockor och bilar som 

stereotypt könskodade leksaker. Studien drar även en parallell mellan det könsneutrala och 

olika könsroller som exempelvis yrkeskategorier och ser till hur de blir könade eller 

neutraliserade. Hämeenniemi fortsätter att diskutera kring den jämställda familjen. Med det 

refererar hon till tidigare forskning och ser till intervjuer hon gjort med föräldrar och tolkar 

därefter att de jämställda familjerna också ser på könsneutralitet som en strategi i en jämställd 

uppfostran. Studien vill med det visa hur de olika rollerna i familjen är uppdelade, vem man 

är och hur man överskrider könsstereotypa ansvarsområden inom familjen. Många föräldrar i 

hennes intervjuer väljer allt oftare att inte benämna kön i olika sammanhang för att uppnå en 

könsneutral fostran (Hämeenniemi, 2011: 102-112). 

 

På ett liknade sätt tar Eidevalds (2011: 28-34) studie upp hur förskolor arbetar med att skapa 

en könsneutral miljö i förskolan. Studien visar på att det sker genom att ta bort leksaker som 

är stereotypt könskodade. Föräldrarna i Hämeenniemis intervjuer talar om könsneutralitet och 

olika tillvägagångssätt att uppnå en könsneutral fostran. Eidevald visar på samma sak genom 

ett annat tillvägagångsätt för att könsneutralisera. I hans material lyfts det fram att genom att 

blanda de könsstereotypa leksakerna är även det en väg mot det könsneutrala. Han ger också 

exempel på en förskola som valt att tapetsera dockvrån blå för att neutralisera det feminint 

könskodade kring dockvrån. Han hävdar också att det är vanligt förekommande att man väljer 

bort leksaker och material som är extra könskodade. Det är då oftast de stereotypa tjejsakerna 

som väljs bort i dessa sammanhang som exempelvis barbiedockor. Han tar upp en tidigare 

diskussion som förts kring just barbiedockor där andra har diskuterat att dessa dockor är extra 

tjejkodade för att det är främst flickor som leker med dem. Det framgår också att det råder 

delade meningar i huruvida konstruktionsmaterial är neutralt eller pojkigt.   

 

Linnéa Bodén tar i sin studie upp två olika sätt att arbeta för jämställdhet i förskolan. Hennes 

studie grundar sig på utvärderingar av ett projekt om jämställdhet i förskolan. Genom Bodéns 

utvärderingar har hon sett att det är vanligt förekommande i arbetet med att skapa 

könsneutrala miljöer, att just dockvrån fått byta namn till exempelvis ”köket” eller 
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”restaurangen” i ett försök att neutralisera just dockvrån. Hon belyser däremot sin upplevelse 

av att det är lättare att hitta neutrala namn till det typiskt tjejkodade, tillskillnad från ovan 

nämnda forskare som endast ser till fördelarna med ett könsneutralt förhållningssätt.  Studien 

synliggör med hänsyn till hur normer och maktstrukturer skapas, problematik i att det 

maskulina upprätthålls genom att göra ändringar i det feminina men inte i det maskulina. Med 

det menar hon att det pojkiga överordnas i maktpositioner som det normala och därmed blir 

neutralt. Exempelvis menar hon att byggrummet anses som en neutral plats som flickorna 

förväntas erövra vilket bekräftar att pojkarna däremot inte uppmuntras till att erövra det 

feminint kodade miljöerna eller leksakerna (Bodén, 2011: 38-40). 

 

Bodén (2011: 35-40) framställer likaså begreppet könsneutralitet som en önskan om neutrala 

miljöer i förskolan i förhållande till jämställhetsarbete. Det som också skiljer Bodén från ovan 

nämnda forskare är att hon menar att genom könsneutralitet skapar man två sidor av kön, 

flickor och pojkar. Studien fokuseras mot det som aktivt väljs bort i samband med skapandet 

av lekmiljöer oberoende av kön. Resultatet visar på att det är de vuxna som bestämmer vad 

som är neutralt och skapar därefter en maktproduktion som värderar det neutrala eller icke 

neutrala. Detta resultat av att fokusera sin blick på det som väljs bort, är relevant för min 

studie då det tillför fler perspektiv inom den könsneutrala diskursen.  

 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har i sin studie undersökt möten med människor som 

har en relation till färgen rosa. Ambjörnsson undersöker ur ett kulturvetenskapligt perspektiv 

och hennes bok är en feministisk kulturstudie. Hennes studie bygger bland annat på intervjuer 

och observationer. Sammantaget visar Ambjörnssons resultat gemensamt med Bodén en 

förståelse av att föreställningen om det könsneutrala som går mer åt det maskulina hållet än åt 

det feminina. Ambjörnsson gör också en poäng av att trots tanken med jämställdhetsarbetet är 

att göra könen jämställda, så har enbart kvinnor varit de som behövt att förändrats. Likaså 

poängterar hon att jämställdhet är en fråga om kvinnor och för kvinnor. Ambjörnsson 

diskuterar kring färgen rosa. Hon menar att föräldrarna i hennes studie föredrar könsneutrala 

kläder och miljöer åt sina barn. Hon har konstaterat att det som tydligast visar att något är 

könsneutralt är att det i första hand inte är rosa eller något som kan förknippas med 

femininitet. Hon berättar vidare att föräldrar väljer neutrala kläder framförallt åt sina döttrar 

då det finns en oro och skam i att göra sina döttrar söta då det skulle vara förtryckande att 

placera flickor i ett sådant fack. Men föräldrar till pojkar har inte en likvärdig oro att klä sina 

söner i något stereotypt för pojkar. Vidare beskrivs att föräldrar till pojkar helst inte vill klä 
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sina söner i något som skulle kunna uppfattas som feminint. I Ambjörnssons intervjuer 

framgår det att föräldrar blir upprörda över att det på tjejavdelningarna i klädaffärer endast 

finns rosa och söta kläder för flickor. Föräldrarna handlar hellre på pojkavdelningen åt sina 

döttrar då de menar att det är lättare att finna neutrala kläder där (Ambjörnsson, 2011: 15-27, 

43-44).  

 

”Det är flickorna som ska kläs om, uppmuntras att ta plats och erövra de 

manliga domänerna. Inte tvärtom. Enbart tanken att klä en pojke i rosa 

upplevs som både degraderande och förlöjligande”. (Ambjörnsson, 2011: 

44) 

 

Ambjörnsson och Bodén synliggör hur vuxna förhåller sig till och resonerar kring 

könsneutralitet. I kontrast till dem belyser Annette Hellman samma frågor, men lyfter istället 

hur barn förhåller sig till könsneutralitet. Hellman menar också att det feminina och tjejiga är 

mindre könsneutralt. Även hon anser att det är färger som är de tydligaste markörerna för 

olika könsskillnader. Hon lyfter däremot att barn inte värderar det feminina eller det 

maskulina utan snarare färgerna. Det är inte passande att bära rosa i pojkiga våldslekar. I 

rollekar blir man vald till exempelvis vilken familjemedlem man ska vara beroende av vilka 

färger man har på kläderna. Det är en viktig observation när man ska se till hur kön skapas 

(Hellman, 2008: 74-90).  

 

Eidevald (2009: 166-167) tar även upp en annan diskussion. Han nämner att det inte skulle ha 

någon betydelse för det könsneutrala arbetet om det rekryterades fler män inom förskolan. 

Han förklarar att sättet vi talar om könsstereotypa normer är något som generellt skiljer sig åt 

från hur pedagoger förhåller sig till det i praktiken. Det har alltså inget att göra med kvinnliga 

eller manliga pedagoger. Pedagoger förhåller sig omedvetet till dessa normer där praktiken 

inte förhåller sig till teorin. Eidevald poängterar att förskollärarna i hans studie menar att de 

förhåller sig till barns behov och mognad och inte till barns kön. Han ser dock att det inte 

stämmer överens med praktiken, han antyder att olikheter i bemötandet av flickor och pojkar 

görs utan att hänsyn tas till barnens personliga egenskaper. Bodén (2011: 38-39) förklarar det 

med liknande aspekter som Eidevald att genom könsneutralt arbete osynliggör man kön, 

vilket kan göra att pedagoger blir könsblinda. Hon liknar det med att om vi inte ser kön, det 

feminina och det maskulina kan man även bli blind för hur man bemöter individer olika 
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beroende av deras kön. Därigenom likställer man alla vilket resulterar i att den normkritiska 

blicken uteblir. 

3.1	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  	  

Här presenterar jag de teorier som har relevans för min analys av begreppet könsneutralitet. 

Med genus som utgångspunkt ser jag även att teorier om normer, makt, 

maskulinitetsskapande och genuspedagogik är beroende av varandra i denna studie. Dessa 

teorier kommer att presenteras eftersom de ligger till grund för framväxten av begreppet 

könsneutralitet. Jag kommer att redogöra för begreppen ur det perspektiv som jag tolkar, 

förstår och använder mig av dem, för att längre fram kunna göra en analys av mitt material i 

relation till de nämnda begreppen med relevans för de rådande diskurserna inom ämnet. Med 

teorin önskar jag ge läsaren en helhetsförståelse och en överblick av ämnet och studiens 

uppbyggnad. Likt Wedel-Branth (2008: 15-16) förklarar att genom teorin väljer man vilka 

glasögon läsaren ska se igenom och förstå texten.  

3.2	  Att	  göra	  kön	  

Ylva Nowak & Heléne Thomsson (2003: 28-29, 103-105, 122-125) diskuterar hetsen som 

finns i samhället av att kategorisera människor efter deras biologiska kön. Dessa 

kategoriseringar skapar normer och värderingar utifrån vår biologi. Författarna lyfter att det 

finns biologiska skillnader mellan mannen och kvinnan men att det är det socialt betingade 

och kulturella som impregnerar våra föreställningar om det maskulina respektive feminina. 

Vidare tar de upp hur vi genom våra konstruerade kön förstår oss själva och uppfattar andra i 

vår omgivning och utifrån det skapar värderingar. Hur vi upplever en människa som manlig 

eller kvinnlig är avgörande för vår bedömning och upplevelse av personen i fråga. Det 

indikerar att vi är mycket mer än bara våra kroppar och vår biologi, kön är något vi gör. En 

viktig aspekt av det hela är hur vi binder biologi och socialt konstruerade kön till status och 

makt. I Nowak & Thomsson´s tolkning av hur kön görs beskriver de att samhället ursäktar det 

manliga men det kvinnliga utesluts. Det sker till exempel genom att män med aggressiva och 

våldsamma beteenden ursäktas och förklaras med deras biologi och hormonnivåer. Männens 

testosteron blir förklaringar till deras förmåga att slå sig fram i näringslivet. Kvinnor blir 

däremot inte ursäktade för socialt icke önskvärda beteenden genom deras biologi, utan blir i 

stället uteslutna ur olika sammanhang. Ett exempel på detta är att ammande kvinnor anses 

påverkas negativt av amningshormoner och därmed ses som ineffektiva.  
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Eva-Karin Wedin beskriver också hur kön görs genom ett genusperspektiv och menar att 

genus är kunskap om hur sociala könsidentiteter skapas och blir till en norm eller inte. Med 

genus synliggörs föreställningar som både Nowak & Thomssons samt Wedin beskriver kring 

det maskulina respektive det feminina. Genusvetenskapen belyser skillnader och ifrågasätter 

normerna kring skillnaderna. Med begreppet genus betonas också hur kunskap och 

föreställningar kring kön görs. Hur skillnader mellan kön socialt konstrueras och med 

föreställningar om vad som förväntas av de olika kulturellt och socialt betingade könen. 

Genom dessa könstereotyper skapas normer kring vad som är normalt och inte för det 

manliga respektive kvinnliga (Wedin, 2014: 45-49). 

 

Med ett genusperspektiv som utgångspunkt innebär det att man intar ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att det som sägs inte är några exakta 

sanningar. Genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är berättelser och uppfattningar 

ständigt föränderliga beroende av sammanhanget och tidigare erfarenheter (Johansson, 2005: 

313-314).  

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt på kön tolkar jag att kön inte endast är våra fysiska 

skillnader mellan man och kvinna, utan att kön är det vi socialt konstruerar i samhället genom 

bland annat våra skilda förväntningar på respektive kön.   

 

Även Eidevald definierar genus i likhet med Wedin och Johansson att genus inte innefattar de 

biologiska skillnaderna mellan könen. Kön anses därför genom genuspedagogik vara 

föränderligt, därmed ses kön som en social konstruktion. Han belyser däremot också en annan 

viktig aspekt som har stor inverkan på hur vi upplever kön och det är att den sociala 

konstruktionen av kön skiljer sig mellan olika kulturer och grupper, genom det konkretiserar 

han hur kön kan vara föränderliga, tillskillnad från Wedin och Johansson (Eidevald, 2009: 

83).  

 

Genus- och likabehandlingsarbete strävar efter samhälleliga förändringar. Dessa förändringar 

börjar redan med de yngsta barnen i förskolan menar Maria Rosén. Genus och 

likabehandlingsarbete är begrepp som går hand i hand och är beroende av varandra. 

Likabehandlingsarbete är en pedagogik, ett förhållningsätt som kommit av genus. Vidare 

tydliggör Rosén att likabehandlingsarbete är bredare fokuserat på människors lika värde 
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genom att motverka diskriminering och kränkande behandling mot exempelvis etnicitet, 

sexuell läggning, trosuppfattning och genus med mera. Genus i förskolan riktar sig specifikt 

mot pedagogiken mellan de socialt konstruerade könen (Rosén, 2011: 55-67).  

 

Om man tolkar genus utifrån detta synsätt ser man ett tydligt samband med vad Lundin menar 

med att ett socialkonstruktivistiskt synsätt skapas genom språket. Språket är inte bara en 

dialog utan också en social uppfattning av hur verkligheten byggs upp, genom människans 

uppfattningar. Det är en aktiv process i ständig förändring som formar våra sociala 

uppfattningar om varandra och vår omvärld (Lundin, 2008: 96-99).  

 

Genus har relevans för den här studien på grund av betydelsen av de socialt konstruerade 

könen. Genus synliggör strukturen som skapas mellan det maskulina och det feminina, samt 

hur läroplansmål och skollagar skapar praktiker för att uppnå likabehandling och jämlikhet 

mellan de biologiska könen i förskoleverksamheter.  

3.3	  Normer	  och	  Makt	  	  

Normer och makt är grundläggande utgångspunkter för att tolka och förstå diskursen inom 

könsneutralitet. Med dessa utgångspunkter kan jag i den här studien förstå hur pedagoger i 

förskolan gör kön utifrån deras förståelse av begreppet könsneutralitet. Det är viktigt att se till 

helheten av kunskaperna om kön och de aktuella normerna kring dem. Det är också viktigt att 

förstå hur dessa normer konstrueras och upprätthålls genom bland annat normkritiskt 

perspektiv som ger förutsättningar och verktyg för att kunna bryta vanor, uppfattningar och 

föreställningar.  

 

Normer representerar eftersträvansvärda och önskvärda beteenden hos individer. Normer är 

de informella regler som samhället skapar om hur personer och grupper ska vara, det 

eftersträvansvärda. Genom normer kategoriserar vi människor och inom de olika kategorierna 

finns det ett rätt och ett fel. Normen synliggörs först i förhållande till det avvikande. Utan 

dessa två delar är en norm ingen norm. Man kan till exempel inte definiera det normala utan 

att nämna det avvikande och vise versa (Wedin, 2014: 43-45). 

 

Makt är däremot de informella regler som individer både omedvetet och medvetet förhåller 

sig till. Makt ger status och synliggör det som är avvikande och de som inte följer normen. 
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Genom makt produceras kunskap och sanningar som har inflytande på individers agerande 

och vilja till att formas och styras av informella regler i samhället (Dolk, 2013: 26-27).  

 

Med ovanstående definitioner av normer och makt kan man förstå att makt skapar normer och 

genom att definiera normer, det normala har man makt. Jag tycker också att det är viktigt att 

nämna att makt i den här definitionen inte handlar om att en människa medvetet styr och 

domderar över en annan människa. Våld och tvång är heller inget som ingår i definitionen av 

makt i detta sammanhang. Makt är därmed det som man själv skapar genom sina 

uppfattningar inom samhället och strategiskt förhåller sig till (Wedin, 2014: 43-45).  

 

En maktstruktur som är central för den här studien som vårt samhälle förhåller sig till är 

könsmaktsordningen. Det är ett patriarkalt system vilket bygger på, som tidigare nämnt, att 

man kategoriserar människor utifrån kön, där män värderas högre vilket också ger dem mer 

makt och ges mer resurser. Kvinnor kommer därmed i andra hand och nedvärderas oftare än 

män. Könsmaktsordningen i vårt samhälle gör därmed männen till de viktiga och kvinnorna 

till de oviktiga vilket i sin tur påverkar självförtroende, självkänsla och avspeglar beteenden 

hos de respektive könen (Thomsson, 2003: 36).  

 

Rosén (2010: 70) diskuterar begreppet skillnadsskapande. Hon menar att skillnadskapande 

har blivit en besatthet i vårt samhälle, där man likställer de biologiska könen med individer. 

Hon diskuterar vidare att man med skillnadsskapande befäster kategorier och normaliserar 

dem. Med det poängterar hon att just dessa mönster måste ifrågasättas och utmanas, vilket 

hon förtydligar sker med hjälp av ett normkritiskt perspektiv. 

 

Ett genusperspektiv förespråkar också normkritik som ett redskap för att se på normer och 

maktobalanser inom pedagogiska praktiker. Normkritiken är kritisk till maktordningar. Med 

ett normkritiskt perspektiv ser man därför till hur man kan bryta normer. Man menar att 

genom normkritik kan man förändra sättet kring sociala mönster genom att förtydliga 

problematik med hjälp av utbildning och synliggöra vad som bör uppnås (Bromseth & Darj 

2010: 12-14).  

3.4	  Maskulinitet	  och	  Femininitet	  	  

Hegemonisk maskulinitet är den maskulinitet som problematiseras i denna studie. Den 

hegemoniska maskuliniteten innebär en eftersträvansvärd position för pojkar och män, som 
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utgörs av de manliga egenskaperna och beteendena som tillskrivs som de positiva och de 

naturliga egenskaperna. Det ger därmed en idealbild av hur en ”riktig” man ska vara. 

Hegemonisk maskulinitet är det eftersträvansvärda inom vår samhällskultur. Den 

hegemoniska maskuliniteten gynnar pojkar och män i vårt samhälle (Fundberg, 2003: 147-

154). Jag vill också förtydliga att med det feminina ingår även de pojkar och män som inte 

uppfyller kraven för att ingå inom det maskulina. Likaså finns det flickor och kvinnor som är 

mer maskulina än feminina. Det feminina och det maskulina är därmed inte enligt min 

mening kopplat till de biologiska könen. 

 

Till skillnad från Jesper Fundberg som förtydligar hur hegemonisk maskulinitet skapas och 

vad det maskulina innebär, belyser Iris Young maskulinitet i relation till det feminina. Hon 

problematiserar att fördelar ges åt ett specifikt kön, som i det här sammanhanget är det 

manliga. De manliga egenskaperna värderas och prioriteras högre än det feminina. Hon tar 

också upp begreppet maskulina gemenskaper som något som strukturellt ordnas i vårt 

samhälle. Pojkar och män lever ofta i olika roller där de och ena sidan kliver in i en maskulin 

roll som de genom fostran förhåller sig till. I andra sammanhang är de å andra sidan måna om 

jämlika relationer, exempelvis inom familjer där män har en medvetenhet om jämlikhet 

mellan det feminina och det maskulina. Den maskulina rollen kan enligt Young ses som en 

ritual som utövas eller sker i offentliga och sociala sammanhang. En roll som de genom vår 

samhällskultur förväntas erövra på grund av deras biologiska könstillhörighet. Hon förtydligar 

att pojkar fostras till att bli ”riktiga” män genom den maskulina gemenskapen. Genom dessa 

handlingar vill man framhäva att det maskulina är något extra ordinärt. Det finns en tydlig 

struktur kring vem som kan bli denna ”riktiga” man och inte och där kan man se att kvinnor 

alltid är uteslutna ur denna maskulina gemenskap. Men det finns även de pojkar och män som 

inte uppfyller kraven för att hävda sin maskulinitet. För att ingå inom det feminina finns det 

däremot inte en tydlig strategi eller fostran som formar och utgör en norm, eller för den delen 

skapar en feminin gemenskap. Man ser däremot en tydlig struktur av hur äldre män ska lära 

de unga pojkarna att bli ”riktiga” män (Young, 2000: 19, 149).  

 

Precis som ovan nämnt om maskulina gemenskaper som strukturellt ordnas i vårt samhälle, 

finns det även liknande markörer för normer som anger hur pojkar och flickor bör vara. 

Exempelvis förväntningarna på pojkars beteenden och kroppsuttryck är att de ska vara livliga, 

trotsiga och våldsamma. Dessa maskulina gemenskaper och markörer bidrar till utrymme och 

möjlighet åt pojkar att praktisera dessa egenskaper. Pojkar förknippar det maskulina med 
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vålds- och styrkemarkörer. Tillskillnad från Young beskriver Marie Nordberg hur 

maskulinitet även rangordnas mellan pojkar i förhållande till våld. Pojkar blir socialt belönade 

ju mer maskulina och hårda de kan vara i olika sammanhang (Nordberg, 2008) Precis som 

även Hellman menar att maskulinitet är något som prövas och förhandlas mellan barn. Det 

sker kategoriseringar av maskulinitet som värderas utifrån olika grad av dominansmönster. 

Dessa maskuliniteter förhandlas genom markörer som tuffhet och coolhet som skapar status 

och popularitet mellan barnen, det handlar främst om stökiga och hårda beteenden. 

Förhandlingarna sker genom förkroppsligande av normer som smärttålighet och aggressivitet.  

 

Young menar att pojkar ges fler fördelar än flickor med den maskulina normen. Istället tolkar 

jag att Hellman belyser att normen kring maskulinitet är snävare och mer begränsande än 

femininitet (Hellman, 2010: 31-34).  

3.5	  Genuspedagogik	  

Genuspedagogik kom att bli aktuellt inom den svenska förskolan 2003 då man 

uppmärksammande ett behov av att bryta ojämlika strukturer mellan könen. Man ansåg att det 

var viktigt att bedriva denna typ av arbete redan i förskolan för att kunna göra skillnad på sikt 

i samhället genom att bryta de könsstereotypa rollerna som råder i dag (Eidevald, 2011: 26-

28).   

 

Genuspedagogik syftar till barn ska ges förutsättningar att utveckla sin fulla potential 

oberoende av de socialt konstruerade könen och förväntningar de innebär. Förskolan ska vara 

en könsintegrerad plats där flickor och pojkar har samma möjlighet att erövra samma 

aktiviteter och material. Dolk tolkar genom Eidevald att könsneutralitet och kompensatorisk 

pedagogik är båda ett resultat av genuspedagogiska riktningar (Dolk, 2013: 15-27).  

  

Eidevald (2011: 30) redogör för statistik kring vilka strategier som används i 

genuspedagogiskt arbete i förskolan. Resultaten visar att 57 procent av förskolorna använder 

sig av en könsneutral diskurs som strategi för att skapa könsneutrala miljöer och 46 procent 

arbetar med könsneutrala leksaker.  

 

Sammanfattningsvis pekar det på att maskulinitetsskapande är något som uppmuntras mer än 

femininitetsskapande. Det maskulina hänger samman med både normer och makt, vilket 
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bidrar till ett förminskande av de övrig könsuttrycken. Samtidigt som det är oklart om det är 

det maskulina eller det feminina som begränsas mest av den maskulina normen.  

4.1	  METOD	  

Jag har valt att göra en eklektisk studie vilket innebär att jag inspirerats av flera metoder. 

Nedan presenteras de metoder jag inspirerats av för insamlandet av mitt material. Redogörelse 

för varför dessa metoder har relevans för just denna studie förklaras samt hur undersökningen 

genomfördes och hur materialet valdes ut till mitt analysmaterial läggs fram. 

4.2	  Litteraturstudier	  

Min studie är utförd med hjälp av litteraturstudier och är inspirerad av diskursanalys där 

litteraturstudier är centrala. Genom diskurser i samhället påverkas synen av hur verkligheten 

uppfattas och hur samhället förstås. Diskurser beskrivs närmare vara ett sammanhang av 

sociala praktiker där flera människor integrerar språkligt (Boréus, 2015: 159-162). Då jag fått 

en uppfattning av att det råder olikheter i hur man förhåller sig till könsneutralitet och 

jämställdhetsarbete i förskolan och hur man talar om och beskriver ämnet, ansåg jag att det 

var viktigt att ta del av forskningslitteraturen inom ämnet. Jag har tittat på vad forskningen 

säger och hur den kan tolkas. Genomgående för min studie var också att jag har en 

hermeneutisk ansats för att tolka mitt material genom mina analyser. Patel & Davidsson 

(1991) belyser att hermeneutik är en tolkningslära där man studerar, tolkar och försöker förstå 

människan genom både det skriftliga och det talade språket. Hermeneutik kräver en öppen, 

subjektiv och engagerad forskare för att få en kvalitativ förståelse (Patel & Davidsson, 1991: 

28-29). Med begrepp ur genusforskningen som normer, makt, maskulinitet och femininitet 

utmanar jag vad forskningen säger och dekonstruerar den könsneutrala diskursen. Vad ger 

den tidigare forskningen för signaler utan att skriva ut det? Jag har fått förståelse för 

betydelsen av det underförstådda i texter kring könsneutralitet och hur det har relevans för 

pedagogers förhållningsätt till könsneutralitet. Jag studerade till en början litteratur om 

genusvetenskap och insåg att det var just begreppet könsneutralitet som väckte intresse hos 

mig och frågeställningarna kom då naturligt med mitt engagemang för ämnet. Jag sökte 

litteratur om specifikt könsneutralitet på Libris och läste därefter och fann den litteratur som 

jag ansåg hade betydelse för min studie. Därigenom tittade jag närmare på om vad som 

påstods i texterna hade samband med min studie. Det gav mig en tydligare bild av vad som 

pågår inom ämnet för att också se vart det brister i kommunikationen mellan teori och praktik.  
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Att analysera texter ger en viktig förståelse av vad som bygger människors föreställningar om 

samhället och uppdelningar av människor och hur det i sin tur upprätthåller vissa identiteter 

och normer. En text är en kommunikation mellan författare och mottagare som läser texten. 

För att en kommunikation ska kunna ske genom text krävs ett gemensamt språk, vilket 

innebär att båda parterna har ett gemensamt språkbruk som bygger på ämnet eller genren som 

texten handlar om, alltså krävs en viss förförståelse av mottagaren (Boréus, 2015: 157-160) 

 

Forskningsfrågorna är beroende av texterna som har analyseras. Det krävdes att jag tog del av 

litteratur i ett specifikt ämne för att väcka ett intresse för något som sedan utformades till 

forskningsfrågor. När forskningsfrågorna var formulerade började urvalet av material som i 

sin tur skulle analyseras. Analysfrågorna kunde formuleras utifrån olika synvinklar (Boréus, 

2015: 159-162).  

4.3	  Kvalitativa	  intervjuer	  

Min studie bygger även på kvalitativa intervjuer med verksamma förskolepedagoger. Ahrne 

& Svenson (2015: 9-16) beskriver att genom kvalitativa intervjuer har intervjuaren möjlighet 

att anpassa sina frågor utifrån situationen, vilket rimligtvis kan ge fördjupade och bredare 

svar. Det som också utmärker just den kvalitativa intervjun är att intervjuaren har möjlighet 

att vrida och vända på frågorna och kan även komma med nya formuleringar under intervjun. 

Jag hade formulerat intervjufrågor utifrån mina frågeställningar. Det var några frågor som 

tolkades helt motsatt till mitt syfte med frågan. Vissa utav dessa frågor valde jag att gå vidare 

med för att se pedagogernas uppfattningar men främst så synliggjorde det för mig vad de inte 

ser och uppfattar vilket lede till en analys mellan teori och praktik för mig.  

 

Brinkkjaer & Hoyen (2013: 110) belyser också vikten av dialog mellan intervjuaren och den 

intervjuade för att kunna skapa sig förståelse om den andras förståelse. Ödmjukhet är likaså 

en viktig nämnare för att förstå den situation man utforskar. Tanken är att intervjun ska 

innehålla olika synsätt och perspektiv som ger en möjlighet att ändra uppfattning. Jag 

bekräftade pedagogerna under intervjun med exempel på mina upplevelser. Vi diskuterade 

tillsammans det problematiska med bland annat tidsbrist, stora barngrupper med mera. Det 

gjorde jag för att bekräfta att problematiken inte ligger hos dem och att det är viktigt att lyfta 

dessa frågor för att kunna bedriva jämställdhetsarbete i förskolan. 
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Genom mina intervjuer har jag haft möjlighet att närma mig en förståelse för de attityder och 

idéer förskolepedagoger har kring mitt ämnesområde. Med de kvalitativa intervjuerna såg jag 

en möjlighet till ett bra komplement ur verkligheten som kan förtydliga mellan teorin från de 

litteraturstudierna och praktiken tolkat ur intervjuerna. Jag upplever att det är ett känsligt 

ämne inom förskolan då det råder en osäkerhet i bland annat förhållningsätt, vilket leder till 

en känsla av otillräcklighet. Därför ser jag det som en fördel att kunna omformulera frågorna 

för att kunna hjälpa intervjupersonen att förstå frågorna ur till exempel olika perspektiv eller 

för att kunna få ett djupare svar. Men framförallt att inte få den intervjuade att känna sig 

misslyckad. Mina frågor riktades mot den intervjuades upplevelse och perspektiv med hänsyn 

till intervjupersonens tidigare erfarenheter som utgångspunkt.  

4.4	  Urval	  

De två pedagoger jag gjort intervjuer med arbetar på en förskola i ett medelinkomstområde. 

De är båda utbildade till grundskolelärare från början och har varit examinerade sedan 2006 

och 2010. Båda arbetar idag inom förskolan har lång erfarenhet av det. Fortsättningsvis 

presenteras de som Pedagog 1 och Pedagog 2. Pedagog 1 har även kompletterat sin utbildning 

till förskollärare. Flera av föräldrarna är genusmedvetna och pedagogerna anser sig ha goda 

kunskaper i genus och likabehandlingsarbete. Förskolan är kommunal med en traditionell 

pedagogik i botten men inspirerade av Reggio Emilia pedagogik.  

 

Tillvägagångsättet för att komma i kontakt med dessa pedagoger var att söka information om 

olika förskolor och få en uppfattning av deras grundtankar. Jag ville ha en traditionell förskola 

då den traditionella pedagogiken står för majoriteten av Sveriges förskolor. En traditionell har 

inte någon pedagogisk inriktning utan kan välja inspireras av olika pedagogiska riktningar. 

Därefter skickade jag ett mail med en presentation av mig själv och en introduktion av min 

studie till förskolecheferna på de förskolor jag valt ut. Jag var tydlig med att det skulle vara 

värdefullt för min studie att just de förskolorna skulle delta. Jag fick svar från en förskolechef 

som skulle skicka en förfrågan till de anställda där två pedagoger blev intresserade och 

tackade ja. Jag fick kontaktuppgifter till dem och kontaktade även dem via mail och kom 

överens om en passande tid för mitt besök. Intervjuerna utfördes med båda förskolelärarna 

samtidigt för att det skulle kunna bli en diskussion oss emellan.  
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4.5	  	  Etiska	  principer	  

Löfdahl (2014: 32-37) definierar etiska principer och förhållningssätt om vad jag som 

förskollärarstudent tillåts och inte tillåts när jag undersöker förskoleverksamheter. Det jag 

kom att tänka särskilt på var personuppgifter. De personer jag intervjuade kom därför att vara 

anonyma och lika så förskolorna. Jag beskrev förskolorna i stort och tog endast med den 

information som påverkade min studie som inom vilket socioekonomiskt område förskolorna 

i fråga är belägna. Jag var tydlig med att informera om att undersökningen var frivillig och att 

det fanns möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan om så önskades och det 

insamlade materialet användes endast till studiens syfte. 

 

Etiska dilemman med intervjuer tas upp av Eriksson-Zetterquist & Svenson (2015: 53 - 54) är 

att berättande kring ett arbete eller en situation kan skilja sig från praktiken. De svar man får 

behöver inte överensstämma med verkligheten. Ett annat dilemma är hur jag tolkar den 

insamlade data. Jag var konsekvent med att inte lägga in mina egna värderingar när jag 

intervjuade för att kunna inta andras perspektiv.  

4.6	  Material	  	  

Det var för mig viktigt att välja texter, forskare och författare som är aktuella inom ämnet 

idag. Min studie inkluderar olika författare med olika erfarenheter av ämnet och redogör samt 

argumenterar utifrån olika perspektiv. Det låg i mitt intresse att kunna få en helhetsförståelse 

för begreppet könsneutralitet, därför ville jag ta del av olika erfarenheter och uppfattningar 

kring begreppet.  

5.1	  ANALYS	  OCH	  RESULTAT	  

Under det här kapitlet kommer en kritisk analys av mitt material att göras. Jag använder 

begreppen genus, normkritik, normer, makt och maskulinitet för att kunna dekonstruera den 

könsneutrala diskursen. Analysen kommer även att besvara mina frågeställningar och leda till 

mina resultat. Mitt material innefattar intervjuer med två förskollärare samt litteraturstudier av 

den tidigare forskningen kring begreppet könsneutralitet. 

5.2	  Hur	  görs	  kön	  inom	  den	  könsneutrala	  diskursen	  i	  förskolan?	  	  

Genom den tidigare forskningen tolkar jag att användandet av begreppet könsneutralitet 

problematiserar det feminina mer än det maskulina inom förskolan vilket även nedan stående 

citat antyder.     
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Pedagog 2: Sen hade vi ju till exempel en hemvrå och där blev det 

jättekonstiga lekar, det var ingen bra stämning. 

 

Medan formuleringen kring borttagandet av bilarna löd: 

 

Pedagog 2: Bilarna tog vi ju bort till slut för att de stod, det var ingen som 

lekte med dem så då tog vi bort dem.  

 

Om man tar hänsyn till hur kön görs i enlighet med Nowak & Thomsson (2003: 124-125) tar 

de upp att det maskulina ursäktas medan det feminina utesluts. Det är genom våra 

uppfattningar av de konstruerade könen som barn skapar sig en uppfattning och förståelse för 

sig själv och sina omgivningar. Genom ovan nämnda citat blir det tydligt hur kön skapas i 

detta sammanhang.  

 

Jag ser i det här att det feminina nedvärderas och bortprioriteras, medan bilarna som är 

maskulint könskodade plockas bort på grund av ett ointresse för dem från barnens sida. 

 

Pedagog 2: Men vi såg nämligen i barnintervjuerna och då kommer vi 

tillbaka till att det är individbaserat. Alla pojkarna har svarat på frågan var 

vill du inte leka?  

- Hemvrån! 

- Varför inte?  

- Men om ni tar bort dockorna kanske jag vill vara där. Tar ni bort det här så 

kanske jag kan vara där.  

Vi frågade också flickorna vart de inte vill leka. Då ville de inte vara i bygg 

för att det var för högljutt och för mycket pojkar där. 

 

Pedagogerna nämnde också att tidigare hade endast pojkarna lekt i bygghörnan. Jag tolkar att 

de sedan gjorde bygghörnan mer könsneutral och samtidigt tog pedagogerna bort hemvrån. 

Pedagogerna menar att nu leker både flickorna och pojkarna i bygghörnan medan den 

feminint kodade hemvrån varken gjordes mer könsneutral eller ersattes med något likvärdigt. 

Jag analyserar det som att det inte har gjorts någon vidare reflektion kring att de feminina 

individerna faktiskt inte har några alternativa lekmiljöer utan måste finna sig i att ingå i de 
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maskulina miljöerna samt lekarna. Om man ser vidare på det här så blir det konkret med 

Nowaks & Thomsson´s teori om att det maskulina ursäktas och det feminina utesluts. 

Flickorna problematiserar pojkarnas beteenden vilket nonchaleras av de vuxna, medan 

flickornas lekar i stället problematiseras och utesluts av de vuxna. Istället för att bryta 

könsnormerna genom könsneutralitet blir effekten av pedagogernas praktik, att pojkarnas 

lekar privilegieras och därmed förblir norm och flickorna måste fortsätta anpassa sig efter en 

manlig norm vad gäller lekar.  

 

Pedagog 1: Ja absolut, flickorna var i hemvrån och pojkarna i bygg. Nu har vi försökt 

hitta platser där det inte ska vara så könsstereotypt. Vi har nu en barngrupp där alla 

barn är i alla moment. Det är lika mycket flickor som sitter och bygger med lego i 

bygghörnan som pojkar. 

 

Pedagogerna bekräftar här att flickorna tidigare faktiskt lekte i hemvrån och att det fanns ett 

intresse för att leka i hemvrån. Med stöd i den tidigare forskningen av bland annat Eidevald 

visar han genom ett könsneutralt arbetssätt att det finns ett motstånd av uppdelningar av barn 

efter kön för att framhäva flickor och pojkars lika värde (Eidevald, 2009: 165-170). Med detta 

citat tillsammans med Eidevalds forskningsresultat tolkar jag att pedagogerna indirekt säger 

att de uppnått sitt mål att likställa barnen genom att de har lyckats samla barnen i samma 

lekmiljö.  

 

Pedagog 2: Men i bygg har vi också tagit bort mycket men då handlar det 

om färdigt material, och så har vi tagit in naturmaterial och det har blivit 

jättepopulärt bland alla barnen! 

 

Förskolan neutraliserar och uppgraderar bygghörnan som tidigare varit dominerad av 

pojkarna. En viktig aspekt att belysa tycker jag är att i ovan nämnda barnintervjuer poängterar 

flickorna att de inte vill leka i bygghörnan för att det är för livat och att det är för mycket 

pojkar där. Trots det fick bygghörnan vara kvar. Flickornas beskrivning av bygghörnan skulle 

kunna tolkas som en maskulint betingad lekmiljö. Likt Nowak & Thomsson (2003: 36-42) 

beskriver könsmaktsordningen, att det maskulina tilldelas mer makt och resurser och därmed 

sätts de högre än det feminina. Med det kan man se att pojkarna ovan tilldelas makt genom att 

få ha kvar sina lekmiljöer och beteenden men inte flickorna. Det bekräftar Ambjörnssons 

(2011: 32-35) studie att det finns en historisk och traditionellt nedvärderande inställning till 
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det feminina. Flickornas lekutrymme begränsas genom den maskulina normen som 

reproduceras som pojkarna iscensätter genom att bland annat vara högljudda i grupp.  

 

Pedagog 1: Förut var flickorna i hemvrån och pojkarna i bygg. Nu har vi 

försökt hitta platser där det inte ska vara så könsstereotypa. Vi har nu en 

barngrupp där alla barn är i alla moment. Det är lika mycket flickor som 

sitter och bygger med lego i bygghörnan som pojkar.  

 

Man kan genom det tolka att de feminina lekarna nedvärderas av pojkarna och pedagogerna 

och att dockvrån togs bort. Bilarna plockades däremot bort för att det inte fanns något intresse 

för dem i barngruppen. Man ser också ett mönster av att flickor görs genom att fostras till att 

vara anpassningsbara och följsamma, medan pojkar blir belönade genom beteenden som 

däremot är icke önskvärda bland flickor, som till exempel att de är högljudda. Pojkar ges 

genom det större utrymme och fler möjligheter inom den maskulina normen, men avskärmas 

helt från det feminina vilket i sin tur inte bidrar till neutralitet och jämlikhet. Som följd av det 

uppmuntras flickor att ingå alltmer i den maskulina normen, samtidigt som pojkarna fortsätter 

att uteslutas från det feminina. Genom det utesluter man det feminina och det maskulina 

fortsätter att upprätthållas. Den maskulina normen privilegieras och reproduceras genom att 

lekar som är normativt maskulina som till exempel att lek i byggrummet ges större utrymme 

och resurser och lekar som anses vara feminina reduceras till icke-önskvärda och tas bort. Det 

leder till att flickorna slussas in i maskulint kodade lekar, de måste anpassa sig och samma 

krav ställs inte på pojkarna som kan fortsätta leva inom den överordnade priviligierade 

maskulina normen. Förskolelärarna kan på det viset sägas praktisera en könsneutralitet, som i 

praktiken inte är neutral, utan snarare fortsätter att koda lekar som maskulina och feminina 

indirekt genom att ge ett större värde till lekar som är maskulint kodade i samhället. Detta 

mönster är också tydligt om man ser till kvinnan i samhället som både ska erövra de manliga 

domänerna inom karriär och vara en god förebild i sitt föräldraskap. Detta hänger för mig 

även samman med vad Eidevald (2009: 165) i sin forskning nämnde att genom genusarbete 

har det allt mer blivit ett motstånd mot könsuppdelning inom förskolan och en strävan mot en 

könsneutral förskola har därmed blivit erkänt. En könsneutral förskola tolkar jag därmed är en 

förskola där alla likställs och ska ingå i samma praktiker utan hänsyn till individers olikheter 

oavsett biologiska kön. 
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Bodén (2011: 38-40) problematiserar hur byggrummet ses som neutral miljö som flickor 

förväntas erövra samtidigt som pojkarna inte uppmuntras ta del av det feminina. Som tidigare 

nämnt av Ambjörnssons (2011: 20-23) lyfter hon fram hur pojkar begränsas mer än flickor i 

och med den maskulina normen. Hon menar att flickor har större tillgång till det maskulina än 

vad pojkarna har tillgång till det feminina. Hennes studie bevisar att det finns en rädsla och 

distans till det typiskt feminina i samhället, inte minst bland föräldrar och barn. Det finns en 

oro inför att utsättas för något förminskande och diskriminerande som feminina egenskaper, 

som behagfull och söt. I denna studie framkommer det att även flickorna begränsas till den 

maskulina normen i förskolans värld. När andra miljöer och samhälleliga sammanhang också 

räknas in kan man se att flickor åtminstone får tillgång till det feminina i andra sammanhang 

men inte pojkarna.  

 

Pedagog 1: Jag tycker att det är jätte viktigt att det här belyses ännu mer. Vi 

får så mycket direktiv att vi ska arbeta mångkulturellt, normkritiskt med 

mera men det står aldrig HUR vi ska arbeta med det. Det står i läroplanen 

att vi ska sträva hit och dit, men hur ska vi göra det!? Hur ska det vi gör här 

synas i resen av samhället det går inte riktigt ihop. 

 

Förskolans läroplan skriver exempelvis att: flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller (Lpfö 98 rev 2011:5). Intervjuerna visar enligt min mening tydligt att 

det behövs ett förtydligande av begreppen kring genuspedagogik. Men framför allt behövs 

större tydlighet i hur man ska förhålla sig och arbeta med genus i förskolan. Ett konkret 

förtydligande av hur man ska uppnå målen i Lpfö behövs för att ett samarbete kring dessa 

frågor ska kunna ske och i sin tur bidra till utveckling och en förändring i det stora hela. Jag 

upplever att pedagogerna känner att de arbetar ensamma och därför kämpar de också i 

motvind. Jag tolkar av det här att det utrymme som idag finns för fria tolkningar av hur 

likabehandlingsarbete ska utföras är en bidragande faktor till hur kön görs i förskolan. Även 

Eidevald problematiserar att begreppet könsneutralitet är komplext och bidrar till fria 

tolkningar vilket i sin tur leder till olika arbetssätt i likabehandlingsarbetet i förskolan 

(Eidevald, 2011: 30-31). 

 

Sammanfattningsvis har det framkommit att det könsneutrala kan vara det mesta, dock inte 

det som indikerar något feminint som till exempel rosa. Genom könsneutralitet 
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problematiseras det feminina och det maskulina upprätthålls, vilket resulterar i att det 

feminina inte får något utrymme i förskolan. Även intervjuerna visar på att det feminina 

problematiseras i högre grad än det maskulina trots att en föreställning om ett individbaserat 

förhållningsätt och stävan mot ett genusarbete finns hos pedagogerna. Eidevald (2011: 30) 

nämnde genom sin forskning att könsneutralitet är en strategi för att skapa miljöer utan 

könskodningar. Om det i sin tur kopplas till studiens intervjuer kan man se att det 

könsneutrala innebär att det ena prioriteras medan det andra bortprioriteras. Det neutrala är 

därmed enformigt utan hänsyn för olikheter hos individer. Genom könsneutralitet ska alla 

ingå inom samma ram. Jag anser därmed att det könsneutrala saknar en normkritik. Det är de 

femininiteter som är de mest feminina som blir de mest uteslutna, de som även Ambjörnsson 

(2011: 17-20) talar om, de söta och behagfulla. Det är alltså även de femininiteter som ligger 

närmast den maskulina normen som är mer önskvärda som återigen blir norm. Likt Hellman 

(2008: 74-90) beskriver att graden av femininet värderas genom färger. Hon tydliggör att barn 

inte värderar det manliga eller det feminina utan det är de yttre markörerna som avgör vilken 

roll ett barn får ha i en lek. Det finns grader av femininiteter som värderas olika, samtidigt 

som hegemonisk maskulinitet är mer enformigt och bundet till en snävare norm än det 

feminina. 

5.3	  Hur	  problematiseras	  femininitet	  och	  maskulinitet	  i	  förskolan	  samt	  hur	  är	  

diskursen	  inom	  könsneutralitet	  kopplat	  till	  normer,	  makt	  och	  kön?	  

Det är för mig tydligt att resultatet av ett könsneutralt förhållningsätt upprätthåller den 

manliga normen genom att förminska, nedvärdera och utesluta det feminina, samtidigt som 

det maskulina inte problematiseras och därigenom får större utrymme i förskolan än det 

feminina. 

 

Pedagog 2: ser man på kvinnor i det här yrket är vi otroligt starka liksom 

och feminint är ju bra och starkt likaväl som manligt är bra och starkt.  

 

Denna kommentar speglar vilken genussyn pedagogerna har. Att prata om att kvinnor är 

starka kan anses vara manligt kodat språk. Det starka är något eftersträvansvärt. Det finns en 

syn genom det könsneutrala begreppet som går ut på att likställa det maskulina och feminina 

och att pojkar och flickor ska göras lika genom könsneutralitet. Men problemet kvarstår i och 

med att det maskulina fortfarande värderas högre och överordnar det feminina och att 

förskolepedagoger inte lämnat det hieratiska förhållningsättet till kön. Det bevisar ytterligare 
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att det maskulina värderas högre och att det typiskt tuffa och starka som det maskulina är det 

eftersträvansvärda även för kvinnor. Jag tolkar genom Young (2000: 19, 149) att det feminina 

begränsas på bekostnad av det maskulina då det maskulina anses vara det rätta, normen och 

det eftersträvansvärda i och med detta så osynliggörs det feminina och strategiskt väljs bort 

omedvetet och medvetet. Genom att prata om starka och svaga fortsätter det maskulina att 

reproduceras. Jag ser inte genom intervjuerna att femininitet samt maskulinitet 

problematiserades uttalat i förskolan. Under intervjuerna nämndes inte något om femininitet 

eller maskulinitet inom barngruppen, däremot tolkade jag att de pratade om femininitet och 

maskulinitet genom deras förhållningssätt till hur pojkarnas lek gynnas på bekostnad av det 

feminina. Det maskulina reproduceras på så sätt genom hur pedagoger gör kön genom att 

reproducera den rådande könsmaktsordningen, där det feminina osynliggörs. Pedagogerna 

talade istället endast om de vuxna manliga pedagogerna inom förskolan:  

 

Pedagog 2: Det som är intressant är att det kommer väldigt mycket 

misstankar från föräldrar mot manliga pedagoger för det finns en 

föreställning om män som vill jobba med barn är ute efter barnen. Och det 

har synts väldigt tydligt här varför ska han vara här osv barnen berättar att 

min pappa undrar vad du gör här och såna saker just för att det finns en 

föreställning om att män som vill vara med barn är något udda. 

 

Jag tolkar genom ovanstående citat att män som arbetar inom förskoleverksamhet inte ingår i 

den hegemoniska maskuliniteten. Fundberg beskriver hegemonisk maskulinitet som en 

idealbild av hur en ”riktig” man ska vara. Det är inom vår samhällskultur det 

eftersträvansvärda och det rätta. Vidare tar han upp hur denna hegemoni gynnar pojkar och 

män i vårt samhälle (Fundberg, 2003:147-154). Jag ser däremot genom detta att män som 

faktiskt arbetar inom förskolan och erövrar de feminina domänerna hamnar utanför normen, 

de ses som udda och blir kränkta och misstrodda genom det. Med det ifrågasätter jag om det 

verkligen gynnar pojkar och män med den hegemoniska maskuliniteten i denna situation? Jag 

ser snarare genom vår samhällssyn och kultur att män inte hör hemma inom de 

omhändertagande situationer som förskoleverksamheten innebär. I enlighet med samhällets 

normer misstänkliggörs män som inte håller sig inom ramen för den hegemoniska 

maskuliniteten. Det är en förtryckande norm mot de män som faktiskt bryter normen genom 

sin representation. Genom deras närvaro bryter de den hegemoniska maskuliniteten, vilket är 

positivt.  Det är dock fortfarande så att även dessa män sitter på makt och är priviligierade i 
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samhället, det är därför viktigt att nästa generation fostras till att inte nedvärdera det feminina. 

Det visar även på att det maskulina är svårare att ändra på, det är mer inrotat och fastlåst än 

det feminina. 

 

Pedagog 2: Ja såklart att det är positivt men det är kompetens vi behöver i 

förskolan och bara att vi säger att vi behöver mer män i förskolan så delar vi 

upp det igen. Vi behöver kompetent personal i förskolan vi behöver 

personal som är villig att arbeta och här behöver man göra lite extra man 

kan inte alltid bara göra 100 % utan kanske 110 % och man måste vilja och 

tycka att det är kul. 

 

Wedin definierar begreppet norm där hon menar att en norm synliggörs först i förhållande till 

det avvikande (Wedin 2014: 43-45) tillsammans med ovanstående citat får jag en konkret 

förståelse för hur normer blir synliggjorda tillsammans med det avvikande. Pedagogernas svar 

var inte i likhet med det jag själv syftade till. Jag fann ändå diskussionen både intressant och 

relevant så jag lätt diskussionen och ämnet fortgå och nämnde även Eidevalds (2009: 169) 

reflektion under intervjun kring manliga pedagoger i förskolan eller inte, där han menar att 

det inte skulle ha någon betydelse för genusarbetet i förskolan om det rekryterades fler män 

inom förskolan. Jag tolkar att han syftar på att jämlikhet inom arbetspositioner inte skapar 

förutsättningar för jämställdhet, samtidigt som jag tolkar att han menar att könen bör likställas 

för att kunna lyfta flickors och pojkars lika värde. Han säger bland annat att med en strävan 

mot jämställdhet har det kommit att bli ett motstånd mot uppdelningar av barn och därav vill 

man neutralisera miljöer i förskolan. Jag ser en motsägelsefullhet i dessa resonemang där 

återigen det feminina ska anpassas till det maskulina. Han säger först att det inte har någon 

betydelse med fler manliga pedagoger i förskolan och sedan säger han att könen ska likställas. 

Jag kopplar det Eidevald menar med att likställa könen till Wedins förklaring av att 

informella regler är makt. Genom att likställa könen blir det tydligt att makt produceras 

genom det man själv skapar genom sina uppfattningar inom samhället och strategiskt 

förhåller sig till det. (Wedin, 2014: 43-45). Men om männen fortsätter att ta avstånd från det 

feminina likställs inte heller könen, då vi gör olika saker och fortsätter att dela upp oss. Jag 

tycker att uppdelning mellan individer är en naturlig handling då vi har olika intressen och 

behov, men att systematiskt dela upp människor i könskategoriseringar är kränkande och 

hänsynslöst mot individer, då alla inte passar in i respektive könskategorisering som baseras 

på de biologiska skillnaderna istället för de individuella likheterna. 
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Hellman (2008: 25-30) beskriver dock kring debatten om att pojkar i förskolan behöver 

manliga förebilder ur ett annat perspektiv, för att inte bli våldsamma. Diskussionerna pekar på 

att pojkar behöver hårdare gränssättningar vilket de kvinnliga pedagogerna med dess mjuka 

och omvårdande förhållningsätt inte kan ge utan istället är till skada för pojkar. Genom dessa 

resonemang menar hon att flickor respektive pojkar behöver det feminina respektive det 

maskulina för att kunna härbärgera de könsegenskaperna. Hon belyser även att genom detta 

perspektiv menar man att det behövs fler män i förskolan för att uppnå jämställdhet och 

jämnvikt. Genom detta kan man se hur kön görs genom resonemang grundade i den 

maskulina normen. Istället för att vända på det och reflektera över vad som skiljer sig i deras 

förhållningsätt mellan flickorna och pojkarna. Vad är det som gör att inte flickorna blir 

våldsamma? Genom det socialkonstruktivistiska synsättet gör man kön genom språk och 

praktik vilket tydliggör exempel på detta könsgörande i ovanstående resonemang.  

 

Det jag ser som det positiva med det könsneutrala är att det ändå finns en grundtanke om att 

skilja på biologiskt kön och personliga egenskaper. Det har dock visat sig inte riktigt bli så i 

verkligheten med ett könsneutralt förhållningssätt, vilket vi kan se att varken Hellman eller 

Eidevald ovan gör. Detta tycker jag är av betydelse i ett likabehandlingsarbete och 

jämställdhetsfrågor. Att inte likställa individer med dess biologiska kön skapar utrymme för 

barn att nå sin fulla potential genom likabehandling utifrån sin personlighet.  

 

Pedagogerna berättar vidare:  

 

Pedagog 2: och så kommer vi tillbaka in i mansnormen, ja det är så mycket 

kvinnor i förskolan vi behöver få in fler män, varför då? Är det för att 

männen är bättre, måste vi ha de på varje arena? Det är ju lite åt andra hållet 

också. Men måste vi alltid ha samma sak på alla arenor? Nu är det kanske så 

att det är fler kvinnor inom barnomsorgen och så länge det är välutbildade 

kompetenta människor som vill, ska det inte spela någon roll om man är 

man eller kvinna eller någonting där emellan. 

 

Pedagogerna uttalar tydligt att män som arbetar inom förskolan inte är något i enlighet med 

normen. Jag ser och andra sidan även en rädsla för konkurrens från kvinnorna att få in 

männen i förskoleverksamheten. Av ovanstående resonemang ser inte jag att det ska spela 
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någon roll för barnen vilket kön pedagoger har, utan snarare är det personligheter som är av 

betydelse.  

 

Pedagog 1: Ja för det kan ju också bidra till att en könsuppdelning, alltså 

göra det mer könsstereotypt. För ofta är det de män som kommer in som går 

till fotbollsplanen och redan där har man gjort det igen, att ja det är dem 

som går till fotbollsplanen för det gör inte de här tråktanterna, där hamnar 

man också i att man är olika och att barnen ser på en olika.  

 

Jag tolkar att de sysslor som de kvinnliga pedagogerna tar sig an gör dem till tråkiga 

tantpedagoger i stället för de roliga lektanterna. Männen däremot tar sig an rollerna som de 

roliga pedagogerna och blir också favoriserade av barnen, därav känner kvinnorna konkurrens 

med männen. Nordberg har likt flera andra forskar belyst att män ges större utrymme att 

praktisera vissa egenskaper vilket ger dem status (Nordberg, 2010: 183). I detta sammanhang 

kan jag tolka att de manliga pedagogerna tar för sig av de ”roliga” sysslorna på ett mer 

självklart sätt än vad de kvinnliga pedagogerna gör vilket resulterar i att de får högre status 

genom barnens uppskattning. Vad jag ser här är att vuxna är så otroligt pretiösa med att ge 

barnen de rätta förutsättningarna att vi blir blinda för hur vi ständigt är aktivt med 

konstruktörer av normer och upprätthåller de genom våra egna ageranden. 

 

Jag ser i de här citaten en motsägelsefullhet vilket visar på att människan inte alltid är 

rationell. Pedagogerna säger en sak men verkar mena något annat. Som exempelvis att det är 

något udda med män i förskolan, samtidigt som de säger att det är endast kompetensen som 

har betydelse för vem som bör arbeta inom förskolan, och andra sidan lyfter pedagogerna att 

männen gör de kvinnliga pedagogerna till tråkiga tanter. Jag ser en tydlig koppling till vad 

socialkonstruktivismen syftar till att berättelser är ständigt föränderliga beroende av 

sammanhanget och att det som sägs inte är några exakta sanningar (Johansson, 2005: 313-

314). Det synliggör även för mig att pedagogerna vet vad som förväntas artikuleras ur de 

samhälleliga resonemangen om att exempelvis kompetens är det huvudsakliga. Men de 

förhåller sig till det på ett helt annat sätt.  

 

Jag tolkar att deras förhållningssätt påverkas av personliga erfarenheter som kan ses som 

hotfulla för deras status, vilket också tyder på att det här är ett känsligt ämne som lätt kan 

trampa individer på tårna.  
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Jag ser en problematik med genusarbetet som det är i förskolan idag då det inte 

problematiserar det maskulina och det feminina aktivt väljs bort.   

 

Som jag ser det måste vi få in fler män i förskolan idag. Män som vågar gå emot normen och 

ta sig an de emotionella egenskaperna som ett omvårdande förhållningsätt innebär, vara 

förebilder åt barnen och skapa förutsättningar för att på riktigt arbeta med ett individanpassat 

förhållningsätt. Förskolan ska ge alla möjlighet att utforska, leka och lära utifrån sin 

personlighet och sina intressen, utan att bli formad åt något håll, för att ge pojkar möjlighet att 

erövra det feminina. Flickorna har uppmuntrats att erövra det maskulina nu måste även det 

pojkar få erövra det feminina. Men för att pojkar ska värdera det feminina och vilja erövra det 

måste det finnas manliga förebilder som visar vägen, som visar att även det feminina är 

tillåtet och värdefullt att erövra. Vuxna måste visa barn att kvinnor och tjejer också kan/vill 

spela fotboll och inte minst att män och pojkar kan leka med dockor och vara 

omhändertagande. Först då kan vi ge våra barn utrymme att gå sin egen väg och utveckla sina 

personliga egenskaper. Det räcker inte att samtala kring det utan man måste praktisera och 

visa det tillsammans med barnen. Precis i likhet med vad Nowak & Thomsson beskriver att vi 

genom våra konstruerade kön förstår oss själva och uppfattar andra i vår omgivning och 

utifrån det skapar värderingar. Samt hur vi upplever en människa som manlig eller kvinnlig är 

avgörande för vår bedömning och upplevelse av personen i fråga. Det indikerar att vi är 

mycket mer än bara våra kroppar och vår biologi, kön är något vi gör. En viktig aspekt av det 

hela är hur vi binder våra uppfattningar och värderingar till status och makt. 

6.1	  SLUTDISKUSSION	  

Syftet med denna studie har varit att genom ett genusperspektiv undersöka hur kön görs inom 

den könsneutrala diskursen i förskoleverksamheternas likabehandlingsarbete. Genom 

litteraturstudier av den tidigare forskningen och intervjuer med förskollärare besvaras syftet 

och frågeställningarna under analys och resultat som även sammanfattas och presenteras 

nedan. En metoddiskussion samt vidare forskning avslutar denna slutdiskussion.  
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6.2	  Hur	  olika	  könsuttryck	  påverkas	  av	  normer,	  makt	  och	  kön	  genom	  en	  könsneutral	  

diskurs	  	  	  

Min första tanke med den här studien var att synliggöra pojkars utsatthet av att inte ha tillgång 

till det feminina, genom bland annat ett könsneutralt förhållningssätt. Ju mer jag satt mig in i 

ämnet desto större och mer komplext kändes denna fråga. Därför avvek jag något från detta 

fokus. Jag har ändå genom mina resultat av min studie uppfattat att det råder delade meningar 

i denna fråga. Bland annat har Young och Hellman olika uppfattningar om vilket kön som 

begränsas respektive ges fler fördelar. Jag kom även under studiens gång till insikt om att 

flickorna och pojkarna som jag syftar till i förskolan är individer, varav båda könen begränsas 

av den maskulina normen som råder i samhället. Det problematiska kring detta är dock att 

jämställdhetsarbetet endast tycks handla om det feminina och hur flickor och kvinnor ska ges 

större tillgång till att erövra de maskulina normerna, vilket även Ambjörnssons (2011: 43) 

studie bekräftar där hon belyser att jämställdhetsarbete är för kvinnor och om kvinnor.  Jag 

har tolkat att könsneutralitet koncentreras mot möten, flickor och pojkars lika värde, miljö och 

material, där ljuset riktas mot det neutrala som varken kan ses som feminint eller maskulint.  

 

Jag anser att det neutrala endast är neutralt så länge det inte är värderat och har valts till att 

vara neutralt. Så därmed ser inte jag det könsneutrala som neutralt utan som en reproducerad 

norm som förhåller sig till maktordningar, i enlighet med hur Wedin (2014: 43-45) beskriver 

att normer skapas genom informella regler som samhället eftersträvar och förhåller sig till. 

Dolk (2013: 26-27) menar att en norm synliggör två sidor, det rätta och det avvikande eller 

det tillåtna och det icke tillåtna.  

 

Genom den här studien pekar resultatet på att det neutrala är den eftersträvansvärda normen. I 

och med att normer är något som individer omedvetet och medvetet förhåller sig till 

produceras makt. Makt ger status vilket jag ser att könsneutralitet ger, då det är något många 

vill nå och uppfylla. Jag menar att detta begrepp, strategi eller förhållningssätt istället för att 

skapa ett värdesättande av människors olikheter så skapas ojämlikhet mellan individer och 

uppdelningar i stereotypa könskategorier.  

 

Jag uppfattar att ett likabehandlingsarbete kräver en medvetenhet och ett kritiskt perspektiv 

för att få syn på normer och kunna motverka dem. Normer är inte alltid uttalade och kan 

därför lätt osynliggöras i sammanhanget. Det är en utmaning för pedagoger inom förskolan att 
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aktivt arbeta för att synliggöra och motverka könsstereotypa normer. Normer begränsar 

verksamheten och barnen vilket är en motsättning till förskolans strävan att vara en lustfylld, 

utforskande och lärande miljö där baren ska ha möjligheter att utveckla sina potentiella 

egenskaper. Med detta tolkar jag att det könsneutrala har blivit en maktstruktur. Slutligen har 

jag tolkat att det krävs att man bryter normer för att kunna uppnå ett likabehandlingsarbete 

och jämställdhet. Dessa oskrivna lagar som normer producerar skapar en obalans, 

maktordning och utanförskap mellan könen och individer.  

 

Med dessa resultat och resonemang menar jag besvarar min andra frågeställning: Hur 

problematiseras femininitet och maskulinitet i förskolan samt hur är diskursen inom 

könsneutralitet kopplat till normer makt och kön.  

 

Genom min analys och resultaten av min första frågeställning: Hur görs kön inom den 

könsneutrala diskursen har jag tolkat genom bland annat begreppet hegemonisk maskulinitet 

och genom könsneutralitet att pojkar och män ges fler fördelar genom att deras beteenden inte 

problematiseras. Det är något jag är frågande till efter den kunskap jag tagit till mig av: är det 

verkligen fördelaktigt, vad gör dessa fördelar med pojkars och mäns psykiska hälsa och 

empatiska förmåga?  

 

Jag har konstaterat genom både tidigare forskning och intervjuer att likabehandlingsarbete 

och genus är något som många artikulerar korrekt utifrån en samhällssyn, men man 

praktiserar det inte på samma sätt i verkligheten. Jag uppfattar att teorin är svår att verkställa 

vilket leder till en osäkerhet och fria tolkningar som dessutom saknar systematiska 

uppföljningar. Det är något som även Eidevald (2009: 166-167, 179) konstaterat i sin tidigare 

forskning att sättet pedagoger talar om könsstereotypa normer är något som skiljer sig åt från 

hur de förhåller sig till dem.  Med stöd av den tidigare forskningen har jag riktat ljuset mot 

hur genusarbetet genom könsneutralitet får en motsatt effekt av målet mot likabehandling och 

ett individbaserat förhållningssätt. Jag kan se att mina intervjuer blivit ett bra komplement till 

litteraturstudierna för att jag själv och läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning kring vad 

som praktiskt pågår i verkligheten. Det har visat sig att det finns en brist på överenstämmelse 

mellan teorin och praktiken.  

     

Jag har förstått att styrdokumenten upplevs som oklara och att det leder till fria tolkningar. 

Den könsneutrala diskursen som diskuterats är ett exempel på resultat av fria tolkningar. 
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Genom det har ett könsneutralt förhållningsätt därmed vuxit fram i samband med genus- och 

likabehandlingsarbete i förskolan. Min upplevelse av genusarbete i förskolan är att arbetet 

fokuseras på hur man ska få flickor in i den manliga normaliteten. I och med det menar jag att 

det inte existerar någon könsneutralitet utan snarare att det neutrala fokuseras mot ett håll och 

i det här fallet upprätthåller det den maskulina normen.  

 

Jag tolkar det som att vi behöver belysa olikheter för att värderingar ska uteslutas och att alla 

ska vara lika värda oberoende av ens personlighet eller kön. Det här är samhälleliga frågor 

vilket innebär att det inte räcker med ett likabehandlingsarbete inom förskoleverksamheten.  

Jag tolkar genom den tidigare forskningen om könsneutralitet att olikheter ska osynliggöras. 

Det uttalas inte men indirekt får jag den uppfattningen. Det görs genom att vuxna värderar 

och bedömer vad som är könsstereotypt. 

 

Av tidigare undersökningar att döma så ser jag tydligt att det är genom vuxnas värderingar 

som det neutral bestäms och inte genom barnen själva. Det blev även tydligt för mig att 

problematiken med genus och likabehandlingsarbete i förskolan ligger hos oss vuxna och inte 

hos barnen. Ett ifrågasättande växte hos mig, varför fokuserar vi på att ändra barnen och deras 

miljöer, men inte vår egen verklighet? ”Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör”. Det 

är enligt mig min viktigaste slutsats att det är vuxna som skapar och förhåller sig till normer 

som vi även reproduceras på barnen. Därför menar jag att vi ska hålla oss strategiska till 

könsnormer. Något som också Nordberg hävdar, är att pedagoger är medskapare av 

könsidentiteter och även bevarar det maskulina som norm inom förskolan. Vidare förklarar 

Nordberg hur pedagoger är medskapare av könsidentiteter, då de tillskriver flickor och pojkar 

olika egenskaper och bemöter dem olika utifrån förväntningar på deras mognad respektive 

beteende. Pojkarnas tillskrivna egenskaper påpekas ofta vara omogenhet samt stökighet, men 

betraktas ändå som något oproblematiskt trots att dessa egenskaper är negativt betingade. 

Flickorna tillskrivs egenskaper som lugna och anpassningsbara, vilket är egenskaper som 

problematiseras och nervärderas, tillskillnad från pojkarnas egenskaper. Lika så 

problematiseras pojkar som inte förhåller sig till det typiskt maskulina och hamnar då i 

samma underordnade kategori som flickorna och det feminina. Denna kategori anses av 

pedagoger vara svårare att förhålla sig till än till det typiskt maskulina (Nordberg, 2008: 35-

48). 
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Jag vill med det problematisera och belysa hur ett könsneutralt arbetssätt upprätthåller den 

maskulina normen. Jag vill genom det även belysa hur det feminina fortsätter att förminskas 

genom bland annat könsneutralitet och även rikta fokuset mot barns utsatthet genom den 

maskulina normen. För mig i min framtida roll som förskollärare kommer jag att värdesätta 

inklusion av det feminina. Individer som vill vara rosa och mjukare än vad normen tillåter ska 

lyftas och stöttas i det.  

 

För mig blir det tydligt genom mina intervjupersoner att de gör allt i sin makt för att arbeta 

jämställt genom bland annat ett könsneutralt förhållningsätt, precis så som den könsneutrala 

diskursen råder idag. Jag ser dock problematik i att man endast problematiserar åt ett håll, det 

vill säga det feminina. Jag ser det också som en förklaring till att det maskulina varken 

förväntas eller uppmuntras till att erövra det feminina, vilket i sin tur bidrar till att det 

feminina nedvärderas. Jag anser att det feminina har överbevisat att det är minst lika dugligt 

och värdefullt som det maskulina. Det är nu upp till det överordnade, det maskulina att bevisa 

att det feminina är lika värdefullt som det maskulina oavsett biologiskt kön och att dessa 

olikheter behövs för att komplettera varandra för att kunna bidra med jämställdhet i förskolan 

och till vårt samhälle.  

6.3	  Metoddiskussion	  	  

Studien har varit krävande att genomföra särskilt med tanke på att jag tidigare inte varit insatt 

och påläst inom ämnet utan endast grundade mitt intresse i mina åsikter. Jag genomförde min 

studie i tron om att jag gjorde en diskursanalys vilket jag ansåg vara relevant för min studie. 

Väl på mållinjen fick jag kunskap om att uppsatsen inte uppfyllde kraven för en diskursanalys 

och fick formulera om min beskrivning av diskursanalyser i min metod till litteraturstudier 

vilket ingår inom samma kategori av metod. Mina frågeställningar utvecklade jag i slutskedet 

av studien vilket jag sen ångrade då jag insåg att det var mer arbete än vad jag trott med att 

anpassa analysdelen som tidigare var utformad specifikt för mina ursprungliga 

frågeställningar. Mina intervjuer upplever jag gav mig stor förståelse för ämnet och hjälpte 

mig att tolka och analysera texterna. Jag hade en föreställning om att jag skulle hålla mig mer 

till mina intervjufrågor men under mina intervjusamtal kändes det mycket mer givande att 

följa mina informanter i det som väckte intresse och engagemang hos dem vilket resulterade i 

ett väldigt relevant samtal för studien. Jag hade gärna använt mig av fler intervjupersoner från 

olika förskolor för att få mer generella svar som jag hade kunnat dra slutsatser ifrån.  
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Mitt material bestod även av forskningslitteratur som jag fann intressant för min studie. 

Problematik som uppkom av litteraturen var att det inte fanns så mycket forskning i ämnet 

som jag hade önskat. Det bidrog till att min studie blev svårare att genomföra men det var 

också det som fick mig att fortsätta. Jag såg min chans att bidra med viktig och aktuell 

kunskap.  

6.4	  Vidare	  forskning	  

Det finns mycket forskning på genus och likabehandlingsarbete. Dock berör den forskningen 

främst flickor och kvinnor och inte pojkar och män. Med de insikter och den kunskap denna 

studie gett mig kan jag se att det är av avgörande betydelse att inkludera både det feminina 

och det maskulina för att kunna uppnå jämlikhet i likabehandlingsarbetet.  

 

Med studiens resultat finner jag det relevant för framtiden att fokusera mer specifikt på pojkar 

och likabehandlingsarbete. Vad har det för faktiska konsekvenser för samhället att pojkar 

hamnar utanför likabehandlingsarbetet? Och hur ska förskolepedagoger arbeta för att 

inkludera pojkar i likabehandlingsarbetet?  

 

Mitt förslag för vidare forskning anser jag ska fokusera på hur förskolan ska kunna utveckla 

och bedriva ett likabehandlingsarbete där man inkluderar flera könsuttryck. Att arbeta 

individbaserat, som genusvetenskapen talar om, tolkar jag är att alla ska erbjudas något, det 

vill säga till exempel att både dockvrån och bilar ha en given plats i förskolan. Som jag ser det 

ska både det maskulina och det feminina få finnas men skiljas åt från de biologiska könen. 

Pedagogernas uppgift och utmaning blir då att arbeta genusfokuserat så att alla barn har 

tillgång till de olika miljöerna oberoende av vilket biologiskt kön de har utan att bli dömd 

eller instoppad i ett fack som är bättre eller sämre än något annat.  

 

Förskolan ska idag baseras på en vetenskaplig grund vilket innebär enligt Brinkkjaer & 

Hoyen (2013: 19-38) att bepröva och utveckla kunskaper. Det är något som ska ske genom 

systematiska metoder. Arbetet i förskolan förhåller sig till sociala fenomen, därför måste man 

i det vetenskapliga arbetet inom förskolan ta hänsyn till flera aspekter när man ser på 

kunskap, lärande och utveckling. Det vill säga vilka tidigare erfarenheter som finns hos 

individerna i gruppen och hur dessa erfarenheter kan påverka i just denna fråga.  
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Vetenskapsteori inom förskolan är mycket komplext och är kontextberoende. Bodén (2011: 

35) tar upp problematik med att det finns föreställningar om det rätta sättet att arbeta med 

jämställdhet i förskolan. Det rätta sättet idag menar hon är ett könsneutralt arbetssätt eller en 

kompensatorisk pedagogik. Dessa arbetssätt skapar en vetenskaplig problematik då inget 

utrymme för andra arbetssätt i jämställdhetsarbete ges och därmed beprövas och kritiskt 

granskas inte det könsneutrala arbetssättet eller den kompensatoriska pedagogiken. Jag menar 

att om man ser till ovanstående forskare ska en systematisk metod användas där man 

dokumenterar och utvärderar sitt arbete med en öppen och kritisk blick med hänsyn till 

barnens och pedagogernas personligheter. Min insikt av dessa resultat är att man inte kan 

skapa ett förhållningssätt eller en förskolemiljö som är bestående och tro att det ska fungera 

bra för alla barngrupper och arbetslag. Det måste hela tiden vara en föränderlig process precis 

i likhet med sociala fenomen.  
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