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Abstract: 
 
I förskolans styrdokument beskrivs det att förskolans verksamhet ska influeras av 

den värdegrund som hävdar allas lika värde oavsett olikheter, samt skyddar alla 

barn från att bli kränkta. Förskollärarna på förskolan ska arbeta för att ge alla barn 

samma rättigheter, och det beskrivs i förskolans läroplan att de ska motverka 

traditionella könsmönster. I tidigare forskning skrivs det bland annat fram att det 

finns en svårighet i att det inte förklaras i läroplanen hur det praktiska arbetet med 

jämställdhet och genus ska gå till. Det framkommer också från tidigare forskning 

att förskollärare ofta förstärker traditionella könsmönster istället för att motverka 

dem, och att traditionella könsmönster sällan ifrågasätts. Syftet med denna studie 

är att synliggöra hur fyra förskollärare beskriver arbetet med jämställdhet och 

genus i förskolan. I denna studie används begreppen jämställdhet, 

behovsprincipen, könsneutralitet, könsöverskridande, genus och kön för att 

analysera det som framkommer i resultaten av studien. 

 

I studiens resultat framkommer det att förskollärarna ser en svårighet i att arbeta 

med genus och jämställdhet i förskolan. Förskollärarna beskriver att jämställdhet 

innebär att alla barn i förskolan får lika tillgång till alla material, lekar och hjälp 

efter sina egna förutsättningar. För att motverka traditionella könsmönster 

beskriver informanterna i studien framförallt att de försöker arbeta 

könsöverskridande och ifrågasätta de stereotypa/traditionella könsmönster som 

finns. En aspekt som kan utläsas från tidigare forskning är att förskollärare sällan 

arbetar könsöverskridande, och detta skiljer sig alltså mot det som förskollärarna i 

denna studie beskriver. I denna studie beskriver informanterna att 

jämställdhetsarbete ur ett genusperspektiv främst handlar om att erbjuda allt 

material och alla möjligheter till alla barn, men också att arbeta 

könsöverskridande, snarare än könsneutralt. 
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1 Introduktion 

Utgångspunkten för denna studie är genusvetenskap i förskolan. Intresset för just 

genusvetenskap blev som starkast då jag upptäckte att det verkar finnas en krock 

gällande de föreställningar läroplanen för förskolan (Lpfö98/16, 2016, s.5) har 

gällande genus och hur förskollärare i verksamheten bemöter barn utifrån ett 

genusperspektiv. Utifrån de erfarenheter jag har är de vuxnas bemötande mot 

barnen i förskolan ofta mycket normativt. Med detta menar jag att det ofta finns en 

generalisering som gör att bemötandet ter sig olika beroende på om den vuxne 

möter en flicka eller pojke i de olika sammanhang som förekommer inom 

förskolans verksamhet. Dessa olika sammanhang kan utgöras av vardagliga 

händelser som förekommer på förskolan, såsom exempelvis måltidssituationer, fri 

lek eller spontana samtal. 

 

Det beskrivs i läroplanen för förskolan (Lpfö98/16, 2016, s.5) att förskolans 

verksamhet, samt personalen inom denna ska motverka traditionella könsmönster 

och könsroller och låta alla barn i förskolan få samma möjligheter att utvecklas, 

samt ta del av nya kunskaper (Lpfö98/16, 2016, s.5). Vidare ska varje förskollärare 

verka för att förmedla att alla individer har samma värde, oavsett eventuella 

olikheter, såsom kön, etnicitet, religion eller liknande (Lpfö98/16, 2016, s.8). Det 

beskrivs dock inte i styrdokumenten hur detta ska uppfyllas, eller på vilket vis 

traditionella könsmönster ska motverkas. Eidevald (2009, s.8) beskriver 

problematiken som finns i att det i styrdokumenten inte finns några anvisningar 

om hur det praktiska arbetet med jämställdhet ska gå till. Han menar att det idag 

läggs mycket fokus på vad förskollärarna inom verksamheten ska göra, men att det 

inte finns några direkta anvisningar om hur de ska göra det. En del av den tidigare 

forskning som jag har tagit del av visar därmed att det verkar finnas mycket lite 

information om hur det praktiska arbetet kring jämställdhet faktiskt ska gå till i 

verksamheten.  

 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, s.94) kan i sin forskning se att 

traditionella könsmönster ofta förstärks istället för att motarbetas inom förskolans 

verksamhet. De poängterar dock att alla aktörer i förskolan, både barn och vuxna 

är viktiga för att motverka traditionella könsmönster (Ärlemalm-Hagsér & 
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Pramling Samuelsson, 2009, s.104). Jag finner ordvalet i läroplanens formulering 

angående att ”motverka traditionella könsmönster och könsroller” (Lpfö98/16, 

2016, s.5) intressant på så vis att jag tolkar det som mycket aktivt att ”motverka” 

någonting. Utifrån min förståelse finns det någonting demonstrativt i denna 

mening som gör att det kan tolkas som att förskollärarna ska verka för att barnen 

snarare ska leka i otraditionella roller, mönster och miljöer. Utifrån det som 

beskrivits ovan finner jag det intressant att studera verksamma förskollärares 

förhållningssätt till styrdokumentens riktlinjer.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra hur fyra förskollärare resonerar kring genus 

och jämställdhet, samt hur de beskriver att de upplever att deras arbete med 

jämställdhet och genus påverkar barnen i verksamheten. Fokus i denna studie 

kommer att vara hur förskollärarna uttrycker sig angående jämställdhet och genus i 

förskolan, samt hur de beskriver att de arbetar med jämställdhet, och att motverka 

traditionella könsmönster, men också hur de beskriver att detta arbete påverkar 

barnen i förskolan. 

 

1.2 Frågeställning 

Till denna studie har vissa frågeställningar ställts, dessa presenteras nedan. 

 Vilket synsätt beskriver förskollärarna själva att de har gällande uppdraget 

med att motverka traditionella könsroller? 

 Vad beskriver förskollärarna om begreppet jämställdhet? 

 På vilket sätt beskriver förskollärarna att de arbetar med jämställdhet och 

genus i förskoleverksamheten? 

 På vilket sätt beskriver förskollärarna att de upplever att 

jämställdhetsarbetet påverkar barnen? 
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1.3 Disposition 

Denna rapport syftar till att redogöra för den studie som genomförts. Studiens syfte 

kan läsas i avsnitt ”1.1 Syfte”. Dispositionen av studien är uppbyggd för att guida 

läsaren genom studiens resultat, och för att på ett enkelt vis redogöra för svaren på 

de frågeställningar som återfinns i avsnitt ”1.2 Frågeställning”. 

 

För att förklara vad som tidigare sagts om genus och jämställdhet i förskolan 

beskrivs ett urval av det som står i styrdokumenten, samt i annan litteratur såsom 

avhandlingar, rapporter, studentlitteratur och artiklar i avsnitten som handlar om 

bakgrund och tidigare forskning. Efter detta beskriver jag relevanta teoretiska 

begrepp för studien, samt vilket teoretiskt perspektiv som funnits som stöd för mig 

i min analys av resultaten. Därefter beskrivs vilken metod som använts för att 

utföra studien, och sedan presenteras resultaten. I avsnitt ”7 Analys av resultat” 

analyseras resultaten med hjälp av de begrepp som tidigare har presenterats, och i 

avsnittet som heter ”8 Diskussion” diskuterar jag resultaten utifrån tidigare 

forskning, samt utifrån mina egna erfarenheter och åsikter. Jag beskriver också hur 

arbetet skulle kunna utvecklas vidare, och sammanfattar till sist hela studien 

genom att svara på frågeställningarna som ställdes i början av studien och som 

återfinns i avsnitt ”1.2 Frågeställning”. 

 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs ett urval av sådant som berör genus och jämställdhet i 

förskolans styrdokument, skollagen, och dokument som finns framtagna från 

skolverket. Jag anser att det är av vikt att skapa sig en förståelse kring vad 

styrdokumenten beskriver angående genus och jämställdhet för att få en inblick i 

hur dessa aspekter ska arbetas med i förskolan. 

 

2.1 En värdegrund för alla 

I läroplanen för förskolans (Lpfö98/16, 2016, s.4) första avsnitt beskrivs det att 

arbetet med barnen alltid ska influeras av den värdegrund som finns för förskolans 

verksamhet. I denna värdegrund lyfts demokrati, alla likas värde, omsorg och 
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hänsyn till andra människor, samt jämställdhet mellan könen fram. Inget barn ska 

heller behöva utsättas för kränkningar eller orättvisor på grund av sitt eget, eller 

någon närståendes kön eller sexuella läggning (Lpfö98/16, 2016, s.4). Även i 

skollagen beskrivs det att diskriminering ska motverkas och att lika rättigheter och 

möjligheter ska främjas oavsett kön, könsidentitet, trosuppfattning, etnicitet eller 

dylikt. Jämställdhet, och människors lika värde ska influera och påverka 

utbildningen, på så sätt att barnen kommer i kontakt med denna allmänna 

värdegrund (SFS 2010:800). 

 

2.2 Förskollärare som förebilder för barnen 

Barnen i förskolan ska erbjudas samma möjligheter och ha samma förutsättningar i 

förskolan, och förskollärarna ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller (Lpfö98/16, 2016, s.6). Vuxna beskrivs i förskolans läroplan 

(Lpfö98/16, 2016, s.6) som förebilder, och det är därför viktigt att ha förståelse för 

att förskollärarnas förhållningssätt påverkar barnens tankar om jämställdhet. Barn 

lär sig dock inte bara från vuxna, utan också från sin omgivande miljö och genom 

andra möten (Lpfö98/16, 2016, s.6). Skolverkets (2016, s.26) allmänna råd och 

kommentarer för förskolan beskriver hur barns tankar, uppfattningar och relationer 

till kön formas i relation till vuxna och varandra. Skolverket (2016, s.21) menar att 

det är av vikt att förskollärarna granskar sina egna förhållningssätt och värderingar 

för att kunna skapa förståelse för hur dessa kan överföras och påverka barnen. Det 

är vanligt att förskolans personal har uppfattningar om hur flickor respektive 

pojkar är eller bör vara, och att personalen behandlar barnen därefter. De tydligaste 

skillnaderna mellan könen i barngruppen skapas av de förväntningar personalen på 

förskolan har. Kön och könsmönster formas även genom strukturer, miljöer och 

material som finns i förskolan (SOU 2006:75, s.12). 

 

2.3 Föräldrasamverkan i förskolan 

Personalen på förskolan ska ha en god kontakt med föräldrar och ingen förälder 

ska lämna sitt barn och behöva vara orolig för att barnet blir ensidigt påverkat med 

åskådningar, religioner eller dylikt. Det är också förskolans ansvar att i enighet 
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med föräldrar möjliggöra att barnen utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

(Lpfö98/16, 2016, s.5). 

 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras ett urval av vad som beskrivs angående genus och 

jämställdhet från tidigare forskning. För att avgränsa vad som anses vara relevant 

forskning för denna studie har olika rubriker skrivits fram, och fungerat som 

utgångspunkter i sökandet av litteratur. Dessa rubriker är ”Genus i förskolan ur ett 

historiskt perspektiv”, ”Svårigheter i arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster”, ” Bristande kunskaper inom jämställdhetsarbetet”, ” Genus i 

föräldrasamverkan” och ” Barns tankar om kön och genus”. Dessa rubriker har 

valts för att få en förförståelse för vad som tidigare har sagts och skrivits angående 

genus och jämställdhet, vilka svårigheter som finns med jämställdhetsarbetet, 

vilken roll föräldrarna, respektive förskolan har gällande att förmedla värden till 

barn, samt vilka egna tankar som redan kan finnas hos barn gällande genus och 

jämställdhet. 

 

3.1 Genus i förskolan ur ett historiskt perspektiv 

Den svenska förskolan har alltid varit en plats för alla barn, oavsett kön. Maria 

Moberg, som beskrivs som en förgrundsgestalt för den svenska förskolan menade 

just detta, att förskolan var till för alla barn, samt att pojkar och flickor skulle 

erbjudas samma material och ha samma förutsättningar i verksamheten (Tallberg 

Broman, 2006, s.9). Alva Myrdal hade liknande tankar som Moberg och beskrev 

att pojkar skulle få leka i hemvrån, och med dockor likväl som flickor, och att 

flickor, precis som pojkar, skulle få möjlighet att leka med bilar och klossar 

(Tallberg Broman, 2006, s.9). I dessa formuleringar menar dock Tallberg Broman 

(2006, s.10) att Myrdal ändå har vissa föreställningar om vad som betraktas som 

manligt och kvinnligt, men att dessa inte ska påverka barnens aktiviteter i 

förskolan. Det poängteras dock att barnen själva ska få styra vilka aktiviteter de 

ägnar sig åt, vilket innebär att barnen ändå har möjlighet att leka mer 

könsstereotypa lekar, men dessa ska inte frammanas av förskollärarna (Tallberg 

Broman, 2006, s.16). 
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1968 kom den så kallade barnstugeutredningen. Detta dokument skulle ge 

riktlinjer till de dåvarande barnstugorna. Barnstugeutredningen beskrev också att 

barn skulle få möjlighet att gå emot traditionella könsmönster. Det sågs som 

barnstugans uppgift att främja barns förmåga att gå emot de fördomar och 

föreställningar som fanns om de olika könen (Dolk, 2013, s.16). 

 

3.2 Svårigheter i arbetet med att motverka traditionella könsmönster 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, s.106) menar att deras 

observationer visar att förskollärare ofta förstärker traditionella könsmönster i 

mötet med barnen istället för att motverka dem. I observationerna i deras studie 

kan de inte överhuvudtaget se att någon av förskollärarna arbetar 

gränsöverskridande genom att medvetet utmana de stereotypa bilder av könen som 

finns, och på så vis motverka traditionella könsmönster eller könsroller. De menar 

att det är viktigt att förskolläraren är lyhörd inför de barn som finns i 

verksamheten, på så vis kan denne få en inblick i hur barnen tänker kring 

jämställdhet och genus. Detta kan i sin tur bidra till att förskollärarna skapar sig 

bättre förutsättningar att arbeta mer med jämställdhet och genus utifrån barnens 

erfarenheter (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s.106). Spontana 

handlingar kan också påverka lärarnas bemötande och förhållanden till barnen. 

Genom att en lärare uttrycker sig spontant kan detta ge undermedvetna 

föreställningar till barnen om hur de bör bete sig utifrån normer om de olika könen 

(Karlson, 2003, s.99). Det är vanligt att ha föreställningar om att flickor, respektive 

pojkar är på ett visst sätt, och därför bemöts de ofta utifrån dessa föreställningar 

(Tallberg Broman, 2006, s.13). 

 

Dolk (2013, s.18) beskriver två strategier som vanligen används vid 

jämställdhetsarbeten. Den ena strategin beskrivs vara könsneutralitet där 

könsneutrala material och benämningar främst förekommer. Detta innebär att ting 

och handlingar som traditionellt sett är kopplade till kön inte syns till. Den andra 

strategin handlar om att skapa möjligheter till könsöverskridande. Detta innebär att 

det finns material som är könskodade, men att dessa även kan användas 
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könsöverskridande genom att exempelvis användas i otraditionella miljöer, eller på 

otraditionella sätt. Det kan också innebära att förskollärarna medvetet erbjuder 

material och lekar som är könsöverskridande, eller att de tillämpas på ett 

könsöverskridande sätt. Detta gäller även vardagliga samtal mellan förskollärare 

och barn då förskollärarna kan använda sig av antingen ett mer neutralt språk, eller 

ett könskodat språk, men då använda detta könsöverskridande (Dolk, 2013, s.18).  

 

Dolk (2013, s.73) menar att hennes observationer tyder på att förskollärarna 

använder ett slags indirekt styrande. Med detta menar hon att förskollärarna styr 

barnens aktiviteter, genom att exempelvis bestämma vilka aktiviteter de ska ägna 

sig åt. Inom vissa avdelningar förekommer ”fria val” inom ordnade former. Detta 

innebär att förskollärarna ger barnen val om olika aktiviteter och att barnen då får 

välja utifrån de val som presenterats för dem. Barn leker ofta i grupp, och dras till 

de som har samma kön som de själva. Karlson (2003, s.87) menar att hon i sina 

forskningar inte kunde se att lärarna någonsin ifrågasatte de gruppkonstellationer 

som bildades i barngruppen, men att fria val istället användes för att utmana 

könsmönstren, och få barnen till att utföra sådana aktiviteter som de vanligtvis inte 

utförde (Karlson, 2003, s.87). Dolk (2013, s.75) beskriver att genom att barnen 

tillåts att välja nya aktiviteter kan detta också leda till att de leker ihop med barn 

som de vanligtvis inte leker med. Förskollärarna vill i sådana situationer hjälpa 

barnen att bilda nya möten tillsammans med andra personer eller andra material 

och miljöer (Dolk, 2013, s.75). 

 

3.3 Bristande kunskaper inom jämställdhetsarbetet 

Eidevald (2009, s.8) observerar i sin forskning främst hur förskollärarna 

interagerar med barnen utifrån ett genusperspektiv. Han beskriver i sina resultat att 

det finns en problematik i förskolans styrdokument då det inte beskrivs hur 

förskollärarna ska gå tillväga för att uppfylla de strävansmål som finns. Något han 

också såg tydligt i sina resultat var att förskollärarna beskrev hur de alltid utgick 

från varje individuellt barn oavsett kön och ålder, men att detta inte återspeglades i 

de videoobservationer som han utförde (Eidevald, 2009, s.182). 
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Tallberg Broman och Holmbergs (2007, s.59) studier visar som resultat att 

deltagarna i deras forskning generellt värderar sitt yrkeskunnande som lågt. De 

anser inte att deras yrkeskunnande räcker till för att de ska kunna skapa 

jämställdhet i barngruppen. En anledning till detta, menar deltagarna i studien, är 

att kraven som är kopplade till inflytande, demokrati och skolutveckling har blivit 

för stora (Tallberg Broman & Holmberg, 2007, s.30). Många förskollärare har inte 

kunskaper om vad jämställdhet innebär, och därför blir jämställdhetsarbetet 

lidande. För att förskolläraren ska kunna arbeta med jämställdhetsfrågor måste 

denne först reflektera över vad jämställdhet är, och bilda sig en uppfattning kring 

begreppet. Genom att ha djupare kunskaper inom jämställdhet och genus blir det 

pedagogiska arbetet lättare, och förskolläraren kan synliggöra och ifrågasätta de 

föreställningar kring genus som finns idag (Svaleryd, 2002, s.25). 

 

3.4 Genus i föräldrasamverkan 

Barn har redan många uppfattningar innan de kommer till förskolan och genom att 

förskolan har en god samverkan med föräldrarna kan både förskollärare och 

föräldrar få ett liknande synsätt när det gäller genus och jämställdhet. Detta kan 

gynna barnen genom att de får samma värden förmedlade till sig både hemifrån, 

och från förskolan (Ottosson, 2014, s.269). Ylvén och Wilder (2014, s.265) menar 

att för att en samverkan mellan föräldrar och förskolans verksamhet ska vara 

meningsfull bör den ske på föräldrarnas villkor. Föräldrarna känner sina barn bäst 

själva och därför är också deras åsikter mycket viktiga (Ylvén & Wilder, 2014, 

s.265). Ottosson (2014, s.276) menar att föräldrarna ska, genom att ha en god 

kontakt med förskolan, ha möjlighet att påverka förskolans verksamhet och 

innehåll. Utöver detta kan även en god samverkan mellan föräldrar och 

förskollärare ge föräldrarna mer tillit. Sådan tillit kan i sin tur bidra till att 

föräldrarna litar på förskollärarnas beslut och inflytande gällande barnet (Ottosson, 

2014, s.276). 
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3.5 Barns tankar om kön och genus 

Hyltén-Cavallius (2012, s.72) beskriver att barns föreställningar om genus ofta 

grundar sig i olika medier och populärkultur. Hennes observationer och intervjuer 

visa att barn ofta har en extrem föreställning om könen där de framhäver 

stereotypa drag för att förklara likheter och framförallt skillnader. Vidare menar 

hon att barn ofta gör skillnad mellan könen beroende på hur de klär sig, då vissa 

färger kan anses vara feminina och andra maskulina. Barnen har på detta vis ofta 

en föreställning om att en person är en pojke eller flicka beroende på hur denne 

klär sig (Hyltén-Cavallius, 2012, s.69). Barnen verkar även ha en föreställning om 

att olika lekar hör ihop till det kön en person har. Exempelvis gillar flickor, enligt 

barnen själva, att leka rollekar i form av djur, medan pojkar leker mer fartfyllda 

lekar (Hyltén-Cavallius, 2012, s.70). Även Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009, s.102) menar att barn ofta förstärker stereotypa gestaltningar i 

sina lekar. 

 

Barn är dock ofta bra på att ifrågasätta traditionella könsmönster menar Hyltén-

Cavallius (2012, s.68). I hennes studier framkommer det att barn ifrågasätter 

stereotyper genom att inta roller i lekar och spela ut dessa på otraditionella vis. Det 

förekommer också att barn ”bryter” de traditionella konstellationerna som avdelar 

pojkar och flickor i gruppen, och istället leker tillsammans (Karlson, 2003, s.87). 

 

 

4 Teoretiska perspektiv 

Studiens resultat berör diverse begrepp, och det är av vikt att dessa begrepp 

förklaras. Jag kommer i detta avsnitt beskriva vilka begrepp som använts för att 

analysera studiens resultat. Jag kommer också att beskriva ett sociokulturellt 

genusperspektiv som har varit inspiration för hur jag ser på barns lärande och 

skapande av sig själva. Begreppen som förklaras är dock inte direkt kopplade till 

det sociokulturella perspektivet, utan har valts ut för att de hjälper mig att 

analysera genus –och jämställdhetsaspekterna i resultaten. De begrepp som 

förklaras och som används för att analysera studiens resultat är jämställdhet, 

behovsprincipen, könsneutralitet, könsöverskridande, genus och kön. 

Likhetsprincipen och förtjänstprincipen förklaras också men kommer inte att 
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användas i analysen. Dessa förklaras enbart för att visa på skillnaderna mellan 

dessa och behovsprincipen. 

 

 

4.1 Jämställdhet 

Jämställdhet kan förstås som att alla får samma möjligheter att göra samma saker, 

men också att alla människor har lika värde (Tallberg Broman, 2006, s.16). 

Johansson (2008, s.65) menar att jämställdhet kan uppnås enligt olika perspektiv. 

Hon tar upp tre olika perspektiv där rättvisa, eller jämställdhet kan skapas på olika 

sätt. Likhetsprincipen innebär att alla får lika mycket oavsett vilka förutsättningar 

personerna i fråga har. Behovsprincipen innebär att alla får olika mycket utifrån 

sina behov. Människan ses alltså som individ, och med utgångspunkt i 

behovsprincipen behöver olika individer olika mycket. Förtjänstprincipen anspelar 

på prestationer och innebär att den som förtjänar mest också får mest. Detta 

innebär att personer av olika anledningar gör sig mer eller mindre förtjänta av 

exempelvis belöningar (Johansson, 2008, s.65). Denna förståelse av jämställdhet, 

samt dessa olika principer hjälper mig att analysera studiens resultat. 

 

 

4.2 Könsneutralitet 

I denna studie har begreppet könsneutralitet varit till hjälp för att tolka studiens 

resultat. Könsneutralitet beskrivs djupare i avsnitt 3.2 utifrån Dolks uppfattningar 

om begreppet. Dolk (2013, s.18) förklarar att någonting är könsneutralt då det inte 

är kopplat till ett kön.  

 

Enligt nationalencyklopedin (2016) beskrivs begreppet neutral som någonting som 

är ”varken eller”, eller som varken har tagit den ena, eller den andra sidan. I denna 

studie kommer begreppet könsneutralitet förstås som att det innefattar föremål 

eller händelser som inte har någon som helst koppling till det ”traditionellt” 

manliga eller kvinnliga könet. 
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4.3 Könsöverskridande 

Dolk (2013, s.18) menar att begreppet könsöverskridande utgår från de olika 

könen, och att saker som är traditionellt betingade med könen används på ett icke 

traditionellt vis. Nationalencyklopedin (2016) beskriver begreppet överskrida som 

att gå över en gräns, eller gå till en annan sida. I denna studie kommer begreppet 

könsöverskridande förstås som ett begrepp som tar sin utgångspunkt i traditionella 

könsmönster, vilket innebär att det finns en uppfattning om hur en man respektive 

en kvinna bör vara, samt bör bete sig. För att dessa föreställningar ska överskridas 

krävs sedan att de ifrågasätts eller bryts. Även föremål och ordval som traditionellt 

betingas med könen kan användas på ett könsöverskridande sätt. 

 

4.4 Genus & kön 

Karlson (2003, s.41) beskriver att genus är ett begrepp som inbegriper det socialt 

konstruerade könet. Eidevald (2009, s.18) problematiserar begreppen kön, 

respektive genus, och menar att dessa kan användas på olika sätt, och att det är upp 

till var och en att definiera begreppen. Han menar dock att kön kan ses som 

biologiskt betingat, detta innebär att könet är direkt kopplat till det könsorgan 

människan har. Genus är däremot kopplat till sociala föreställningar om vad som 

anses vara ”kvinnligt”, respektive ”manligt”. Genus kan ses som föränderligt, 

vilket innebär att föreställningar kring genus, och vad som är kvinnligt, respektive 

manligt kan förändras över tid. Människans egna föreställningar om sitt eget genus 

är också någonting som kan förändras (Eidevald, 2009, s.18). 

 

4.5 Ett sociokulturellt genusperspektiv 

Inom ett sociokulturellt perspektiv ses barns lärande i relation till de sociala 

processer som omger dem. Barn skapar sin egen bild av sig själva i relation till sin 

omgivande miljö, men också i relation till andra människor (Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009, s.90). Dessa omgivande miljöer och relationer kan 

kallas för kulturella gemenskaper. Förskolan är en sådan kulturell gemenskap, och 

i en sådan kan föreställningar om genus speglas och reproduceras men också 

utmanas.  I förskolan är det dock barnet som skapar sina egna föreställningar om 

sig själv som individ, och sina egna tankar vad det gäller genus, men detta i 
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relation till sin omgivning. Den kulturella gemenskapen påverkar alltså barnets 

tankar om genus och jämställdhet (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 

2009, s.90). 

 

Jag har i det avsnitt som heter ”2 Bakgrund” tagit upp att läroplanen för förskolan 

(Lpfö98/16, 2016, s.4) beskriver att barn lär sig från såväl vuxna, som av 

omgivande miljöer och andra barn. Vuxna kan ses som förebilder, men även andra 

barn kan bidra till att barnen utvecklar nya kunskaper och förståelser. Denna studie 

har sin utgångspunkt i förskolans läroplan, och därmed även i ett sociokulturellt 

perspektiv. Detta kan förklara vissa av de tolkningar jag gör, men också vilken 

förförståelse jag har för kön och genus. Jag förstår det alltså som att genus har en 

mycket tydlig sammankoppling med den miljö vi befinner oss i, och de människor 

vi möter. Jag förstår det också som att det är i möten och relationer som nya 

förståelser, tankar, kunskaper och idéer blir till. 

 

 

5 Metod 

Jag kommer under detta avsnitt som handlar om metod, att beskriva vilken typ av 

metod jag har använt i min studie, samt motivera min valda metod. Vidare 

kommer jag även att förklara hur mitt urval såg ut, mitt etiska förhållningssätt, hur 

jag bearbetat materialet, samt vilken kritik jag kan rikta till den valda metoden. Till 

sist har jag även diskuterat studiens validitet. 

 

5.1 Intervju som metod 

Den metod som används till studierna bör bestämmas av det forskningsobjekt som 

arbetet syftar till att fördjupa sig inom, men också det syfte forskaren valt att 

fokusera på (Kvale & Brinkmann, 2014, s.31). Syftet med detta arbete är, som jag 

skrivit inledningsvis, att få en djupare kunskap om förskollärarnas resonemang och 

uppfattningar kring genus och jämställdhet. ”Om man vill veta hur människor 

uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.15). För att få syn på förskollärarnas uppfattningar krävs det att jag för en 

dialog med dem, och därför är intervjuer en lämplig metod till studierna. 
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5.2 En kvalitativ studie 

Intervju är en typ av kvalitativ forskning (Bartholdsson, 2016). Kvalitativ 

forskning grundar sig i att forskaren vill skapa sig en förståelse och kunskap om 

hur någonting kan vara och handlar om att forskaren är öppen för studieobjektets 

perspektiv, och därmed inte har egna föreställningar om hur någonting skulle 

kunna vara (Bartholdsson, 2016). Vidare är en kvalitativ undersökning ofta 

inriktad att skapa sig en förståelse av helheten, och inte av de enskilda bitarna 

(Løkken & Søbstad, 1995, s.98). Kvale och Brinkmann (2014, s.41) beskriver att 

den kvalitativa forskningsintervjun innebär att intervjuaren försöker förstå 

deltagarens perspektiv och synvinkel utifrån det ämne som diskuteras. 

 

Det går att skilja på strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade 

intervjuer har ofta frågorna i en viss ordning och samlar främst in kvantitativa data 

medan ostrukturerade intervjuer ofta har mer öppna frågor och på så vis har 

kvalitativa svar (Løkken & Søbstad, 1995, s.96). Ostrukturerade intervjuer var 

under studiens gång utgångspunkt för att samla in kvalitativa data. En 

intervjuguide användes dock som stöd då intervjuerna genomfördes (se bilaga). 

Løkken och Søbstad (1995, s.102) menar att en intervjuguide ofta består av ett 

antal frågor som intervjuaren kan ha som stöd under intervjun. Intervjuaren är 

dock fri att lägga till följdfrågor eller ändra ordning på frågorna. 

 

För att registrera det som sagts i intervjuerna har ljudinspelning använts i denna 

studie. Intervjuerna har i helhet spelats in, och dessutom har jag under tiden 

antecknat med hjälp av papper och penna. Løkken och Søbstad (1995, s.107) 

menar att allting som sker vid en intervju inte kan antecknas. Exempelvis kan det 

finnas en svårighet i att hinna anteckna alla ord som informanten säger. Eftersom 

allting eventuellt inte kan antecknas är ljud – eller videoinspelningar ett bra 

verktyg för att få med allt som sägs. På så vis kan den som intervjuar koncentrera 

sig på att skapa en god dialog och ta in de svar som den informanten ger. Utöver 

detta kan också anteckningar föras för att komma ihåg eventuella följdfrågor, eller 



 

  14 

om den intervjuade visar ytterligare åsikter med sitt kroppsspråk (Løkken & 

Søbstad, 1995, s.107). 

 

5.3 Urval 

I denna studie har jag valt att intervjua utbildade förskollärare. Syftet med detta är 

att de som är utbildade inom yrket har den yrkesroll som jag själv önskar att ha i 

framtiden. På så vis är det intressant för mig att undersöka hur redan verksamma 

förskollärare, utifrån sina teoretiska kunskaper reflekterar över och beskriver 

begreppen genus och jämställdhet, men också hur de beskriver att de använder sina 

teoretiska kunskaper kring begreppen, och dess innebörd, i sitt praktiska arbete. 

Genom att ta del av förskollärarnas kunskaper, samt att jag bildar mig en djupare 

förståelse för jämställdhetsarbetet ur ett genusperspektiv i förskolan kan denna 

studie möjligtvis hjälpa mig i mitt arbete som förskollärare vad det gäller genus 

och jämställdhet. Som sagt är förskollärarna i fokus i denna studie, men det finns 

också ett intresse i att skapa en djupare kunskap om hur de beskriver att de arbetar 

praktiskt i verksamheten med jämställdhet, och i detta fall på olika avdelningar. 

 

Studien utfördes på en förskola som jag tidigare varit i kontakt med, och därför 

kände även personalen på förskolan till mig sedan tidigare, och jag kände till dem. 

För att få en variation i studien fanns ett intresse av att fråga förskollärarna som 

arbetar med barn i olika åldrar hur de arbetar med jämställdhet och genus. Med 

detta i åtanke valde jag att intervjua förskollärare på olika avdelningar. Jag har 

därför intervjuat fyra stycken förskollärare, varav två arbetar på en avdelning med 

barn i åldrarna 1-3år, en förskollärare arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 

3-4år, och en förskollärare arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 3-5år. 

Eftersom jag ville få en inblick i vad varje enskild förskollärare hade för 

perspektiv på jämställdhetsarbetet i förskolan genomfördes intervjuerna separat. 

Förskolläraryrket är ett kvinnodominerande yrke, vilket gjorde att utbudet av 

manliga förskollärare att intervjua var lågt. Därför är samtliga informanter i 

studien kvinnor. 
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5.4 Etiskt förhållningssätt 

Att förhålla sig etiskt handlar om att ta hänsyn till den enskilda individen. Innan en 

undersökning utförs finns det ett antal etiska krav som ska uppfyllas 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.8). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som 

medverkar måste få information angående studiens innehåll. Samtyckeskravet 

innebär att de som medverkar i studien måste ge sitt samtycke till att delta i 

studien. Konfidentialitetskravet handlar om sekretess, och innebär därmed att alla 

som deltar har rätt att vara anonyma, och att allt insamlat material ska behandlas 

på så sätt att obehöriga inte kan ta del av det, och nyttjandekravet innebär att det 

insamlade materialet endast får användas i forsknings-ändamål (Vetenskapsrådet, 

2002, s.8). 

 

För att få kontakt med informanterna gick jag till den förskola där jag tänkt att 

utföra studien och lämnade ut informationsbrev (se bilaga) till de förskollärare som 

var utbildade förskollärare och som kunde tänka sig att delta i studien. I detta brev 

informerades de om studien, och fick lämna sitt samtycke till att genomföra 

intervjun. Syftet med studien beskrevs, samt hur studien skulle användas i framtida 

bruk. Deltagarna informerades om dessa aspekter återigen vid intervjutillfället. 

Vidare fick de också information om att studien var frivillig, och att intervjun när 

som helst, på deras begäran, kunde avbrytas. Jag har i studien valt att benämna 

förskollärarna som förskollärare A, förskollärare B och så vidare. Detta för att 

informanterna skulle få behålla sin anonymitet. 

 

5.5 Bearbetning av material 

Løkken och Søbstad (1995, s.108) menar att det är viktigt att skriva ut intervjuerna 

noggrant och så detaljrikt som möjligt i efterhand, men det är också positivt om 

materialet inte blir för omfattande. Har det gjorts ”för många” intervjuer kan 

materialet bli för stort för att sammanställa. Då nedskrivning av talet sker kallas 

detta för transkribering (Løkken & Søbstad, 1995, s.108). De fyra intervjuer jag 

har gjort har transkriberats och sedan granskats en och en. Jag har sedan försökt 

hitta likheter och skillnader i det samlade materialet, och sedan även kopplat 
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resultaten till tidigare forskning och analyserat resultaten. För att lättare se likheter 

och skillnader har jag även kodat det transkriberade materialet. En kodning kan 

innebära att nyckelord, det vill säga de viktigaste orden eller meningarna som bäst 

kan beskriva svaret på frågorna, plockas ut (Graneheim & Lundman, 2004, s.106). 

Utifrån min transkribering skrev jag ut viktiga meningar för att koda intervjuerna, 

dessa användes sedan för att sammanställa de slutliga resultaten.  

 

Då studiens resultat har analyserats har jag använt mig av några teoretiska 

begrepp. Resultaten har också jämförts mot tidigare forskning för att se vilka nya 

aspekter jag har fått en djupare förståelse för, dessa behandlas i avsnitt ”8 

Diskussion”. De teoretiska begrepp som jag har använt mig av i analysen är 

jämställdhet, behovsprincipen, könsneutralitet, könsöverskridande, genus och kön. 

Dessa har använts för att lättare förstå, samt för att tolka det som framkommit i 

studiens resultat. Begreppen återfinns i avsnitt ”4 Teoretiska begrepp”. 

5.6 Metoddiskussion 

Resultaten i denna studie kan ha påverkats eftersom de intervjuade förskollärarna 

redan kände till mig sedan tidigare. Detta kan ha bidragit till att samtalet blivit mer 

informellt än det hade varit om informanterna inte hade känt till mig sedan 

tidigare. Dalen (2008, s.116) beskriver att det bör finnas en intersubjektivitet 

mellan informanten och forskaren. Detta innebär att orden ska tolkas ordagrant 

eftersom forskarens tolkningar av det som informanten säger kommer att präglas 

av relationen mellan dessa (Dalen, 2008, s.116). Jag upplever alltså att samtalet 

och de ordval jag gjorde blev relativt informella då jag hade ett väldigt avslappnat 

samtal med informanterna. En positiv aspekt av att ha en mer avslappnad intervju 

skulle dock kunna vara att informanterna känner ett större förtroende till 

intervjuaren, och därmed öppnar upp sig mer. 

 

Ännu en sak som var en svårighet var att jag, då jag behövde förklara frågorna mer 

noggrant, tenderade att göra frågorna lite mer styrda. Det vill säga att jag ställde 

frågorna på ett sådant sätt att det kunde uppfattas att jag ville komma åt ett 

specifikt svar. Detta var någonting jag upptäckte i efterhand då jag lyssnade på de 

inspelningar som hade gjorts. Løkken och Søbstad (1995, s.104) menar att det är 
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viktigt att ha klara och entydiga frågor och för att få reda på om intervjufrågorna är 

klara och entydiga är det viktigt att göra ”prov-intervjuer”. Detta var ingenting jag 

gjorde innan, men kanske hade detta hjälpt mig att utforma frågor som inte 

behövde förklaras ytterligare. 

 

Som jag tidigare beskrivit var samtliga informanter i studien av kvinnligt kön. 

Eftersom jag inte har intervjuat några manliga förskollärare vet jag inte om detta 

har påverkat min studie, men en tanke är att kvinnor och män skulle, hypotetiskt 

sett, kunna ha olika synsätt på jämställdhet ur ett genusperspektiv och att detta 

skulle kunnat bidra till mer skilda synsätt på jämställdhet och genus till denna 

studie. 

5.7 Studiens validitet 

Kvale och Brinkmann (2014, s.300) menar att då forskaren ska fastställa validitet 

av en studie, innebär detta att forskaren fastställer att studien undersöker det den 

ska undersöka. Dalen (2008, s.115) beskriver att forskaren behöver reflektera över 

sina egna kunskaper inom forskningsämnet i förväg för att studien ska kunna bli 

valid. I min inledning beskriver jag varför jag vill göra denna studie, med 

utgångspunkt i tidigare forskning, samt min egen förförståelse. I avsnitt ”4 

Teoretiska begrepp” reflekterar jag över min egen anknytning och tolkning till de 

teoretiska begrepp som senare används i analysen. Jag har dock uppmärksammat 

att dessa kunskaper och denna förförståelse lättare kan få mig att se kritiskt på 

vissa aspekter som informanterna redogör, men eftersom jag har reflekterat över 

dem anser jag att jag också kan ifrågasätta, och kritiskt granska mina egna 

tolkningar av informanternas intervjusvar. Vad jag menar med detta är att då 

informanterna redogör för någonting kan mina personliga åsikter göra att jag inte 

håller med om det de säger, men eftersom jag i förväg har reflekterat över mina 

egna åsikter kan jag också lättare bortse från dem. 

 

Eftersom jag ville undersöka hur några förskollärare beskrev sina föreställningar 

och uppfattningar om jämställdhet och genus, samt hur de beskrev det praktiska 

arbetet med jämställdhet i förskolan anser jag att intervju är en metod med hög 

validitet för just detta syfte. 
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Dalen (2008, s.120) menar att då resultaten tolkas och analyseras bör detta göras 

med hjälp av helhetsbilder från intervjun. Det är alltså det som informanterna sagt 

som helhet som ska analyseras för att studien ska ses som valid. I min analys har 

jag därför valt att tolka det som de intervjuade har sagt, och sedan utgått från dessa 

helhetstolkningar för att analysera och relatera informationen till de teoretiska 

begrepp som valts ut, samt till tidigare forskning och styrdokument. 

 
 
 

6 Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. För att besvara frågeställningarna och 

syftet till studien på ett tydligt sätt används frågeställningarna, något 

omformulerade som rubriker. Intervjuerna som genomförts i studien har 

sammanställts och sammanställningarna redovisas här under den rubrik som de 

bäst besvarar. 

 

6.1 Hur förskollärarna beskriver sin syn angående att motverka traditionella 

könsmönster 

Resultaten i studien visar att förskollärarna beskriver läroplanens mål att motverka 

traditionella könsmönster som problematiskt. Samtliga intervjuer visade att 

förskollärarna upplevde att barnen får med sig, samt skapar sina perspektiv och 

tankar kring könsmönster och könsroller från hemmen, vilket också påverkar deras 

handlingar och beteenden. Förskollärarna förklarar att det ofta finns en 

problematik i att förskolans personal inte ”räcker till” för att förmedla de 

demokratiska värden som beskrivs i förskolans läroplan. De beskriver också att 

förskollärarna inte heller alltid kan motverka de könsmönster och könsroller som 

finns, eftersom barnen ofta har med sig dessa beteenden hemifrån. I intervjuerna 

förklarar informanterna att de inte har diskuterat genus och jämställdhet så djupt 

med föräldrarna, men att föräldrarna har fått ta del av den likabehandlingsplan och 

värdegrund som finns på förskolan. Ännu en faktor som en av de intervjuade tog 

upp var att barnen bildar sina uppfattningar kring genus utifrån hur samhället är 

konstruerat.  
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Du kan gå in i vilken butik som helst så ser du att killsaker och 

tjejsaker är tydligt uppdelat. (Förskollärare A, intervju, 5/12 2016).  

 

Denna förskollärare beskriver att barn tar till sig värden av vad som är ”killigt” 

och ”tjejigt” även från butiker, leksaker och tv-program. 

 

Då informanterna i intervjuerna diskuterar hur det är att arbeta för att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller förklarar de att det viktigaste är att 

erbjuda allt till alla. Detta innebär enligt de intervjuade att alla material och alla 

miljöer som finns på förskolan är till för alla barn, samt att alla barn ska ha samma 

tillgång till dessa material och miljöer. En av förskollärarna beskriver att denne 

inte har någon avsikt att ”tvinga” på något barn en viss leksak, på samma vis som 

denne inte heller vill ta ifrån barnet någon leksak, och att det inte är detta som 

uppdraget med att motverka traditionella könsmönster innebär. Uppdraget innebär 

snarare att göra materialet tillgängligt för alla barn beskriver förskolläraren. 

 

Informanterna förklarar att det finns material som kan användas tillsammans med 

barnen för att prata om traditionella, samt otraditionella könsmönster och 

könsroller där dessa reflekteras över och utmanas. Exempelvis beskriver en av de 

intervjuade att de på förskolans avdelning, har lånat barnböcker med 

könsöverskridande innehåll som de sedan har läst tillsammans med barnen. Dessa 

böcker har sedan också funnits för barnens egen del att bläddra i. Vidare nämns 

också barnkonventionen som ett material att använda för att tala om jämställdhet 

och genus tillsammans med barnen. 

 

6.2 Förskollärarnas uppfattningar om jämställdhet 

De intervjuade i studien har olika föreställning om vad jämställdhet innebär, men 

de är överens om att det innefattar alla barns lika värde. Vidare beskrivs 

jämställdhet som ett begrepp som handlar om mer än om de olika könen, det är 

någonting som gäller alla människor oavsett olikheter. Förskollärarna beskriver 
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också att jämställdhet innebär att alla blir behandlade, och får samma möjligheter 

utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Även om man sitter i rullstol har man rätt att vara med på alla saker 

som vi gör, så att inte någon känner sig utanför. (Förskollärare B, 

intervju, 6/12 2016). 

 

Med det sagt förklarar denne förskollärare vidare att det inte heller behöver vara 

rättvist eller att alla ska få ”lika mycket”, utan att alla ska få det som de behöver 

för att få samma möjligheter som andra.  

 

Begreppet genus förklarades av några i intervjuerna som ett kön. De förklarade 

dock att det inte var det biologiska könet de syftade till, utan snarare hur personen 

i fråga känner sig, om den känner sig som en man, kvinna, båda eller inget utav 

det. En annan av förskollärarna förklarade att det inte är viktigt att reflektera kring 

begreppet genus.  

 

Ja jag vet inte vad man ska tänka - varför ska man tänka så?  - tänker 

jag då istället. (Förskollärare C, intervju, 6/12 2016).  

 

Denne förskollärare fortsatte sedan med att berätta att den inte alls hade några 

uppfattningar om begreppet genus. 

 

6.3 Hur förskollärarna arbetar med jämställdhet och genus 

Som resultaten visar innebär jämställdhet för de intervjuade att alla får samma 

möjligheter utifrån sina egna förutsättningar. I en av intervjuerna framkommer det 

att en förskollärare anser att jämställdhet har fått mer fokus nu än förr. Hon menar 

att hon under sin utbildning, för 10 år sedan, mötte många äldre pedagoger som 

arbetade med genus på ett traditionellt sätt. De hade tydliga tankar om vad en 

pojke, respektive, en flicka kunde göra och inte kunde göra, vilket också visades i 

hur de uttryckte sig till barnen. 
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Då förskollärarna talar om hur de vill arbeta med jämställdhet idag talar samtliga 

om hur de vill och på vilka sätt de kan förändra miljön. En av förskollärarna 

förklarar att denne inte vill göra några miljöer könsneutrala, och att de inte enbart 

vill införa könsneutrala material och färger till verksamheten.  

 

Jag tycker liksom det ska finnas allt, både bilar och dockor som är 

mer traditionellt bundna. (Förskollärare A, intervju, 5/12 2016).  

 

Förskolläraren beskriver därmed att det inte är okej att ta bort alla material som 

vanligtvis är könskodade. En annan förskollärare förklarar i intervjun att de 

försöker blanda traditionella ”killsaker” med traditionella ”tjejsaker” och på så vis 

göra miljön mer neutral. Alla är dock överens om att de vill göra en medveten, 

lockande och lustfylld miljö för alla barn. De tar upp exempel på hur de gjort detta 

genom att exempelvis ha infört mer estetiskt tilltalande material i byggleken, och 

att de har tagit in både prinsessfigurer och actionfigurer i olika miljöer för att göra 

lekarna mer lustfyllda. Förskollärarna beskriver att detta kan skapa nytt intresse för 

både materialen och miljöerna. En av informanterna beskriver att det kan vara 

spännande att ta in gammalt material i en ny miljö. På så vis verkar materialet näst 

intill nytt igen och barnen visar nytt intresse för materialet. Färger beskrivs också 

kunna göra miljöerna mer tilltalande för barnen. En förskollärare förklarar att de 

tillsammans med barnen har målat vissa material för att de ska bli med lockande 

att leka med, på så vis menar hon att även barnen har fått vara delaktiga genom att 

exempelvis välja färg och måla materialen. Tanken med sådana förändringar är 

alltså att skapa en mer lockande miljö som kan passa alla barn. 

 

En av informanterna menar att barnen själva i vissa situationer kan komma att tala 

om ”tjej–respektive killsaker”, det är där och då viktigt att vara en aktiv pedagog 

och ge sig in i diskussionen med barnen. Hon beskriver att sådana spontana 

situationer kan ge tillfälle att diskutera just jämställdhet och genus tillsammans 

med barnen och att det i ett sådant läge är av vikt att prata med barnen om 

situationen och förklara, och ifrågasätta att det finns killsaker och tjejsaker. Utifrån 

intervjuerna beskrivs även liknande situationer där pojkar har valt att ha klänning 

på sig, eller att barn har förklarat att de känner sig mer som det motsatta könet. Vid 
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sådana situationer har förskollärarna, tillsammans med barnen, pratat om 

situationerna och förklarat att alla situationer är lika okej. 

 

Något som de intervjuade också har reflekterat över då de arbetar utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv är hur de bemöter barnen och vilka ord de använder. En av 

förskollärarna beskriver att hon försöker komplettera sina ordval och använda 

exempelvis söt, tuff, snygg och cool lika mycket till både flickor och pojkar. En 

annan förskollärare menar att de på sin avdelning istället väljer att inte värdera det 

barnen har gjort, eller har på sig alls. De försöker istället att välja andra ord som 

beskriver det de vill ge uttryck för genom att bekräfta det som barnet säger utan att 

bidra med egna värderingar. 

 

6.4 Hur förskollärarna upplever att jämställdhetsarbetet påverkar barnen 

De intervjuade beskrev att jämställdhetsarbetet var ett relativt nytt fokus hos dem, 

och att de nu såg perspektivet med ”nya ögon”. En av dem tyckte att hon tidigare 

kunde se att det fanns tankar om att alla var värda lika mycket, men att det nu 

arbetades med på ett mer reflekterande sätt. En annan tyckte att arbetet var helt 

nytt, och att de endast hade hunnit snudda vid ämnet.  

 

Då de intervjuade fick svara på om de tyckte att deras arbete hade påverkat barnen 

svarade förskollärarna olika. En av dem tyckte inte alls att de hade lyckats påverka 

barnen just på grund av att de inte hade hunnit arbeta så mycket med jämställdhet 

och genus ännu. En annan menade att hon, tillsammans med de andra 

förskollärarna på hennes avdelning kunde se att alla barn lekte gemensamt. Hon 

beskrev dock att hon inte kunde se att just det jämställdhetsarbete som de hade 

utfört på den avdelningen hade påverkat barnen, men tyckte att barnen lekte ihop i 

alla miljöer oavsett kön. En tredje förskollärare menade att hon kunde se att vissa 

barn hade lärt sig mycket av det jämställdhetsarbete som de arbetat med på den 

avdelning där hon arbetar, och därmed hade blivit mer medvetna både när det 

gäller jämställdhet i allmänhet, men också ur ett genusperspektiv. Hon förklarar 

detta genom att ge exempel på där barnen själva går emot, och vågar ifrågasätta 

diverse könsstereotypa mönster. Hon beskriver också hur detta visar sig på sätt 
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som inte är direkt knutna till ett genusperspektiv, bland annat hur barnen har blivit 

mer måna om att alla barn ska få möjlighet att leka med alla förskolans material 

och leksaker. 

 

 

7 Analys av resultat 

I detta avsnitt kommer de resultat som tidigare presenterats, att analyseras utifrån 

de teoretiska perspektiv som beskrivs i avsnitt ”4 Teoretiska perspektiv”. 

Perspektiven utgörs främst av begrepp. Dessa begrepp är jämställdhet, 

könsneutralitet, könsöverskridande, genus och kön. Behovsprincipen som är ett 

perspektiv på jämställdhet, och det sociokulturella genusperspektivet som också 

har beskrivits i avsnitt 4 används också i mina analyser av resultaten.  

 

7.1 Analys av förskollärarnas synsätt angående att motverka traditionella 

könsmönster 

För att analysera hur förskollärarna beskriver sitt synsätt angående att motverka 

traditionella könsmönster har behovsprincipen använts. Behovsprincipen, som jag 

finner starkt kopplat till begreppet jämställdhet beskrivs mer utförligt i avsnitt ”4.1 

Jämställdhet”. 

 

Intervjuerna visade att förskollärarna anser att uppdraget som säger att förskolan 

ska motverka traditionella könsmönster går ut på att alla barn inom förskolan ska 

få tillgång till samma material, samt tillgång till att göra samma saker utifrån sina 

egna förutsättningar. Enligt det som tidigare beskrivits under det avsnitt som 

behandlar jämställdhet beskrivs detta synsätt som behovsprincipen (Johansson, 

2008, s.65). Jämställdhet handlar också om att alla individer ska få tillgång till 

samma saker, och på så vis kan det som förskollärarna sagt om att motverka 

traditionella könsmönster tolkas som att uppdraget går ut på att göra förskolan mer 

jämställd. 
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7.2 Analys av förskollärarnas uppfattningar om jämställdhet 

I denna analys av hur förskollärarna uppfattar jämställdhet har begreppen genus, 

kön och jämställdhet använts. Dessa begrepp förklaras i avsnitt 4, och det är i det 

avsnitt jag även har skrivit min tolkning av begreppen. 

 

Enligt resultaten beskrev förskollärarna i främsta hand att de ser jämställdhet som 

någonting som skapas utifrån barnens behov. De beskrev att allting inte behöver 

vara rättvist på så vis att alla får göra likadant, utan att det blir jämställt, eller 

rättvist då alla har möjlighet till samma saker utifrån sina förutsättningar. Liksom i 

vad de uttrycker om att motverka traditionella könsmönster utgår de intervjuade 

även här från samma synsätt på jämställdhet som beskrivits i avsnitt ”4.1 

Jämställdhet”, och tar även här upp att jämställdhet handlar om att utgå från den 

enskilde individens behov. 

 

En av informanterna i studien beskrev att hon inte såg någon skillnad mellan 

begreppen kön och genus. Hon menade att hon inte tidigare hade reflekterat över 

begreppen, och att hon heller inte förstod varför hon borde göra detta. De andra 

förskollärarna hade även de svårt att hålla isär begreppen då de ändå tyckte att 

genus innefattade könet. Dock menade de att genus inte behövde ha någonting 

med det biologiska könet att göra. I avsnitt ”4.4 Genus & kön” har jag beskrivit 

den tolkning som Eidevald (2009, s.18) har angående begreppen kön och genus. 

Det är också den tolkning jag har använt för begreppen, och dessa liknar det 

synsätt som de flesta av de intervjuade beskriver att de har, alltså att genus inte 

behöver vara kopplat till könet, utan snarare till människan. 

 

7.3 Analys av hur förskollärarna arbetar med jämställdhet och genus 

I analysen av hur de intervjuade uttrycker sig gällande att arbeta med jämställdhet 

och genus har begreppen könsneutralitet och könsöverskridande använts. Ett 

sociokulturellt genusperspektiv har också använts för att analysera resultaten i 

detta avsnitt. Begreppen och det sociokulturella perspektivet förklaras djupare i 

avsnitt 4. 
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I studien framkommer det att förskollärarna har samma syn på att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. De vill kunna blanda material och 

miljöer på så vis att det finns både traditionellt ”flickiga” material, och traditionellt 

”pojkiga” material. En av dessa förskollärare menar att hon inte vill ha någonting 

som är neutralt, medan en annan menar att det är deras försök att göra det neutralt 

då de blandar material. Dolk (2013, s.18) menar att könsneutralitet innebär att det 

inte finns tillgång till material som är könskodade, medan könsöverskridande är 

det som dessa förskollärare beskriver i intervjuerna. Könsöverskridande innebär i 

detta fall att förskollärarna tar traditionellt könskodade material och inför dem i 

otraditionella miljöer. I ett sociokulturellt genusperspektiv förstås kunskap, samt 

skapandet av sig själv som individ som någonting som sker i mötet mellan 

människor och omgivande miljöer. Sättet som barnet möter material och personer 

ur ett genusperspektiv är därför direkt avgörande för hur barnet förstår genus och 

jämställdhet mellan könen (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, 

s.90). 

 

Gällande hur förskollärarna vill tala till barnen har de olika sätt att se på hur detta 

ska göras. En av dem vill helt ta bort ord som kan kopplas till genus, såsom 

”cool”, ”snygg”, ”fin” och ”söt”. Med andra ord tolkar jag att de har, i denna 

aspekt, på denne förskollärares avdelning valt att arbeta könsneutralt enligt Dolk 

(2013, s.18). De vill alltså förhålla sig mer neutralt och därför inte heller värdera 

barnen. På en annan avdelning vill de, enligt den intervjuade, arbeta mer 

könsöverskridande med språket, och använda det för att skapa jämlikhet i sina 

ordval gentemot barnen. 

 

7.4 Analys av hur förskollärarna upplever att jämställdhetsarbetet påverkar 

barnen 

För att analysera hur förskollärarna upplever att jämställdhetsarbetet påverkar 

barnen har studiens sista frågeställning (På vilket sätt beskriver förskollärarna att 

de upplever att jämställdhetsarbetet påverkar barnen?) varit utgångspunkt, och till 

detta har jag sedan kopplat mina resultat. Begreppet könsöverskridande används i 

detta avsnitt för att analysera resultaten i relation till den nämnda frågeställningen. 
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I mina studier beskriver förskollärarna att de inte haft fokus på jämställdhet 

tidigare, och att jämställdhet och genus därför känns nytt för dem. Eftersom 

förskollärarna tyckte att de inte hade hunnit arbeta så mycket med jämställdhet 

ännu, tyckte också de flesta av dem att barnen inte hade tagit till sig så mycket av 

det som förskollärarna hade arbetat med. En av de intervjuade förklarar att hon 

tycker att barnen oftast leker tillsammans, oavsett kön. Och på samma vis leker 

även alla barn med alla föremål på avdelningen, oavsett om de är könskodade eller 

inte. Hon beskriver att barn lika ofta leker könsstereotypa lekar, och med 

traditionellt könskodade material, som de leker ej könsstereotypa lekar, och med 

otraditionella material. Då traditionellt könsbetingade material eller roller används 

på ett otraditionellt sätt tyder detta på könsöverskridande. 

 

 

8 Diskussion 

Förutom den analys som gjorts har jag även, här nedan, diskuterat och reflekterat 

över de resultat studien visat. Här väver jag på ett djupare plan in mina egna 

tankar, funderingar och reflektioner kring både det som har sagts i intervjuerna, 

såväl som i det som skrivits fram som tidigare forskning. Jag kommer också 

beskriva hur studien skulle kunna arbetas med vidare för att skapa ytterligare 

kunskaper och djupare förståelser. Avslutningsvis sammanfattas svaren på de 

forskningsfrågor jag ställde i studiens början. 

 

8.1 Diskussion kring studiens resultat 

I min inledning beskriver jag att jag ser begreppet ”motverka” som någonting 

demonstrativt, och därför var jag nyfiken på hur förskollärarna såg på 

formuleringen att ”motverka traditionella könsmönster och könsroller” 

(Lpfö98/16, 2016, s.6). Förskollärarna i studien beskrev att de såg på detta mål på 

samma vis som de ser på att skapa jämställdhet i förskolan. En av informanterna 

förklarar att målet inte innebär att barnen förbjuds att leka med traditionella 

leksaker, eller leka könsstereotypa lekar enligt henne. Utan att målet snarare 

innebär att alla får ta del av allting. Detta är i princip samma svar som 

informanterna ger då de beskriver jämställdhet, och kanske är det helt enkelt så att 
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målet med att ”motverka traditionella könsmönster och könsroller” snarare kan 

tolkas som att göra jämställdhet utifrån ett genusperspektiv. 

 

Trots att det tidigt har funnits tankar om att förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller (Tallberg Broman, 2006, s.9) beskriver de intervjuade 

att de inte tycker att detta är någonting som förskollärarna inom förskolans 

verksamhet har arbetat med speciellt mycket eller länge. En av förskollärarna 

beskriver att hon under sina egna studier upplevt att äldre pedagoger har bemött 

barn normativt då det gäller genus. Samtliga av de intervjuade i studien förklarar 

att de inte har arbetat ur ett jämställdhetsperspektiv särskilt länge och att ämnet 

fortfarande känns relativt nytt för dem. Jag blir frågande över hur förskollärarna 

kan anse att de inte tidigare har arbetat med jämställdhet och genus då det i den 

nuvarande läroplanen, men också i andra styrdokument beskrivs att barnen ska ta 

till sig etiska värden, samt att förskollärarna ska förmedla kunskaper om allas lika 

värde. Kanske har förskollärarna i studien inte reflekterat över demokratiska 

arbetssätt med fokus på jämställdhet, även om de har arbetat med dem, och att 

detta skulle kunna vara en anledning till att de tycker att arbetet med jämställdhet 

och genus är främmande. En annan tanke jag har om varför förskollärarna inte 

anser att de har arbetet med jämställdhet tidigare kan vara att de inte har reflekterat 

över jämställdhet för att de blivit ”hemmablinda” och därmed inte ser vad som är i 

behov av förbättring. Jag tycker tidigare att jag har kunnat se genom personliga 

erfarenheter att vissa aspekter i förskollärarens arbetsuppgifter glöms bort och inte 

reflekteras över för att ”de gör som de alltid har gjort”. I studien beskriver en 

förskollärare att de har fått ”nya ögon” för jämställdhetsarbetet, men jag menar att 

det också kan vara positivt att få nya ögon utifrån som kan granska verksamheten 

och ge råd och tips på hur arbetet kan utvecklas vidare om personalen har blivit 

”hemmablind”. 

 

Eftersom de intervjuade inte anser att de har arbetat utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv särskilt länge är det intressant att höra dem beskriva hur de 

arbetar för, samt vilka tankar de har om att motverka traditionella könsmönster 

idag. Jag fann det intressant att Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009, s.106) inte alls kunde se i sina studier att förskollärarna arbetade medvetet 
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könsöverskridande, då det framgick i mina resultat att detta faktiskt är någonting 

som förskollärarna, som jag har intervjuat, själva anser att de arbetar med. Detta är 

den mest framstädande beskrivningen på hur förskollärarna arbetar för att 

motverka traditionella könsmönster i förskolan från min studie. Självklart kan 

dessa olika resultat bero på en rad olika faktorer. Exempelvis är Ärlemalm-Hagsér 

och Pramling Samuelsson studie från åren 2003-2004 (Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelsson 2009, s.96), och min studie från 2016. Detta kan vara en 

bidragande faktor på så vis att förskollärarna har börjat arbeta mer medvetet med 

jämställdhet och genus nu. Ännu en teori om varför studierna skiljer sig åt är att 

jag utförde intervjuer, och Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson utförde 

observationer. Jag anser därför att det hade varit intressant att utveckla min studie 

och utföra observationer på den förskola där jag utfört intervjuerna för att se om 

förskollärarnas beskrivningar angående deras handlingar överensstämmer med 

deras faktiska handlingar. Eidevald (2009, s.182) beskriver i sin avhandling hur 

hans studie visade att just förskollärarnas uppfattningar om sitt arbete skiljde sig 

mot det praktiska arbetet han kunde se i sina videoobservationer. 

 

Det finns flera olika sätt att arbeta med jämställdhet på. Dolk (2013, s.73) 

beskriver att hennes undersökningar visar på att förskollärarna ofta använder sig 

utav ett indirekt styrande för att styra barngruppen och låta dem leka med personer 

eller material som barnen vanligtvis inte leker med. I mina resultat beskriver inte 

förskollärarna att de använder sig utav något indirekt styrande. En av dem 

beskriver istället att barnen ofta redan leker varierat, både då det gäller material 

och med kamrater. På vissa avdelningar har jag tidigare sett ”rums-tavlor” eller 

”områdes-tavlor” där bilder på barnen sätts upp inom olika områden eller rum för 

att barnen sedan i dessa områden ska utföra aktiviteter de vanligtvis inte utför, 

eller leka med kamrater de vanligtvis inte leker med. Jag ser fördelen i att använda 

dessa tavlor då barnen får möjlighet att prova nya saker, men jag ställer mig kritisk 

till om detta styrande kan kallas indirekt, eller om det snarare ses som ett direkt 

styrande. Ur ett jämställdhetsperspektiv tänker jag att dessa tavlor bidrar till 

jämställdhet på så sätt att inget barn själv får välja vart de ska vara. Jag anser dock 

att det inte blir jämställt på så vis att de vuxna bestämmer över barnen, på vilket 

sätt blir då barnens röster hörda? Det är även viktigt i förskolan att barnen har 
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inflytande i verksamheten och känner sig delaktiga. Jag resonerar kring att vissa 

barn kan känna en större delaktighet med områdes-tavlor av dessa slag eftersom 

detta även gör att barnen kan få större möjlighet att leka med barn de inte brukar 

leka med. Samtidigt anser jag att en del av barnens eget inflytande och delaktighet 

tas bort genom att de inte får helt fria val för vad och vart de vill leka. En annan 

aspekt av att använda områdes-tavlor är att barnen inte får möjlighet att välja 

material, vilket innebär att de exempelvis inte kan välja ett könsöverskridande 

material själva, däremot kan de ”tvingas på” ett könsöverskridande eller 

könsstereotypt material beroende på hur materialen är placerade på avdelningen. I 

mina intervjuer beskrev förskollärarna att målet att motverka traditionella 

könsmönster inte innebar att tvinga på, eller ta bort några material, utan att istället 

erbjuda allt material till alla barn. Jag vill dock poängtera att jag inte gjort 

observationer på den förskolan där jag gjort intervjuer, och därför inte vet om de 

använder dessa områdes-tavlor. Jag har däremot uppmärksammat dessa genom 

mina tidigare personliga erfarenheter. 

 

Många förskollärare värderar sitt yrkeskunnande som lågt (Tallberg Broman & 

Holmberg, 2007, s.59), och jag resonerar kring att detta kanske kan bidra till att 

det finns en svårighet i att arbeta praktiskt med jämställdhet i verksamheten. I 

mina intervjuer uttrycker en förskollärare att hon inte förstår varför det behöver 

finnas en medveten reflektion kring begreppet genus. Hon beskriver att hon själv 

inte har reflekterat över begreppet och att hon hoppas att det inte är någonting hon 

heller behöver göra. Genus beskrivs uttryckligen inte i förskolans läroplan, och jag 

resonerar därmed kring att detta kanske inte heller är ett begrepp som är av vikt att 

reflektera över. Däremot beskriver skolverket (2016, s.21) i sina allmänna råd och 

kommentarer för förskolan att det är viktigt att förskollärarna granskar och 

reflekterar över sina egna förhållningssätt för att få en bättre bild av vilka värden 

de också förmedlar till barnen. Med detta vill jag säga att det ändå är av vikt att 

reflektera över begreppet genus, eftersom de värderingar och tankar som finns runt 

begreppet också förs vidare till barnen i förskolan. Genus är dessutom en del av 

jämställdhetsarbetet och Svaleryd (2002, s.25) menar att jämställdhetsarbetet ofta 

blir lidande om det inte finns kunskaper om vad jämställdhet innebär. 

 



 

  30 

Jag beskriver i mitt urval att jag medvetet valt att intervjua förskollärare som 

arbetar med barn i olika åldrar. En reflektion över resultaten är att en av de 

förskollärare som har barn i lägst åldrar även är den som anser att genus inte är ett 

begrepp som behöver reflekteras över. Det är också denna förskollärare som 

uttrycker att hon inte alls sett att jämställdhetsarbetet påverkat de barn som vistas 

på den avdelning där denne arbetar. Jag undrar därför om arbetet med jämställdhet 

och genus är svårare då förskollärarna arbetar med barn i lägre åldrar. Jag tror att 

det kan vara svårare att prata med barnen om genus mer konkret då barnen är 

yngre, men jag tror också att förskollärarnas förhållningssätt och bemötande i 

barngruppen är lika viktigt oavsett vilka åldrar barnen har. 

 

Genom att ta Eidevalds (2009, s.18) synsätt på genus kan förskolläraren bilda sig 

en större förståelse för att det biologiska könet inte behöver vara direkt 

sammankopplat med personens genus. En av förskollärarna beskriver att vissa barn 

har uttryckt att de känner sig mer som det motsatta könet. Genom att i ett sådant 

läge ha en förförståelse för vad genus är kan spontana reaktioner som Karlson 

(2003, s.99) beskriver, te sig annorlunda, eller motverkas. Jag anser som sagt att 

det är av vikt för förskollärarna att reflektera över sina egna värderingar och tankar 

gällande jämställdhet och genus för att få en större inblick i hur de faktiskt 

använder dessa värderingar och tankar i det praktiska arbetet. De som verkar på 

förskolan beskrivs i förskolans läroplan som förebilder för barnen och barnen tar 

till sig det som både vuxna och barn säger i verksamheten, men också deras 

handlingar (Lpfö98/16, 2016, s.6).  

 

Från studiens resultat kunde jag se att det fanns en konflikt i att förskollärarna 

känner att de inte kan förmedla alla de värden som de vill, för att de anser att 

föräldrarna har starkare påverkan på barnen än förskolans personal har, då det 

gäller perspektiv på genus och jämställdhet. Då en fråga om hur förskollärarna 

pratade med föräldrarna om detta ställdes, beskrev de att de hade informerat 

föräldrarna om att de arbetar utifrån förskolans läroplan och de demokratiska 

värden som beskrivs där. De menade också att alla föräldrar hade fått tillgång till 

den likabehandlingsplan som finns på förskolan. De hade däremot inte reflekterat 

över att de skulle kunna prata med föräldrarna vid exempelvis föräldramöten och 
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då hålla en dialog om detta. Jag anser att det är av vikt att hålla en god dialog med 

föräldrarna, och det är viktigt att föräldrarna får möjlighet att känna sig delaktiga. 

Kanske skulle ett djupare arbete kring genus och jämställdhet kunna inledas 

tillsammans med föräldrarna, där de också får komma med tankar om vad 

jämställdhet betyder för dem. Genom att ha en likvärdig bild av genus och 

jämställdhet, tror jag att det också är lättare att möjliggöra en samverkan mellan 

föräldrar och förskollärare, så att samma värden förmedlas till barnen. Även 

förskolans läroplan (Lpfö98/16, 2016, s.5) beskriver att det ska finnas en god 

dialog mellan föräldrar och förskollärare. Vidare ska även alla som verkar inom 

förskolan hävda de grundläggande värden som beskrivs. Eftersom detta finns som 

ett viktigt mål i läroplanen anser jag att även föräldrar bör ha kännedom kring de 

grundläggande värdena, och på vilket sätt förskolan arbetar med dem. 

 

Hyltén-Cavallius (2012, s.72) beskriver att barn ofta får värden förmedlade till sig 

via olika medier som populärkultur. I min studie beskriver även de intervjuade just 

detta, nämligen att barn ofta får värden kring kön och genus förmedlade till sig 

genom bland annat hemmen, men också andra saker som exempelvis affärer. Detta 

kan även förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv som säger att barn påverkas 

av sin sociala omgivning. De människor och de medier som barnet möter är dess 

kulturella gemenskap, där barnet ingår och lär sig om sig själv och sina 

värderingar. De intervjuade ser detta som en konflikt då de inte är ensamma om att 

förmedla kunskaper och värderingar till barnen, och då inte heller kan styra över 

vilka kunskaper och värderingar barnen tar in. De beskriver dock att det även 

finns, och att de ibland tar hjälp av böcker med könsöverskridande innehåll. Jag 

tror att det är viktigt att föra in böcker och material med könsöverskridande 

innehåll och samtala om dessa, men det är kanske ännu viktigare att samtala om de 

böcker och material som har ett könsstereotypt innehåll. Dessa samtal behöver i 

min mening inte endast vara kritiska, för precis som Myrdal menar (Tallberg 

Broman, 2006, s.10) bör alla barn få välja sina lekar, eller värderingar själva, även 

om dessa är könsstereotypa. 
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8.2 Möjlighet till vidare forskning 

För att vidare utveckla denna studie finns ett intresse i att granska om 

förskollärarna arbetar i praktiken på samma sätt som de beskrivit att de gör i 

intervjuerna. Detta skulle kunna göras genom observationer där förskollärarna 

observeras då de interagerar tillsammans med barnen. Det material, om det finns 

något, som används för att arbeta med jämställdhet och genus skulle också kunna 

studeras för att skapa djupare kunskaper kring hur det praktiska arbetet med genus 

och jämställdhet faktiskt går till i förskoleverksamheten. Vidare skulle också barn 

kunna intervjuas och observeras för att skapa en djupare förståelse i hur det 

praktiska arbetet med jämställdhet och genus påverkar barnens vardagliga lekar 

och bemötanden gentemot varandra utifrån ett genus –och jämställdhetsperspektiv. 

För att se hur och om förskollärarnas arbetssätt påverkar barnen skulle studien 

behöva löpa under en längre period. Det skulle dock finnas en stor svårighet i att 

se om barnens bemötanden och lekar faktiskt kommer från förskollärarna. Som 

denna studie har visat beskriver förskollärarna att det förmedlas många värden från 

både hemmet och olika medier, och det är därför svårt att veta vilka värden som 

kommer från vilka platser. 

 

En ytterligare aspekt att jobba vidare med skulle kunna vara att undersöka varför 

förskollärarna tycker att jämställdhetsarbetet känns nytt, trots att det beskrivs som 

en utgångspunkt i förskolans nuvarande läroplan, men också har beskrivits som 

viktigt redan då förskolan kallades för barnstuga. Detta skulle kunna göras genom 

nya intervjuer med förskollärarna. 

 

I avsnitt ”5.3 Urval” beskriver jag att samtliga informanter i studien är av kvinnligt 

kön. Det hade varit intressant att intervjua en manlig förskollärare. För att granska 

om denne uppfattade jämställdhet, samt jämställdhetsarbetet i förskolan 

annorlunda mot hur informanterna i denna studie beskriver att de uppfattar dessa 

saker. 
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8.3 Sammanfattning av studiens resultat 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta min studie genom att svara på de 

forskningsfrågor jag haft som utgångspunkt till denna studie. Nedan kommer varje 

frågeställning att presenteras i form av en underrubrik, och under dessa presenteras 

sedan en sammanfattning av resultaten och de slutsatser som kan dras utifrån 

resultaten. 

 

8.3.1 Vilket synsätt beskriver förskollärarna själva att de har gällande 

uppdraget med att motverka traditionella könsroller? 

Resultaten i denna studie visar att de intervjuade beskriver uppdraget med att 

motverka traditionella könsroller som problematiskt. Jag tolkar det som att den 

stora svårigheten verkar finnas i att barnen får med sig värderingar om 

jämställdhet och genus från flera platser än förskolan. Flera av förskollärarna i 

studien förklarar att uppdraget innebär att alla barn ska erbjudas allt material och 

alla miljöer som finns på förskolan. Uppdraget innebär dock inte att något barn ska 

tvingas leka med några saker, eller tvingas bete sig på ett visst sätt. Det innebär 

heller inte att något material ska tas ifrån barnen. 

 

8.3.2 Vad beskriver förskollärarna om begreppet jämställdhet? 

Utifrån förskolans läroplan (Lpfö98/16, 2016, s.4) innebär jämställdhet att alla 

människor är värda lika mycket oavsett kön, sexuella läggning, religion, 

trosuppfattning, utseende eller ålder. Enligt förskollärarna i denna studie är 

jämställdhet ett begrepp som gäller alla människor oavsett olikheter. För att det ska 

vara jämställt behöver inte alla ”få lika mycket”, utan det blir först jämställt när 

alla få lika mycket utifrån sina egna förutsättningar förklarar förskollärarna. 

 

8.3.3 På vilket sätt beskriver förskollärarna att de arbetar med jämställdhet 

och genus i förskoleverksamheten? 

Utifrån studiens resultat beskrivs arbetet med jämställdhet vara nära besläktat med 

utformandet av miljön, samt de material som finns på förskolan. Förskollärarna 

beskriver hur de med hjälp av material och en planerad miljö kan uppnå en större 

jämställdhet i verksamheten. Jag tolkar det som att en lustfylld miljö som lockar 

till lek verkar vara i fokus, men det beskrivs även hur traditionellt könskodade 
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material kan användas på ett könsöverskridande sätt för att utmana de 

föreställningar som finns om genus, men också för att locka till sig barn som 

vanligtvis inte leker med ett visst material eller i en viss miljö. En av de 

intervjuade förklarar exempelvis att leksaksfigurer och dekorationer kan användas 

i byggleken för att locka till sig de barn som vanligtvis inte leker i byggleken. 

 

Förskollärarnas egen roll i jämställdhetsarbetet reflekterar de intervjuade också 

över. Bland annat beskrivs det att det är viktigt att vara en aktiv pedagog som kan 

prata med barnen om jämställdhet och genus i spontana situationer som 

förekommer i vardagen. Vidare beskrivs även att förskollärarna har en viktig roll i 

att vara goda förebilder för barnen. Därmed anser jag att det även är viktigt att 

förskollärarna reflekterar över hur de uttrycker sig i sina egna värderingar kring 

genus och jämställdhet, men också hur de bemöter både barn och vuxna. 

 

8.3.4 På vilket sätt upplever förskollärarna att jämställdhetsarbetet 

påverkar barnen? 

I denna studie framkommer det att förskollärarna anser att arbetet med 

jämställdhet för dem fortfarande är relativt nytt. Eftersom de ansåg att arbetet med 

jämställdhet var nytt kunde de inte se att det jämställdhetsarbete som de har tillfört 

har påverkat barngrupperna avsevärt. En av förskollärarna beskrev dock under 

intervjun att hon upplever att vissa barn har blivit mer medvetna om vissa aspekter 

i jämställdhetsarbetet.  
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Bilaga 1 informationsbrev 

 

 
 
Information om en studie till examensarbete 
 
Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som ingår i mitt 

examensarbete i förskollärarutbildningen på Högskolan Dalarna. Syftet med 

studien är att undersöka om hur förskolepedagoger arbetar kring genus och 

jämställdhet i förskolan. 

 

I undersökningen kommer 3-6 stycken deltagare intervjuas om deras tankar och 

arbete. Varje intervju kommer att ske individuellt och uppskattad tid för 

genomförandet är ca 30–45 min. Intervjuernas tidpunkt kommer diskuteras fram så 

att det passar med verksamhetens planering och behov. Samtalet kommer att 

spelas in med ljudupptagning och deltagarna förväntas vara aktiva och att en 

öppenhet skall finnas under intervjun. Intervjuerna kommer transkriberas och 

avkodas för att identiteter ska hållas konfidentiellt.  

Materialet som samlas in kommer förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte 

har tillgång till det. Efter att arbetet är avslutat kommer det insamlade materialet 

raderas eftersom det endast ska användas till denna undersökning. Ändras detta 

kommer en ny förfrågan ske till informanterna. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Om önskan finns kommer studien finnas tillgänglig efter att den färdigställd och 

godkänd av Högskolan Dalarna. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Härmed ges godkännande för deltagande    

Önskar ej att delta   

Deltagarens underskrift: 

_____________________________________________________ 

 

Ort och datum: 

____________________________________________________________ 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Student: Paulina Holmberg (personuppgifter har tagits bort i denna bilaga)  

Handledare: Joyce Kemuma (personuppgifter har tagits bort i denna bilaga)  
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Bilaga 2 intervjuguide 

Frågeschema – intervju med förskollärare 
 

 

 Vad är jämställdhet för dig? 

 

 Hur ser du på begreppet genus? 

 

 I Läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) står det att pedagogerna i 

verksamheten ska arbeta för att motverka traditionella könsroller och 

könsmönster, hur ser du på detta uppdrag? 

 

 Hur arbetar ni mot detta mål praktiskt i er verksamhet? 

 

 På vilka andra sätt arbetar ni ur ett jämställdhets/genus-perspektiv i er 

verksamhet? 

 

 Tycker du att detta arbete syns på hur barnen bemöter varandra utifrån ett 

jämställdhets/genus-perspektiv? 

 

 

 

 


