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Abstract 
Syftet med den föreliggande studien är att öka kunskapen om några förskolepedagogers syn 

på genus samt synliggöra eventuella skillnader mellan pedagogernas reflektioner om genus 

och deras bemötande av barnen i förskolan. Det är en kvalitativ studie och det insamlade 

materialet är i form av intervjuer och observationer. Vi har studerat fem pedagoger på två 

olika förskolor. Den teori som väglett oss vid analys och bearbetning är feministisk 

poststrukturalism och dess centrala begrepp. Vårt resultat visar att pedagogernas bemötande 

av barn kan vara mer eller mindre genusmedvetet. I intervjuerna talade pedagogerna om 

genus och genusarbete som något viktigt. Det vi kunde se under våra observationer var dock 

att teori och praktik inte alltid samspelar. Resultatet visar även på faktorer som kan underlätta 

samt försvåra genusarbetet på förskolan. En av de faktorer som underlättar genusmedvetandet 

är fortbildning av pedagogerna. En del slutsatser vi kan dra är att pedagogerna vill arbeta 

genusinriktat men att arbetsrelaterad stress kan försvåra detta. 

 

 

Nyckelord: Förskolepedagoger, genus, bemötande, medvetenhet, individ, kön, förväntningar, 

värderingar 

 



 

   

Förord 
Först av allt vill vi tacka pedagogerna i vår studie som ställt upp på intervjuer samt låtit sig 

observeras. Utan er samverkan, ert tillmötesgående bemötande och era reflektioner hade 

studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare, Lottie Lofors – 

Nyblom för hennes stöd och vägledning i vårt arbete.  

 

Vidare vill vi tacka våra familjer som stöttat oss, inte bara under vårt examensarbete utan 

under hela vår utbildning. Slutligen vill vi tacka varandra för alla skratt, fyndiga 

formuleringar, breakdowns, allt hårt arbete och alla samtal i bilen till och från förskolorna och 

högskolan. 

 

 

 

 Linnéa Gatu Karin Embretsen  
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1. Inledning 

Genus är ett ständigt aktuellt ämne i det svenska samhället så också i förskolan. I sin artikel 

nämner Hedlin och Åberg (2016, s. 2 - 3) studier som visat på hur pedagoger ger pojkar och 

flickor olika förutsättningar i förskolan. Vidare skriver de att pedagogerna även värderar 

barnens prestationer olika, där flickors prestationer generellt värderas lägre än pojkarnas. 

Denna hierarkiska ordning belyser även Ambjörnsson (2011, s. 44 & 62) i sin bok Rosa – den 

farliga färgen där hon uttrycker att det kvinnligt kodade alltid har en lägre status än det 

manligt kodade. Hon visar också hur jämställdhetsarbetet kan manifestera sig i att flickor ska 

erövra manliga attribut medan det omvända ses som orimligt. Detta är något vi fått erfara på 

olika sätt genom vår egen uppväxt och ämnet ligger oss därför varmt om hjärtat.  

 

En forskare som varit viktig för vårt arbete är Hillevi Lenz Taguchi (2004, s. 15) och hennes 

beskrivningar av feministisk poststrukturalism. Denna diskurs vill ifrågasätta samt lyfta fram 

hur manligt och kvinnligt konstrueras för att kunna bidra med flera sätt att vara man och 

kvinna, sätt som inte nödvändigtvis måste vara motpoler till varandra. 

 

I förskolans värdegrund och uppdrag (Lpfö 98/2016, s. 4 – 5) står det att förskolan, i arbetet 

med barnen ska implementera värden såsom jämställdhet mellan könen. Det uttrycks även att 

de förväntningar och krav som ställs på barnen ska vara oberoende av kön och att stereotypa 

könsroller ska motverkas. På de förskolor där vi haft verksamhetsförlagd utbildning samt 

vikarierat har vi erfarit att pedagoger generellt kan uttrycka engagemang i genusfrågor men 

sedan inte agerar i enlighet med vad de uttalat. Med detta i åtanke vill vi undersöka om dessa 

tendenser även kan gå igen i andra pedagogers tal och handlingar gällande genus överlag. Vi 

menar att en sådan studie skulle kunna öka genusmedvetenheten hos verksamma pedagoger i 

förskolan. Vidare anser vi att detta kan vara av intresse för att det berör hur peagoger ska 

kunna uppfylla läroplanens intentioner om just genus. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att öka kunskapen om några förskolepedagogers syn på genus samt 

synliggöra eventuella skillnader mellan pedagogernas reflektioner om genus och deras 

bemötande av barnen i förskolan. 
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Utifrån vårt syfte har vi använt oss av följande frågeställningar; 

• Hur uttrycker sig pedagogerna angående genusarbetet i förskolan? 

• Hur bemöter pedagogerna barnen ur genussynpunkt i den dagliga verksamheten? 

•  Vilka strukturella förhållanden i arbetsmiljön kan inverka på pedagogernas 

bemötande gentemot barnen sett ur ett genusperspektiv?  

2.1 Begreppsförklaring 

Genus - är det socialt konstruerade könet, vilket skapas utifrån de förväntningar som finns på 

hur en person ska bete sig beroende på om hen uppfattas, eller uppfattar sig själv, som man 

eller kvinna. Människor gör alltså genus. Detta till skillnad från det biologiska könet vilket 

anger vilka könsceller en person har (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Genusarbete – vår definition av genusarbete i denna studie innefattar både det aktiva arbetet, 

hur miljön utformas, vilka material som köps in och hur barngruppen delas upp, men även det 

underliggande förhållningssättet som påverkar hur pedagoger reflekterar kring genus och 

vilka förväntningar som finns på barnet utifrån deras biologiska kön. 

 

Dikotomi – två parter motsatta till varandra där den ena delen är värderad högre än den andra 

(Lenz Taguchi, 2004, s. 30). 

 

Heteronormativitet – det heterosexuella maskulina ges ett högre värde och blir norm. 

 

3. Bakgrund  
I detta avsnitt tar vi upp bakgrunden till vårt valda ämne. Via samhällsdebatt, regeringsbeslut 

och styrdokument presenterar vi de problem som föranleder vårt beslut att undersöka just 

genusaspekter i förskolans verksamhet. 

 
När vi läste igenom avhandlingar i det inledande skedet av denna studie, kunde vi se att det 

existerar olika behandling av och syn på flickor och pojkar, samt att pedagogers beteende har 

stor betydelse för hur barnens självbild utvecklas. I sin avhandling Kan Batman vara rosa 

beskriver Hellman (2010, s. 216 – 217) att många handlingar som barnen utför, 

uppmärksammas av pedagoger och kategoriseras sedan som antingen flickiga eller pojkiga. 

Barnen kan genom att agera i linje med de förväntningar som finns på dem utifrån deras kön, 
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bli uppmärksammade på ett positivt sätt av både pedagoger och andra barn. Om de däremot 

gör avvikande handlingar så kan de bli stämplade som avvikande. Även Månsson (2000, s. 

195 – 196) visar på att det pojkar företar sig ges ett större värde jämfört med flickorna och det 

ger dem en större chans att bilda sig en positiv självuppfattning. Det genomgående resultatet 

från Månssons intervjuer är att pedagogerna på ett omedvetet plan har könsrelaterade 

föreställningar om hur flickor och pojkar är och bör vara. Men även då dessa föreställningar 

är medvetna så visar deras attityder på att de inte lägger så stor vikt vid detta. De här 

problemen har alltså tagits upp av många forskare genom åren. Detta tillsammans med våra 

egna erfarenheter från förskolan idag visar att dessa tendenser i vissa former är aktuella än, 

trots läroplanens beskrivning av att pedagoger ska motverka könsstereotypa mönster (Lpfö 

98/2016, s. 5). 

 

3.1 Mediedebatt 

Debatten i media under det gångna året avspeglar både konservativa krafter som vill begränsa 

rättigheter utifrån kön, men även progressiva röster hörs. I en debattartikel i Göteborgs posten 

lyfter Ag (2017) fram just detta, där hon menar att feminism är en motkraft mot ”den 

konservativa våg som sveper över världen”. Även inom sociala medier har den senaste tiden 

exempel på det ojämställda samhället florerat. Detta har visat sig i bland annat den stora 

världsomspännande rörelsen under hashtagen #metoo. Jämställdhet mellan könen är en fråga 

som rör samhället i stort och så även förskolan. Som Fridolin och Tofténius (2017, s. 6) 

skriver så har, ur ett jämställdhetsperspektiv, förskolans betydelse som social mötesplats ökat. 

Idag går merparten av Sveriges fyra – femåringar i förskolan. De värderingar runt kön som 

barn blir matade med där, kan lägga grunden till de internaliserade värden de bär med sig i 

resten av livet.  

 

3.2 Styrdokument 

Förskolan är barnens första möte med det svenska utbildningsystemet och i förskolans 

läroplan står det att verksamheten ska grundlägga ”en livslång lust att lära” (Lpfö 98/ 2016 s. 

4). Det står även att:  

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

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

och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 
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och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98/2016, s. 5).  

 
Även i skollagen, i 1 kap.  8 § andra stycket, står det att förskolan ska motverka 

diskriminering på grund av exempelvis kön och könsöverskridande uttryck (SFS 2010:800). I 

läroplanens mål står det att varje barn ska få chans till att utveckla sin förståelse för alla 

människors lika värde oavsett kön (Lpfö 98/2016, s. 8). I ett uppdrag från regeringen om en 

översyn av läroplanen skriver Fridolin och Tofténius (2017, s. 7) att det i skolinspektionens 

kvalitetsgranskningar visat sig att jämställdhetsarbetet är eftersatt i många av landets 

förskolor. De menar därmed att det läroplanen tar upp angående jämställdhet behöver 

förtydligas. 

 

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisar vi tidigare forskning i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar 

samt vetenskaplig litteratur. För att hitta dessa avhandlingar och vetenskapliga artiklar samt 

den vetenskapliga litteraturen, har vi använt oss av Högskolan Dalarnas biblioteks sökverktyg 

Summon och databasen Libris. De sökord vi har använt har varit genus, jämställdhet, 

förskol*, barn, pedagog, gender, equality, preschool, girls, patriarchy. De avgränsningar vi 

gjort är att vi endast använt oss av svenska och engelska sökord samt bara valt de artiklar som 

är peer- reviewed och finns i fulltext på internet. Artiklarna vi använt har vi översatt från 

engelska till svenska. 

 

Vi gjorde vårt urval av tidigare forskning för att ge en bakgrund av hur forskningsfältet sett ut 

sedan år 2000 fram till idag. Samt för att belysa att de tendenser forskare sett i olika studier 

kontinuerligt sedan dess kan påvisas än idag. Den litteratur vi lägger fram nedan presenteras i 

form av en avhandling, artikel eller antologi per rubrik i kronologisk ordning per 

utgivningsår. Detta för att ge en helhetsbild av genusforskningen i förskolan. 

 

Angående förskolans uppdrag att arbeta mot traditionella könsroller skriver Wiklund, 

Petrusson – Nahlin och Schönbäck (2011, s. 90 - 91) att arbetet ofta begränsas av 

pedagogernas eget tänkande och de erfarenheter de bär med sig. Det är sällan som barnen 

själva bidrar med de stereotypa föreställningarna vilka kan förekomma i förskolan. Det sätt på 
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vilket pedagoger talar med barnen kan alltså i hög grad medverka till den syn barnen får på 

sina roller utifrån kön och de möjligheter eller nackdelar detta kan medföra. 

 

 

4.1 Strukturens betydelse för interaktionen 

I Månssons (2000, s. 19) studie Möten som formar är syftet att genom ett könsperspektiv 

analysera hur interaktionen kan se ut mellan små barn och pedagoger, samt att sedan 

undersöka pedagogers inställning och deras bild av barnen baserat på könstillhörighet. I 

studien presenterar hon ”strukturens betydelse för interaktionen mellan barn och personal”.  

Strukturen skapar en ordnad helhet så pedagogerna vet var de ska befinna sig och när, vilket i 

sin tur ger en fungerande verksamhet (Månsson, 2000, s. 23). Hon beskriver hur struktur och 

rutiner inverkar på både den dagliga verksamheten och pedagogernas förhållningsätt gentemot 

barnen. Vidare visar hon att denna struktur underlättar för pedagogerna i de dagliga rutiner 

som måste utföras, men att strukturen även kan bli ett hinder på grund av bristen på 

flexibilitet. Detta kan orsaka avbrott i icke planerade aktiviteter så som fri lek eller interaktion 

mellan pedagog och barn, och i förlängningen bidra till att skapandet av tillitsfulla relationer 

förhindras (Månsson, 2000, s. 23 - 24). I sin diskussion beskriver hon hur interaktionen 

mellan vuxna och barn påverkar barnens uppfattning om sig själva och deras egenvärde. 

Vidare effekter av detta kan vara att det pojkar och män gör ses som mer värdefullt. Hon visar 

även på att pedagogers föreställningar om hur barn är och ska vara påverkar vilka reaktioner 

pedagogerna kommer att uppvisa när barnen överskrider sina könsroller. Samma beteende hos 

pojkar och flickor bedöms olika utifrån dessa föreställningar, till exempel att flickor anses 

vara provocerande medan pojkarna är busiga. Pedagogerna uttrycker det manliga som det 

positiva och det kvinnliga som det negativa i ett dikotomipar (Månsson, 2000, s. 195 – 198). 

Hennes resultat visar att en högre grad av vuxen ledning i en situation leder till att pojkarna 

ges större utrymme. Detta i jämförelse med situationer med lägre grad av vuxen ledning där 

flickorna får chans att bli mer involverade (Månsson, 2000, s. 201). Vidare beskriver 

Månsson (2000, s. 203) hur en pedagog i studien uttrycker att hon inte särbehandlar något 

barn utifrån kön medan det i realiteten visade sig hur hon omedvetet gjorde detta. Detta gör 

att den könsindelade socialiseringen blir näst intill osynlig. De mönster som pedagogerna 

omedvetet använder i sin kommunikation återspeglar sig i barnens handlingsmönster. 
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4.2 Könsroller i förskolan 

I Hellmans (2010, s. 36) studie Kan Batman vara rosa? är syftet att undersöka hur normer om 

hur pojkar ska vara, uppstår och repriseras samt omförhandlas i förskolan. Hon visar hur barn 

som utför stereotypa handlingar som traditionellt hör till deras kön, blir mer 

uppmärksammade av pedagogerna och de som inte gör det uppfattas som avvikande. Dessa 

mer uppmärksammade barn är enligt Hellman (2010, s. 192) ofta de pedagogerna har i åtanke 

när de planerar verksamhetens struktur, till exempel äldre flickor som får agera 

”hjälpfröknar”. Det finns alltså, menar hon ett sätt att vara pojke eller flicka som anses vara 

mer ”riktigt”. Exempelvis beskriver hon hur en pojke som leker tyst och stillsamt förbises av 

pedagogen. I lekar där pojkar beskrivs som typiskt ”pojkiga”, benämns deltagande flickor 

istället som dominanta när de utför samma lekbeteende (Hellman, 2010, s. 89 – 90 & 216). 

Upprepade gånger presenterar hon hur pojkar förväntas vara ”stora och starka” och att attribut 

som styrka och kontroll är önskvärda i förhållande till förväntningarna på flickor som 

omvårdande (Hellman, 2010, s. 140, 176 & 196). Vidare visar hon på att de pojkar som inte 

betraktas som typiskt ”pojkiga” får låg status hos pedagogerna.  

 

Hellman (2010, s. 217) beskriver hur rutiner i förskolans vardag kan förstärka eller bryta ner 

de traditionella könsrollerna beroende på hur medvetna pedagogerna är och vilka 

förväntningar de har på barnen. Hon skriver även om att barn i många situationer måste rätta 

in sig i att antingen vara ”pojkiga” eller ”flickiga” i sina handlingar. För att passa in i 

könskodade sammanhang måste de därför lära sig hur man, enligt samhällets normer ”är” 

pojke respektive flicka. Hade dessa könsroller varit naturliga hade de inte behövt inpräntas 

hos barnen (Hellman, 2010, s. 186). Slutligen beskriver hon att trygghet är en av de viktigaste 

faktorerna för att barnen ska våga prova nya könsroller. Hon menar att det är pedagogerna 

som kan bidra med denna trygghet genom att utöka ramverket för vad som anses vara normalt 

och hjälpa barnen bryta ner faktorer som kan verka som uteslutande i det sociala samspelet 

(Hellman, 2010, s. 223). 

 

4.3 Genuspedagogik i förskolan 

I antologin En rosa pedagogik (2011) menar redaktörerna i sin inledande text att 

genuspedagogiken och det jämställdhetsarbete som existerar i den svenska förskolan är unikt i 

sitt slag. De hävdar vidare att denna genusmedvetenhet är en pågående och ökande rörelse 

bland både pedagoger och föräldrar. Redaktörerna visar på att förskolan har en stark 
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genomslagskraft på den jämställdhetspolitiska arenan. Just förskolans arbete med genusfrågor 

har varit vägledande för de andra utbildningsinstitutionerna sedan början av 2000-talet, menar 

författarna Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011, s. 6 - 7). 

 

Sedan 2000-talets början har pedagoger runt om i landet kunnat fortbilda sig i genusvetenskap 

vilket har möjliggjort en vidgad syn på hur personer kan göra genus. En av tankarna bakom 

initiativet för denna fortbildning är att samhällsförändringar kan ske genom att nästa 

generation fostras i mer jämställda former. Dock tedde sig denna satsning ofta i praktiken som 

att flickor skulle omformas i enlighet med en mer maskulin mall för att på så vis kunna slå sig 

in på de manligt dominerade arenorna. Att pojkars beteende däremot skulle behöva närma sig 

det feminina var något som inte ansågs vara nödvändigt då det manliga och maskulina 

värderades högst (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 19 – 20 & 22). 

 

Författarna menar att en av orsakerna till att skolväsendet i Sverige har en sådan stark 

genuspedagogisk tradition är att det inom utbildningsinstitutionen finns en konsensus om att 

kön är en social konstruktion. De hävdar vidare att det är svårt att se några tydliga gränser 

mellan det biologiska och det sociala könet. Med detta synsätt i åtanke om vad kön är kan 

beteenden och stereotyper ändras, men fortfarande är de enda könsidentiteter som erbjuds 

barnen på förskolan antingen pojke eller flicka (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 26 – 27 & 

31). 

 

4.4 Överordnad maskulinitet 

Edström och Brunila (2016, s. 20) skriver hur heteronormativiteten i förskolan kan märkas 

genom att det ofta är gruppen flickor som skall ändras om än subtilt, för att bli lite mer lika 

gruppen pojkar. Det eftersträvansvärda sättet att vara en jämlik flicka på är ofta pojkflickan, 

medan de flickor som har mer traditionellt kvinnliga attribut som rosa klänningar blir märkta 

som mindre eftertraktade när det kommer till jämställdhetsarbetet i förskolan. Edström och 

Brunila (2016, s. 24) beskriver även att flickor och kvinnor, ända från sin barndom och så 

även i förskolan, upprepade gånger lär sig att positionera sig själva och positioneras av andra 

som en framtida potentiell arbetskraft. Men det maskulina idealet framhålls ofta som den enda 

vägen dit. För att skapa sig en position inom förskolan, kommande utbildning eller senare i 

arbetslivet och upprätthålla den, särskilt i de yrken där män traditionellt är i majoritet behöver 

flickor anamma maskulina attribut. Tendenserna för att lära flickor redan i förskolan att de 
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behöver skapa ett mer ”maskulint” sätt att vara, som forskarna sett i de nordiska länderna, 

hävdar de behöver problematiseras ytterligare. 

 

Edström och Brunila (2016, s. 11) skriver om vad heteronormativitet och maskulinitet som 

norm innebär och vilka effekter detta får på jämställdhetsarbetet. En viktig utgångspunkt i 

artikeln är att effekterna av heteronormativitet på jämställdhetsarbetet behöver 

problematiseras och utmanas.  Artikeln visar även på hur heteronormativitet och hierarkisk 

indelning med fokus på bland annat könsfördelning blir medel för marknadskrafter för att 

skapa en blivande arbetskraft i jämlikhetens namn, men med maskuliniteten som ledstjärna. 

 

4.5 Det underordnade feminina  

I sin artikel vill Hedlin och Åberg (2016, s. 1) utmana de antaganden som innebär att det kan 

vara dåligt för pojkar att de flesta förskollärare är kvinnor, och att förskolan i grunden därmed 

skulle vara feminin. De visar på hur män och kvinnor anses ha vissa könsspecifika egenskaper 

vilka ses som bestående och förknippade med just det könet. Det har även visat sig i flera 

studier av förskollärarutbildningar att pojkar och flickor tros ha olika behov (Hedlin & Åberg, 

2016, s. 3). Detta trots att det sedan läroplanen kom har lagts stor betydelse vid att behandla 

barnen som individer och inte utifrån kön. Det som borde definiera förskollärares attityd till 

behandling av barn borde vara jämlikhet mellan könen. Även förskollärare bär med sig de 

könsnormer som råder i samhället, vilka har benägenhet att värdera flickors prestationer lägre 

än pojkars (Hedlin & Åberg, 2016, s. 2 – 3).  

 

Författarna beskriver hur tidigare forskning av förskollärarutbildningar belyst en 

återkommande ojämlikhet där pojkar och det maskulina framhävs och idealiseras. 

Forskningen har visat att förskollärarna behandlar grupper av flickor och grupper av pojkar 

olika – detta främst i vuxenledda aktiviteter – där pojkarna får dominera. Hedlin och Åberg 

(2016, s. 3) lyfter även fram det faktum att förskollärarna bekräftar pojkarna mer än flickorna 

genom bland annat kroppsspråk och ögonkontakt. En poäng med undersökningen som de 

själva anser är viktig, är att förskolan har problem rörande genus men att dessa inte kan ses 

som problem endast inom förskoleverksamheten. Könsstereotyper finns både inom och 

utanför förskolans organisation och kan uttryckas på olika sätt i olika situationer. Hedlins och 

Åbergs (2016, s. 8) slutsats är att de stereotyper de kan se är att flickor är förminskade och att 

det maskulina accentueras som positivt. 
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4.6 Sammanfattning 

Trots att det skiljer sig 10 år mellan Månssons (2000) och Hellmans (2010) avhandlingar visar 

de på liknande tendenser: olika behandling av barn på grund av deras kön samt att de 

maskulina dragen är de som i huvudsak premieras. De senare vetenskapliga artiklarna från 

Edström och Brunila (2016) och Hedlin och Åberg (2016) visar på att samma problematik och 

frågor kvarstår än i dag. Jämställdhetsarbetet kretsar alltså fortfarande kring hur flickor kan 

förmås ”ta för sig” mer och ta sig an mer maskulina drag.  

 

De erfarenheter och förutfattade meningar pedagoger har färgar i hög grad deras sätt att arbeta 

med genus och det språkbruk de har när de samtalar med barnen. Resultatet av detta blir att 

barnen i slutändan ofta leds in i stereotypa roller (Wiklund, Petrusson – Nahlin & Schönbäck, 

2011, s. 90 – 91). 

 

5. Teoriavsnitt 

I detta avsnitt redogör vi för vilken teori som väglett oss i vår studie och analysen av vårt 

material. Vi valde denna teori, med feministisk inriktning, i och med att det övergripande 

ämnet i vår studie är genus. Inom feministisk poststrukturalism är strukturer, diskurs, kontext 

och subjekt centrala begrepp vilka vi använt som analysverktyg i vår studie. Genom att se på 

genus via feministiskt poststrukturella ”glasögon” kan vi få en större förståelse för varför 

pedagoger agerar som de gör och hur detta hänger ihop med omgivande samhällsstrukturer. 

 

5.1 Feministisk poststrukturalism 

En poststrukturalistisk ansats handlar om kommunikation och kontext, och innefattar 

feministisk kunskapsteori. För att kunna använda sig av denna teori måste alltså analyser och 

reflektioner innehålla frågor om vad som påverkat en själv som forskare; varför tänker jag 

som jag gör? Och hur tänker jag? (Lind, 2001, s. 22 & 50). 

 

Lenz Taguchi (2004, s. 15) beskriver feministisk poststrukturalism som ”en tredje feminism” 

utöver den liberala- och radikala feminismen. Medan den liberala feminismen samlades kring 

kvinnliga rättigheter och deras möjlighet att komma in i det offentliga, manligt kodade 

rummet så mobiliserades den radikala feminismen kring kvinnlighet som ”något givet och 
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sant”. Detta för att ge det underskattade kvinnliga subjektet högre värde i den manligt ledande 

diskursen. Det feministiskt poststrukturella resonemanget ifrågasätter emellertid det manliga 

och kvinnliga som kategorier och vill upplösa dessa för att kunna bidra till fler sätt att vara 

man och kvinna. De vill även lösa upp andra kategoriseringar som till exempel individ – 

omvärld. Detta för att visa på att våra uppfattningar av både individen och omvärlden är 

uttryckta i diskurser konstruerade av människor. Kvinnans underordnade position i det 

patriarkala samhällets strukturer kan verka vara oberoende av både tid och kontext. Genom att 

synliggöra dessa strukturer och regler som råder visar de feministiska strukturalisterna att 

både män och kvinnor påverkas av detta. Genom att de poststrukturalistiska feministerna visar 

på hur det manliga värderas högre än det kvinnliga, synliggör de det asymmetriska 

fördelandet av makt på ett strukturellt plan (Lenz Taguchi, 2004, s. 48, 50 & 165). 

 

Nedan följer de begrepp, vilka vi använt i analysen av vårt material: 

 

Strukturer - En ordboksdefinition säger oss att struktur är liktydigt med konstruktion, form, 

organisation eller system (Nordstedts svenska synonymordbok, 2009). Inom 

poststrukturalismen beskrivs strukturer som växlande, sammanhangsbundna och öppna. De 

skapas och omskapas i sociala sammanhang vilket leder till att nya strukturer skapas i den 

ständigt pågående förändringen (Lind, 2001, s. 50).  

 

Kontext – innebär enligt Lenz Taguchi (2004, s. 15) specifika sammanhang. Alltså de 

omständigheter som omger en person i den sociala miljön (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Diskurs - en vidare definition av begreppet är vad man talar om och hur man talar och skriver 

om det. Svensk ordbok likställer ordet diskurs med just samtal (Svensk ordbok, 2017). I det 

poststrukturella sammanhanget innebär diskurs snarare meningen och betydelsen i det vi talar 

och skriver om. Diskurser varierar och är föränderliga, samt bundna till sociala och historiska 

kontexter. Inom dessa kontexter råder vissa diskurser över andra, s.k. dominerande diskurser 

(Lenz Taguchi, 2004, s. 15). 

 

Subjekt - Lenz Taguchi (2004, s. 9 - 10) menar att vara människa är att vara ett lärande 

subjekt. Vidare menar hon att man ständigt är och görs till ett subjekt. Vilka möjligheter 

människor får från sin omgivning påverkar hur man gör sin subjektivitet som man eller 
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kvinna. Inom poststrukturalismen är inte subjektet förutbestämt eller endast en produkt av 

samhället utan omskapas ständigt i olika kontexter (Lenz Taguchi, 2004, s. 16). 

 

6. Metod 

I detta kapitel redovisas hur vi har gått till väga när vi samlat in data och hur vi gjort vårt 

urval. Vi redogör även för genomförandet av studien samt hur vi bearbetat och analyserat våra 

data. Slutligen presenteras de etiska aspekter vi tagit hänsyn till och det som eventuellt kan 

påverka studiens reliabilitet. 

 

6.1 Undersökningsmetod 

Detta är en kvalitativ studie vilket är en forskningsansats med stor flexibilitet. Denna form 

underlättar för säkerställandet av studiens giltighet eftersom forskaren kan be om 

förtydliganden vid eventuella oklarheter. Det är dock en tidskrävande metod då allt material 

måste bearbetas samt att trovärdigheten ibland kan bli lidande. Detta då respondenten i 

intervjun kan ge svar som inte är sanningsenliga och under observationer kan anpassa sitt 

beteende (Larsen, 2009, s. 24 – 28).  

 

För att besvara våra frågeställningar användes kvalitativa intervjuer med hög grad av 

strukturering och låg grad av standardisering och med tonvikt på respondentens reflektioner 

om genus. En kvalitativ intervju innebär ett vardagsliknande samtal med några givna men 

icke slutna frågor samt eventuella följdfrågor på respondentens svar (Kvale & Birkmann, 

2009, s. 19 & 43). Den kvalitativa intervjun söker den intervjuades beskrivningar av fenomen 

i avseende att tolka meningen i dessa beskrivningar. Enligt Trost (2010, s. 40) handlar en hög 

grad av strukturering om att den som intervjuar är fokuserad på sitt ämne och frågorna syftar 

att svara mot just detta. Frågor som är ställda med en låg grad av standardisering, det vill säga 

att respondentens svar bestämmer frågornas ordning samt eventuella följdfrågor, ger större 

bredd till vår data (Patel & Davidsson, 2011, s. 81, Trost, 2010, s. 39). 

 

Även ostrukturerade fältobservationer används för att besvara frågeställningarna, det vill säga 

att inget observationsschema finns (Patel & Davidsson, 2011, s. 97). Detta innebär att 

anteckningar förs i löpande protokoll med kortfattad fri text, vilken beskriver det man ser 

(Kihlström, 2007, s. 31). Patel och Davidsson (2011, s. 98 & 100 - 101) skriver att det finns 

olika sätt att förhålla sig som observatör vid genomförandet av fältobservationer. I den 
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föreliggande studien har vi valt att vara kända och icke deltagande observatörer. Vilket 

innebär att observatören ifråga inte deltar i eventuella aktiviteter utan förhåller sig passiv men 

är synlig för de som observeras. 

 

6.2 Genomförande  

De respondenter som deltog i studien tillfrågades om sin medverkan under ett informellt 

besök på förskolorna. Under besöket presenterade vi oss och beskrev vårt syfte samt hur vårt 

tillvägagångssätt skulle komma att se ut. Respondenterna fick sedan ett informationsbrev 

(Bilaga 1) och lämnade sitt godkännande för medverkan i studien. Intervjuerna och 

observationerna genomfördes under loppet av två veckor på två förskolor och med fem olika 

pedagoger som respondenter. Både intervjuer och observationer skedde med hänsyn till 

förskolornas verksamhet och i samråd med respondenterna.  Intervjuerna utförde vi 

tillsammans, under två dagar där fyra intervjuer gjordes den första dagen och en under den 

andra dagen. De genomfördes i respektive förskolas personalrum under informella former och 

avsatt tid var 45 minuter. Intervjufrågorna utformades utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar och skickades till respondenterna i förväg (Bilaga 2). Detta för att deltagarna 

skulle kunna känna sig bekväma och förberedda inför intervjutillfället. Frågorna var sedan 

vägledande under intervjuerna, dock förekom vissa följdfrågor utifrån respondentens svar och 

reflektioner. Ljudupptagning av intervjuerna gjordes med syftet att lättare kunna återge 

korrekta svar då det kan vara svårt att hinna anteckna. Det underlättade även för oss som 

intervjuade att verkligen kunna lyssna och ställa relevanta följdfrågor. 

 

Ur intervjuerna hämtade vi sedan nyckelord som vägledde oss i observationerna. Dessa 

utfördes under fyra dagar med två observationstillfällen per förskola. Varje 

observationstillfälle tog mellan tre till fyra timmar. Vi observerade var för sig och följde 

varsin pedagog samt antecknade med löpande protokoll det vi såg. Observationerna utfördes 

med oss som icke deltagande men kända observatörer. Vi valde att dela på oss och följa en 

pedagog var för att inverka så lite som möjligt på verksamheten och lättare kunna hålla oss i 

bakgrunden. Det första tillfället utfördes både inomhus och utomhus, men då det på grund av 

kraftigt snöfall var svårt att observera utomhus valdes detta bort till kommande tillfällen. 
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6.3 Urval  

De ställningstaganden vi gjorde inför urvalet till denna studie innefattade hänsynstagande till 

aspekter så som studiens omfattning och tidsram. Vi ville undersöka pedagoger i svenska 

förskolor utan specifika pedagogiska inriktningar. Därför kontaktade vi en förskolechef och 

frågade henne om vilka förskolor inom hennes förskoleområde som skulle kunna passa detta 

ändamål. Hon kontaktade pedagoger och meddelade sedan oss om vilka som skulle kunna 

tänka sig att ställa upp. Utifrån detta gjorde vi vårt urval, fem pedagoger med olika 

utbildningsnivå och olika erfarenhet av aktivt genusarbete i förskolan. Vi valde att följa 

pedagoger från två olika förskolor för att kunna ge en bredare bild av ämnet. Detta stödjs av 

Trost (2010, s.137) som beskriver att det i en kvalitativ studie är lämpligt med ett så stort 

variationsutbud som möjligt i sitt urval av deltagare. De pedagoger som ingick i vår studie 

hade således en så stor bredd som möjligt i fråga om ålder, erfarenheter och utbildning.  

 

6.4 Bearbetning av data  

Vid bearbetningen av vår data lyssnade vi på de inspelade intervjuerna och transkriberade 

dessa samt renskrev våra löpande observationsanteckningar. I det transkriberade materialet 

översattes talspråk till skriftspråk och pauser märktes ut med punkter. Vi valde att utelämna 

utfyllnadsord och liknande som inte hade relevans för vårt syfte (Kvale & Birkmann, 2009, s. 

197). Vårt skriftliga material bearbetades genom att vi skrev ut transkriberingarna och läste 

dem upprepade gånger samt märkte ut återkommande begrepp. Vi hade tidigare enats om 

vilka aspekter som skulle ingå under begreppet bemötande, vilket vi har i en av våra 

forskningsfrågor. Dessa var talat språk, intimitet, lyssnande, grad av tillåtande, kroppsspråk 

och talutrymme. Utifrån bearbetningen av transkriberingarna lade vi även till förväntningar, 

medvetenhet, möjligheter och om det barnen gör värderas olika beroende på kön. Det var 

dessa nyckelord vi hade fokus på under observationerna.  

 

Våra anteckningar från observationerna renskrevs, dessa texter läste och diskuterade vi och 

ställde mot intervjusvaren. Det samlade materialet delade vi upp under tre rubriker utifrån 

våra forskningsfrågor och detta blev vårt resultat.  

 

6.4.1 Analysmetod  

För att göra vår analys har vi applicerat begreppen diskurs, strukturer, subjekt och kontext så 

som de beskrivs inom feministisk poststrukturalism på vårt resultat. De har varit våra verktyg 
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för att göra vår förståelse av resultatet mer mångfacetterad. Detta för att se på vårt resultat 

med andra ögon och skapa en förståelse för de eventuella bakomliggande faktorer som kan 

påverka pedagogernas bemötande av barnen i förhållande till deras utsagor under 

intervjuerna. Vi gick in i begreppen var för sig och analyserade vårt resultat utifrån hur det 

kunde förstås genom dessa begrepp. När vi exempelvis använde begreppet kontext så gick vi 

igenom resultatet med detta i åtanke. Från ett råmaterial som kunde ge oss förståelsen: hen sa 

detta och hen agerade såhär kunde vi efter att ha applicerat begreppet kontext lägga till ett 

lager i vår förståelse och tolkning av resultatet. På detta vis har vi analyserat vårt resultat med 

hjälp av de tidigare nämna begreppen. 

 

6.5 Etiska riktlinjer  

Både inför och under studiens gång har vi beaktat vetenskapsrådets (2002, s. 6 - 14) 

forskningsetiska principer och dess fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet – vi beaktar detta genom att tydligt informera deltagarna om studiens syfte 

samt deras roll i denna. Deltagarna fick även veta att deltagandet är frivilligt och kan avslutas 

när som helst (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vi delger våra deltagare ett informationsbrev 

(Bilaga 1) vilket de får vid vårt besök på förskolan. 

 

Samtyckeskravet – innebär att vi som forskare inhämtar samtycke till medverkande i både 

intervjuer och observationer från samtliga deltagare (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Detta gör 

vi muntligt efter att deltagarna fått ta del av vårt informationsbrev. Vi frågar även muntligt om 

samtycke till att få göra ljudupptagningar vid intervjuerna. Då vi inte studerar barnen 

tillfrågas pedagoger på respektive avdelning om huruvida samtycke från föräldrar behövs. 

Samtliga pedagoger anser detta vara överflödigt. Vi skriver då ett informationsbrev till 

föräldrar om varför vi befinner oss på förskolan de dagar vi observerar (Bilaga 3). 

 

Konfidentialitetskravet – detta krav innebär att de uppgifter vi samlar in måste hanteras så att 

det inte hamnar i orätta händer eller att de medverkandes identiteter kan röjas 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Deltagarna får som ett led i detta fiktiva namn. Även i vårt 

arbetsmaterial avidentifierar vi deltagarna genom att ange symboler istället för deras namn. 
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Nyttjandekravet – vi beaktar detta krav genom att endast använda vårt insamlade material i 

avsett syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Vi avser även att efter avslutad studie radera allt 

material. 

 

6.6 Reliabilitet och validitet  

Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) beskriver reliabilitet som tillförlitlighet i fråga om 

forskningsresultat. Larsen (2009, s. 81) skriver att noggrann hantering av det insamlade 

materialet ökar studiens reliabilitet. Hon skriver även om att en hög reliabilitet innebär att 

studien kan genomföras vid fler tillfällen och med samma utgång. Kihlström (2007, s. 232) 

menar att inspelade intervjuer ökar reliabiliteten. Han menar också att om intervjuerna endast 

antecknas så finns risken att svaren tolkas och tolkningarna antecknas istället för de faktiska 

svaren. Vi gjorde ljudupptagningar av våra intervjuer och dessa bearbetades i efterhand, 

därmed kan svaren återges på ett korrekt sätt. Kihlström (2007, s. 232) hävdar att intervjuer 

och observationer gjorda i par ökar reliabiliteten. Vi genomförde intervjutillfällena 

tillsammans men observerade mestadels var för sig. Trost (2010, s. 133) beskriver att validitet 

innebär att den data som insamlas svarar mot det undersökningen vill säga något om (Trost, 

2010, s. 133). Validitet betyder att en studie har en giltighet vilken grundas i hållbara, 

berättigade argument. Det innebär även att respondenterna är tillförlitliga (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 264, 267). Intervjufrågorna är utformade så att de svarar mot vårt syfte 

med studien samt våra frågeställningar. Detta för att skapa en hög validitet.  

 

7. Resultat 

I detta kapitel redovisar vi det resultat som framkommit från de intervjuer och observationer 

vi gjort på två förskolor. Vårt samlade material består av inspelade samt transkriberade 

intervjuer och observationsanteckningar. Under bearbetningen av materialet har vi utgått från 

våra forskningsfrågor, vilka är: 

 

• Hur uttrycker sig pedagogerna angående genusarbetet i förskolan? 

• Hur bemöter pedagogerna barnen ur genussynpunkt i den dagliga verksamheten? 

• Vilka strukturella förhållanden i arbetsmiljön kan inverka på pedagogernas bemötande 

gentemot barnen sett ur ett genusperspektiv? 
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Dessa forskningsfrågor har vi format om för att bilda de rubriker vi använder i 

resultatredovisningen. I vår studie uppger vi alla respondenter som pedagoger oavsett 

utbildning samt ger dem fiktiva namn för att skydda deras identiteter. Ordet bemötande 

innefattar här aspekter som talat språk, intimitet, lyssnande, grad av tillåtande, kroppsspråk 

och givet talutrymme.  

 

7.1 Pedagogers reflektioner angående genusarbetet i förskolan  

Här presenterar vi ett urval av de reflektioner kring, och uttalanden om genusarbetet i 

förskolan som pedagogerna uttryckt i intervjuerna. De citat som presenteras i indrag är 

hämtade från våra transkriberingar av det inspelade materialet. Intervjuerna inleddes med att 

pedagogerna fick frågan om vad genus och genusarbetet innebär för dem. Elin svarade 

följande på den frågan: 

 

Genus för mig är socialt kön, kan man säga. Jag tänker att det kanske finns något inom 

människan i sig och så är det mycket som skapas utifrån det sociala, alltså hur man 

blir bemött, vilka förväntningar man har [...] Och då kan det vara lika gärna så att 

killar måste ta mindre plats [...] eller att tjejerna måste ta mer plats. (Elin) 

 

Pedagoger har även under denna fråga talat om hur man medvetet eller omedvetet kan 

behandla flickor och pojkar olika. Som exempelvis Annica, som i sin intervju uttrycker: 

 
Genus för mig det är det sociala könet, säger man väl? Det inlärda och det förväntade. 

Förväntningar på varandra, eller liksom könsbestämda förväntningar på varandra. Och 

likadant att det kan vara föreställningar. Det behöver ju inte ens vara sant, men vi har 

redan föreställt oss att flickor är på ett visst vis och pojkar på ett. (Annica) 

 

Eller Maria som i sin tur sa som svar på frågan: 

 

Att jag medvetet suddar bort gamla mönster, gamla stereotyper som bara finns med. Att 

jag tänker på det själv, hur jag agerar. (Maria) 

 

Även Matilda talade om vikten av medvetenhet när hon beskrev vad genus innebär för henne:  
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Det första jag tänker är just medvetenhet, just medvetenhet kring att så som jag gör nu 

kommer att visa på så mycket för de här barnen som kommer att påverka hur de ser på 

saker. (Matilda) 

 

Åsa talade i intervjun om att bemöta alla på samma vis och att inte särbehandla. På frågan om 

vad genus och genusarbete innebär för henne uttryckte hon sig på följande vis: 

.  
[...] i det arbetet vi gör så får vi ju inte särbehandla på något vis. Sen är ju alla barn olika 

men liksom, nej vi får ju inte särbehandla barnen på något vis så vi tänker ju hela tiden - 

barn - vi tänker ju inte kön. Utan, individer, hur de är som personer [...] (Åsa) 

 

Slutligen talade både Åsa och Annica om att de har fått fortbildning i form av 

utbildningsförvaltningens ”På lika villkor”: 

 
[...] när jag var på en annan förskola så jobbade vi jättemycket med ”på lika villkor” [...] 

(Annica) 

 

[...] vi har ju gått sådan här likabehandlings, vad heter det nu… ”på lika villkor” [...] 

(Åsa) 

 

När Maria under intervjun fick frågan; hur kan man visa för barnen att det går att vara flicka 

och pojke på många olika sätt? berättade hon om när hon för första gången kom till sin 

nuvarande arbetsplats:  

 

Då var det en pojke som hade röda byxor, dagen efter så hade han lila strumpor sen 

hade han nagellack och han hade kjol och det var ingenting vi uppmärksammade utan 

han fick vara precis så som han var. [...] Utan, jag känner det är som hudfärg eller 

etnicitet eller kultur; att alla är välkomna vad man än kommer ifrån eller hur man än ser 

ut eller vad man vill vara den dagen [...] (Maria) 

 

För att vara säkra på att vi förstått Maria frågade vi; att inte göra en så stor grej av det oavsett 

vad man har på sig? Maria började då tala om hur barn skapar och omskapar sina identiteter 

och vikten av att de ges möjlighet till att göra detta: 
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[...] det är normalt för åldern när man är från 3 till 5, att man går in i olika identiteter 

och vill känna – hur är det att vara katt? Hur är det att vara polis [...] och det tycker jag 

att varje barn ska få uppleva själv, att gå in i de här rollerna och identiteterna. Och sen 

om det är att man vill vara ett annat kön eller man vill växla kön det vet man ju inte 

heller när det börjar [...] (Maria) 

 

På frågan om hur väl läroplanens syn på genus stämmer överens med hennes egen talade 

Maria om hur genusfrågan tidigare var något främmande och uttryckte följande:  

 

Det var lite prövande för mig då men idag kan jag inte känna att det är så. Men det var 

ju nya tankegångar. (Maria) 

 

Hon talade även om betydelsen av allas lika värde med orden: 
 

[...] och att man får lov att ha de färger man vill och att alla får se ut hur man vill och 

vara som man vill [...] inte att man blir kränkt för hur man ser ut (Maria) 

 

Vidare talade Maria om att ge barnen samma förutsättningar: 

 

Att man är med på lika villkor även om man kanske har svårt [...] (Maria) 

 
Det var som när vi snickrade, då var alla med. Alla får vara med och snickra! Inte att 

man bjuder in bara pojkar; ”kom nu Nisse, kom nu Bertil!” utan att alla får vara med i 

alla åldrar (Maria) 

 

När Annica svarade på frågan; hur tänker du att genusarbete kan se ut i praktiken? talade 

även hon om att ge barnen samma förutsättningar och möjligheter till att prova:  

 
Det är väl att de ska få prova och de ska få möjligheter att utvecklas i [...] När jag tänker 

så tänker jag såhär; jag hoppas inte att det finns aktiviteter som vi medvetet bara låter 

flickorna göra eller medvetet bara… eller Omedvetet, omedvetet låter pojkarna göra [...] 

(Annica) 

 

Flera av pedagogerna har under intervjuerna uttryckt vikten av medvetenhet i det material 

som erbjuds exempelvis genusmedvetna böcker eller färger på leksaksbilar och hur pedagoger 
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i förskolan talar om dessa. På frågan; hur anser du att man kan arbeta, i förskolan för att 

undvika ett könsstereotypt tänkande? berättade Maria om hur de valt att plocka bort en bok 

från bokhyllan: 

 
Nej men i och med att man har medvetenhet så kanske man ta bort material som inte 

man står för längre [...] Likväl var det en bok, ni ska nästan få se den sen. Det är en bok 

där flickorna drar dockvagnar och pysslar om dockorna i boken medan pojkarna bygger 

lådbilar och är kreativa och gör tåg av trä. Det också speglar en bild att flickor tar hand 

om dockor och pysslar om medan killarna är kreativa och skapar. Killarna i blåa kläder 

och flickorna i då röd/rosa [...] Och det speglar ju inte den verklighet vi vill att barnen 

ska möta (Maria) 

 

Elin hade liknande tankar när hon talade om miljön och det material barnen erbjuds: 

 
Jag kan tänka att med miljön, man ska inte säga dockvrån utan mer hemvrån eller vad 

man nu kallar det för att öppna upp om vad det innebär att vara där att det inte bara är 

att leka med dockor utan att det är en hemmiljö. [...] Men också mycket det 

ostrukturerade materialet tänker jag där barns egna fantasi, där det inte blir så låst… där 

det inte är så bestämt material. Det tycker jag är viktigare. Det kan ses som mer neutralt 

eftersom ingen har sagt att det är för en tjej eller en kille [...] (Elin) 

 

Annica talade även hon om vikten av medvetenhet vid val av material. När vi under 

intervjutillfället samtalade om hur genusarbetet kan se ut i praktiken och att förskolan inte 

existerar i ett vakuum, bortkopplat från resten av samhället utan att även föräldrar visar på en 

ökad medvetenhet kring dessa frågor uttryckte hon följande: 

 

[...] alltså det är inte det här rosa och blå längre. Utan man går mer på grundfärger, det 

behöver inte vara så gulligt för att det är flickor men det behöver inte vara så 

superkrafter för att det är pojkar… utan, det känns som att det är mer könlöst [...] 

(Annica) 

 

[...] och det man kan bli bättre på det är ju att välja då, välja leksaker, välja 

utklädningskläder, välja böcker som vi läser till exempel. Det är ju jättebra tillfälle. Att 

bli lite mer medveten [...] (Annica) 
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I diskussionen som uppstod efter frågan om hur genusarbetet kan se ut i praktiken talade 

Matilda om hur miljön formas ur en genussynpunkt, med blandat innehåll av leksaker och 

lekmiljöer. Hon talade även om hur pedagoger måste vara medvetna kring vad som påverkar 

dem och deras förhållningssätt i verksamheten:  

 

[...] det är väl just det att medvetenhetsgöra oss om hur vi tänker, varför vi tänker så och 

vilka konsekvenser [...] just så att man ändå blir medveten om hur strukturerna ser ut i 

samhället och vilka konsekvenser det får i det långa loppet [...] att vi utifrån någonstans 

en medveten bild hur vi planerar miljöer framförallt och hur vi beter oss [...] (Matilda) 

[...] att vi diskuterar i arbetslagen och att vi planerar miljöer och arbeten… som vilka 

böcker vi har, att vi är väldigt medvetna i det [...] (Matilda) 

[...] dockvrå… nej det är liksom hemvrån eller sommarstugan… sedan att man placerar 

leksaker i kombination [...] vi ställde in bilarna och dockorna, de var liksom i samma 

rum för att då fick man en bredare lek (Matilda) 

Även fler av de andra pedagogerna talar om betydelsen av diskussioner och reflektioner 

gemensamt i arbetslaget för att föra genusarbetet framåt och hålla det levande. Exempelvis 

Åsa som framhöll: 

 

[...] vi kan sitta och diskutera så kan jag uppleva det på ett vis och så beter jag mig på 

det vis som jag tänkt att ”det här gäller” men sen, den andra pedagogen har hört samma 

sak men beter sig på ett annat vis. Och den diskussionen kan ju bli, men det är ju inte 

den att vi är oeniga egentligen utan den ”hur tänkte du nu, när du gjorde sådär? För så 

skulle jag kanske inte tänka”. Man kan ju diskutera men vi blir ju inte osams, för vi vet 

vart vi är på väg. (Åsa) 

 

7.2 Pedagogers bemötande av barn ur genussynpunkt 

I detta avsnitt redovisar vi några olika observationer vi gjort av pedagoger och hur de bemöter 

barnen ur genussynpunkt. Här återfinns både exempel från när pedagoger agerar i linje med 

de utsagor de gett under intervjuerna, men även när de agerar annorlunda eller motstridigt mot 

sina utsagor om hur ett genusinriktat bemötande ska ske.  

 

Vid observationstillfällena kunde vi flera gånger se hur Elin visade en större grad av intimitet 

och ett tillmötesgående kroppsspråk gentemot flickor än mot pojkar. Hon hade även en mer 
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tillåtande attityd mot flickor jämfört med pojkar. En pojke fick upprepade gånger söka 

uppmärksamhet och intimitet samtidigt som Elin självmant gav detta till flickor i samma 

situationer. Två exempel från olika situationer som visar på detta: 

 
I hallen har Elin just kommit in med ett par barn, hon plockar upp en flicka i knät och 

hjälper henne av med kläderna medans en pojke i samma ålder får vänta. Pojken lägger 

sig ner på golvet och gnäller och gråter. När hon är färdig med flickan så föreslår hon 

sedan att pojken ska ställa sig upp för att få hjälp. När pojken efter en stund tar ett eget 

initiativ för att klättra upp i knät på pedagogen så hjälper hon honom med banden under 

skorna och lyfter sedan ned honom igen och uppmanar honom att göra resten själv. 

Pojken blir återigen liggande på golvet och gråter. Elin uppmanar honom åter igen att ta 

av overallen själv. Pojken blir liggande på golvet tills alla andra har kommit in och 

pedagogen klätt av sig. Då hjälper hon honom. 

 

Även ett annat observationstillfälle visade på detta fördelande av uppmärksamhet: 

 
En pojke söker kontakt med Elin vid ett flertal tillfällen. Hon håller en flicka i handen 

men erbjuder inte sin andra hand till pojken som går bredvid med sin hand utsträckt mot 

hennes. Elin sätter sig ner tillsammans med barnen. Hon interagerar med flickan och 

sitter med ansiktet och överkroppen vänd mot henne. Pojken sitter bredvid, han söker 

uppmärksamhet genom att luta sig fram, titta på henne och peta henne på armen flera 

gånger utan att lyckas. Tillslut går han därifrån. Efter en kort stund kommer han 

tillbaka, han stryker Elin på ryggen. Hon tittar upp, säger ”hej” och vänder sedan 

tillbaka sitt fokus mot flickan. Pojken sätter sig, nästan rygg mot rygg med Elin och har 

en uppgiven min. 

 

I den fria leken kunde vi observera hur även Maria hade en lägre grad av tillåtande gentemot 

pojkarna. Ett exempel på detta:  

 
Efter att barnen har lekt med olika saker en stund så ber Maria dem att plocka undan för 

att det är dags för samling. Barnen vandrar runt lite planlöst i rummet. Hon nämner då 

två pojkar vid namn och säger åt dem att plocka undan, inga flickor. Trots att det även 

finns flickor som inte plockar undan. 
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I senare observationer kunde vi se att även Annica visade exempel på denna till synes 

omedvetna särbehandling på basis av kön:  

 

En pedagog ska kasta en sak i papperskorgen på håll. Hon frågar Annica om hon tror att 

hon kommer träffa. Pedagogen som kastar träffar papperskorgen varpå de båda jublar 

och hurrar. Runt bordet sitter fyra barn och pysslar, tre flickor och en pojke. 

Pedagogerna vänder sig endast till pojken och frågar om han såg kastet ”Såg du? Såg du 

kastet? Var det inte snyggt då?”. Inget av barnen lyfter blicken. 

 

 

Under observationerna visade det sig att även Åsa vid upprepade tillfällen benämnde barnen 

med generaliserande samlingstermer utifrån kön som ”killar” och ”tjejer”, exempelvis ”Kom 

tjejer!”. Ett annat exempel där en pojke får en annan behandling än flickorna i samma rum 

skedde i en pysselsituation i ateljén där Åsa interagerade med några barn: 

 
Fyra barn sitter i ateljén under en pysselsituation vilken har pågått en stund, en pojke 

och tre flickor. Pojken sitter och plockar med flirtkulor och sorterar dem i storlek och 

säger ”den är den minsta…” osv. Åsa tittar på pojken och säger ”nu är du klar!”. 

Upprepade gånger säger hon att pojken är klar. När han säger att han vill pyssla mer 

svarar hon; ”ska du inte ta och gå och leka med killarna där inne istället?”. Ingen av 

flickorna som sitter vid bordet får höra något liknande.  

 

I några situationer under observationerna såg vi att beteenden och bemötande hos pedagoger 

plötsligt kunde förändras, ett exempel på detta var när Matilda under frukosten satt och lugnt 

och metodiskt fördelade ordet mellan barnen, benämnde barnen vid deras namn och inte 

uppvisade någon skillnad i bemötande mellan dem samt talade om diverse ämnen utan 

värderande kommentarer.  Men hennes beteende förändrades plötsligt med tidspress. En pojke 

och en flicka var högljudda och sprang omkring direkt efter frukosten: 

 

Matilda som är i färd med att plocka av frukostbordet till matvagnen säger åt pojken 

som springer förbi att han får gå in till stora lekrummet och vara där istället om han vill 

springa och leka. Samtidigt så fortsätter flickan att springa runt bordet och låta lika högt 

som pojken gör. Hon blir inte uppmärksammad alls utan Matilda fortsätter med att 

skyndsamt plocka undan efter frukosten för att kunna köra iväg matvagnen i tid (detta är 

något som måste göras innan ett visst klockslag).  
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Ett annat exempel där en förändring i bemötandet av barnen kunde ses är: 

 
Matilda byter blöja på en flicka. När de är klara går de lugnt ut i hallen där ett stort antal 

barn är i färd med att klä på sig under oorganiserade och högljudda omständigheter. Där 

ökar genast tempot och hon börjar hastigt hjälpa flickan på med ytterkläderna. En pojke 

rusar in i hallen med en reflexväst på huvudet och har trasslat in sig. Han propsar 

högljutt på uppmärksamhet för att få hjälp. Matilda släpper allt hon håller på med och 

hjälper pojken att trassla ut det värsta och säger ”så, nu klarar du resten själv”. Pojken 

protesterar och menar att han inte klarar av att få på sig västen själv så Matilda hjälper 

honom hela vägen på med västen. Först när pojken är helt färdig återgår hon till att 

hjälpa flickan som under tiden har stått tyst och väntat. 

 

Liknande förändring i bemötande kunde ses även under ett annat observationstillfälle, där Åsa 

var initialt lugn och metodisk samt tilltalade barnen som ”min vän” när de började göra sig i 

ordning inför utevistelsen. Hon hjälpte några barn i tur och ordning till toaletterna utan att låta 

någon gå före trots högljudda tillrop. Hennes bemötande visade sig dock förändras när 

hallsituationen strax efteråt blev trång och högljudd: 

 

Åsa hämtar en flicka som är sist ut till hallen och lägger fram overallen åt henne för att 

hon ska dra på sig den, en pojke kommer då fram och säger ”hjälp mig!”. Åsa vänder 

uppmärksamheten från flickan med overallen och hjälper istället pojken. Flickan lägger 

sig på golvet. När Åsa är färdig med pojken så hjälper hon flickan att sätta sig i 

overallen och uppmanar henne att prova dra på sig den, flickan försöker få ner sina ben i 

overallen men får inte till koordinationen som krävs. Åsa återgår till att hjälpa de andra 

barnen som högljutt propsar på hjälp igen och när alla andra barn har fått hjälp och 

kommit ut hjälper hon slutligen flickan som suttit och väntat, på med kläderna. 

 

Vi gjorde även observationer av när pedagoger uppvisade ett tillsynes genusmedvetet 

bemötande. Ett exempel på detta skedde en dag vid fruktstunden där Maria fördelade ordet 

och diskuterade klädval: 

 
Maria tilltalar konsekvent alla barn med namn och tillsammans pratar de om vad de har 

på sig i beskrivande termer utan synbara värderingar. En diskussion startar när ett av 

barnen tittar på henne och säger ”du har en sådan” och pekar på hennes tröja varpå 
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Maria svarar ”ja, jag har zebrarandigt idag” samtalet fortsätter därefter en lång stund där 

både hon och barnen utan könsvärderande termer pratar om de färger de har på sig och 

färger de tycker om. 

 

Vidare kunde vi se fler liknande exempel på genusmedvetet bemötande, bland annat då Maria 

vid frukosten var noga med att ge barnen lika stort talutrymme: 

 

Maria hjälper barnen genom att fördela ordet fram och tillbaka så att alla får berätta och 

säga det de vill förmedla. Hon frågar om olika saker och hör efter om de behöver hjälp 

med bestyren kring frukostbordet. Exempelvis ”vill du ha fil? Ska jag hjälpa dig att 

hälla eller vill du prova själv?”  De äter frukt i anslutning till frukosten och när en pojke 

säger att han vill ha mer frukt så frågar hon barnen runt bordet hur många som vill ha 

mer. Sedan får barnen hjälpa henne att räkna hur många bitar hon ska dela den resterade 

frukten i så att alla ska få en bit var. 

 

Vid flera observationstillfällen kunde vi se prov på andra till synes genusmedvetna val. Dels 

när Annica erbjöd en flicka ett material och sade att flickan själv fick välja färg: 

 
En flicka kommer in i rummet. Annica, som står och stryker pärlplattor erbjuder flickan 

att pärla. Hon visar vad de andra barnen gjort och frågar vilken platta flickan vill pärla. 

Flickan väljer en stjärna och Annica säger ”så kan du använda de färger bilden visar 

eller så väljer du den färg du helst vill ha; blå eller grön eller rosa…” 

 

Eller när Elin, i ateljén på samma vis uppmärksammade och berömde både en pojke och en 

flicka på de tekniska lösningar de gjort när de byggde fågelbon av mjölkkartonger: 

 
Elin pratar med en pojke och en flicka om deras pyssel med mjölkkartonger. Hon 

uppmärksammar bådas tekniska lösningar, exempelvis ”du har gjort en dörr där” och 

”du har gjort den kortare här” utan värderande termer. 

 

7.3 Strukturella förhållanden i arbetsmiljön 

Under observationstidens gång observerade vi hur förutbestämda rutiner och en tydlig 

struktur i verksamheten verkade underlätta genusarbetet för pedagogerna, genom att de på så 

vis kunde agera på ett lugnt och genomtänkt sätt. Och hur brist på struktur under stressiga 

situationer medförde att pedagoger agerade på ett till synes mer förhastat vis. På den ena 
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förskolan hade de exempelvis en lista på väggen med ett rullande schema för vilket barn som 

skulle få bestämma avslutningsramsa efter måltiderna. Maria hänvisade till denna när barnen 

hetsigt började diskutera vem som skulle få bestämma ramsa den dagen, därmed infann sig ett 

lugn hos barnen när de fick klara besked på vem som stod på tur. Pedagogerna på denna 

förskola hade även ett schema som angav var de själva skulle vara och vilka barn de skulle 

arbeta med under varje given tidpunkt av dagen. Pedagogerna visste därmed alltid var de 

andra pedagogerna befann sig och vem som hade ansvar över vilka barn. Den andra förskolan 

hade ett arbetslag vilket inte arbetat ihop lika länge och de hade därmed inte fastställda rutiner 

eller daglig struktur i samma utsträckning. I och med detta uppstod fler situationer då 

pedagoger fann sig själva ensamma med många barn utan att veta var deras kollegor befann 

sig. Dessa situationer skapade en synbar stress hos pedagogerna vilket i förlängningen ledde 

till att det, tidigare observerade genusmedvetna bemötandet förändrades. 

 

8. Analys av resultat 
Den teori som väglett oss i arbetet med vår studie är feministisk poststrukturalism som den 

beskrivs av Lenz Taguchi (2004) samt några centrala teoribegrepp vi kunnat utröna ur denna. 

Dessa teoribegrepp är diskurs, kontext, strukturer och subjekt och det är dem vi använt oss av 

som verktyg för att förstå vårt resultat när vi gått igenom och analyserat vårt material.  

 

Utifrån Lenz Taguchis (2004, s. 179, 197) framställning av feministisk poststrukturalism, kan 

vi förstå att samma pedagog kan uppfatta sin yrkesroll på många, ibland motstridiga sätt 

beroende på den aktuella kontexten. De värden som pedagoger måste förhålla sig till utifrån 

läroplanen kan alltså tolkas av varje enskild pedagog på olika sätt och därmed yttra sig olika i 

praktiken. Vår förståelse är att pedagogers bemötande av barnen är en del av den strukturella 

kontext de befinner sig i. Denna kontext består av många lager av strukturer, allt ifrån 

samhällets normer i stort till förskolan som organisation och dess kultur, arbetsgruppen samt 

den aktuella situationen pedagogen för tillfället befinner sig i. Pedagogen i sig är en produkt 

av samhällets strukturer, ett subjekt (jfr Lenz Taguchi, 2004, s. 9 – 10) som agerar utifrån 

många olika agenser samtidigt. Av denna anledning kan bemötandet från en enskild pedagog 

yttra sig på olika sätt i likartade sammanhang. Eftersom samhället i stort värdesätter det 

manliga högre än det kvinnliga (Lenz Taguchi, 2004, s. 165) sipprar detta in i alla 

organisationer och så även förskolan. Vårt resultat vittnar om de olika sätt, och med olika 
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grad av medvetenhet pedagoger i tanke och handling försöker förhålla sig till denna 

asymmetri mellan könen. 
  

Enligt Lenz Taguchi (2004, s. 15) innebär ordet diskurs meningen i det som sägs och skrivs 

och i förskolans värld råder flera olika diskurser samtidigt. Vi menar att pedagoger måste 

förhålla sig till bland annat läroplanens-, arbetslagets-, föräldrarnas- och skollagens diskurs. 

Detta innebär i förlängningen att pedagogernas agerande baseras på en balansgång mellan 

dessa olika diskurser och vilken av dem som ska råda över de andra i varje given situation. 

Dessa för oss osynliga ställningstaganden, vilka pedagogen ständigt ställs inför är något vi 

måste beakta i analysen av vårt material. Detta gör vi bland annat genom att alltid hålla i 

minnet att vi inte vet vad som ligger bakom pedagogens agerande i varje given situation. Samt 

att detta agerande till exempel kan vara påverkat av överenskommet förhållningssätt inom 

arbetslaget, föräldrars krav och önskemål samt de styrdokument som råder. Pedagogens 

bemötande sker alltså alltid i samklang med många bakomliggande aspekter som vi i 

observationerna inte kan se. Även vi som observatörer och intervjuare går in i dessa 

situationer med vår egen diskurs och i denna kontext påverkas i viss mån även vi trots våra 

ansträngningar att vara objektiva.  

 

I vår analys måste vi ta hänsyn till hur vi själva, som forskare förhåller oss till materialet. Det 

ingår i teorins, den feministiska poststrukturalismens natur att fundera över alla ”lager” som 

påverkar oss och våra respondenter kontinuerligt. Det faktum att vi har varit två forskare har 

gjort att vi kontinuerligt har varit tvungna att diskutera och reflektera över hur vi har uppfattat 

situationer. Detta för att se om vi uppfattat saker och ting lika eller olika. Även de situationer 

vi observerat på skilda håll har behövt diskuterats för att utröna hur objektivt vi förhållit oss. 

Vi har haft i ständig åtanke att vi, genom att vara två, kan komma att tolka situationer eller 

uttalanden olika. Dessa diskussioner tillför ytterligare en dimension till vår analys. 

 

9. Diskussion 
I detta kapitel presenterar vi vår metod- och resultatdiskussion samt en avslutande 

sammanfattning av vår studie. 
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9.1 Metoddiskussion  

Valet att använda kvalitativ studie som forskningsansats, och därmed använda kvalitativa 

intervjuer och observationer anser vi vara en relevant metod för att besvara vårt syfte. Att det 

är en tidskrävande metod som Larsen (2009, s. 27) beskriver fick vi erfara i insamlandet samt 

bearbetningen av vårt material, främst i transkriberingen av intervjuerna. Vi har genom 

noggrannhet i vår hantering av intervju- och observationsmaterialet försökt skapa en så hög 

reliabilitet som möjligt. Larsen (2009, s. 81) skriver att hög reliabilitet innebär att en studie 

kan genomföras flera gånger, vid olika tillfällen och med samma resultat. Där ser vi att vår 

studie eventuellt har en lägre reliabilitetsgrad i och med dess begränsade omfattning. 

Nackdelar med valet av observation som metod i förhållande till studiens storlek innebär att 

observationerna endast kunde utföras under en begränsad tid. Detta medförde i sin tur att 

endast ett begränsat urval av situationer blev observerade. Det faktum att vi genomförde 

observationerna på skilda håll och inte i par (jfr Kihlström, 2007, s. 232) kan minska studiens 

tillförlitlighet då våra personliga referensramar kan påverka hur vi tolkar situationerna. Vi har 

försökt att se objektivt på varje situation och att inte lägga in några egna värderingar. Dock är 

vi ändå inte mer än människor och det kan inte uteslutas att våra värderingar ändå kan ha 

färgat vår tolkning av det vi observerat. Även vår begränsade insikt i eventuella 

bakomliggande orsaker till pedagogers bemötande mot barnen kan påverka dessa tolkningar.  

 

Kihlström (2007, s. 232) menar att inspelade intervjuer ökar reliabiliteten. Trovärdigheten av 

vår studie ökar i och med att vi gjorde ljudupptagningar av intervjuerna och därmed kan 

återge svaren på ett korrekt sätt. Genom att vi genomförde intervjuerna i par ökar vår studies 

validitet. Intervjufrågorna är utformade så att de svarar mot vårt syfte med studien samt våra 

frågeställningar. Detta för att skapa en hög validitet (jfr Trost, 2010, s. 133). Vi valde att dela 

ut intervjufrågorna i förväg för att pedagogerna skulle kunna känna sig bekväma och 

förberedda inför intervjutillfället. Detta med risken att pedagogerna kan ha valt att 

”tillrättalägga” sina svar vilket kan inverka på svarens validitet. Vid intervjutillfällena visade 

det sig dock att endast en av fem pedagoger hade hunnit läsa och ta del av frågorna i förväg. 

Vi märkte ingen skillnad mellan den typ av svar denna pedagog gav jämfört med de andra. 

Fördelen med vår intervjuform, med låg grad av standardisering var att pedagogerna fick 

chans att reflektera kring ämnet. Enligt Trost (2010, s. 39) ger detta respondenten större 

möjligheter att variera sina svar vilket i sin tur leder till större bredd av vår data. Vi anser att 

de respondenter som deltar i vår studie kan ses som tillförlitliga med tanke på 
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intervjufrågornas natur, vilka kretsar kring reflektioner och respondentens egna funderingar 

om genus (jfr Kvale & Brinkmann, 2009, s. 267). Även bredden i form av erfarenheter, ålder 

och utbildning som de representerar styrker detta. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att öka kunskapen om några förskolepedagogers syn på genus samt 

synliggöra eventuella skillnader mellan pedagogernas reflektioner om genus och deras 

bemötande av barnen i förskolan. Vi valde att dela in vår resultatdiskussion under rubriker 

som speglar både de likheter och skillnader mellan reflektioner och bemötande som vi kunde 

urskilja i vårt resultat. I bearbetningen av vårt material uppmärksammade vi även att rutiner 

och struktur verkade ha betydelse för eventuell framgång i genusarbetet.  Dessa resultat 

resonerar vi kring och ställer mot den tidigare forskning vi presenterat i vår 

forskningsgenomgång.  

 

9.2.1 Likheter mellan reflektioner och bemötande 

Under studiens gång såg vi många likheter mellan pedagogers reflektioner kring genusarbetet 

i förskolan och deras faktiska bemötande av barnen. Pedagogerna talade om att alla ska få se 

ut och vara som de vill utan att bli kränkt samt vara med på samma villkor. I observationerna 

kunde vi se prov på detta då flera av dem talade om kläder utan värderingsord, exempelvis 

”vilken röd tröja” och var noga med att tilltala barnen vid namn eller samlingsnamn så som 

”kompis” och ”vän”. Månsson (2000, s. 196) beskriver hur pedagogernas föreställningar om 

hur barn bör vara visar sig i deras reaktioner när barnen agerar normbrytande. Vi menar att 

om pedagogen har en föreställning om att barn är barn och inte delar in dem enligt flicka eller 

pojke och alla de könsstereotypa samhällsnormer som hör där till så ges barnen större 

möjligheter att utforska sin könsidentitet utan att bli instängd i en snäv könsroll. Detta tar 

även Wiklund, Petrusson – Nahlin och Schönbäck (2011, s. 91) upp när de hävdar att 

pedagoger, när de talar med barnen har en stor roll i vilken syn barnen får på sin egen 

könsidentitet samt de möjligheter eller nackdelar denna kan innefatta. I flera av våra 

observationer kunde vi se hur pedagoger när de bekräftade barnen talade i termer av funktion 

och detta på ett icke värderande sätt, exempelvis ”ja, du har gjort en dörr där”. Vi är av den 

åsikten att pedagoger på detta vis kan synliggöra och bekräfta barnen utan att bedöma dem 

varken utifrån könskodade stereotyper eller prestation. Om pedagoger rutinmässigt bekräftar 

barnen på ett icke värderande sätt kan de, enligt Hellman (2010, s. 223) skapa trygghet i en 
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bredare syn av normalitet vilken kan hjälpa barnen att agera normbrytande utan att bli 

uteslutna ur det sociala samspelet. 

 

Genom att göra medvetna val gällande det material de erbjuder barnen har flera pedagoger i 

studien visat på aktivt genusarbete. Några exempel på dessa medvetna val vi kunnat utröna i 

vår studie handlar om leksakers placering, val av färger och böcker med genusmedvetet 

innehåll. Denna genusmedvetna planering av miljön och dess innehåll menar vi kan underlätta 

pedagogers genusarbete i den dagliga verksamheten på förskolan. Vidare menar vi att 

pedagogerna visar barnen att det finns fler sätt att vara flicka och pojke på i och med detta 

medvetna genusarbetet. Detta till skillnad från det som Hellman (2010, s. 216) redovisar i sin 

avhandling att pedagogerna anser det finns ett sätt att vara pojke eller flicka som är mer 

”riktigt”. I läroplanens mål står det att varje barn ska få chans till att utveckla sin förståelse för 

alla människors lika värde oavsett kön (Lpfö 98/2016, s. 8). Vi menar att, med en grund av 

genusmedvetet material ökar pedagogernas förutsättningar för att kunna ge barnen denna 

förståelse. Trots att Fridolin och Tofténius (2017, s. 7) skriver att jämställdhetsarbetet är 

eftersatt i många av landets förskolor vill vi ändå påstå att pedagogerna i vår studie är en bit 

på väg i detta arbete.  

 

9.2.2 Skillnader mellan reflektioner och bemötande 

Något vi kunde se under våra observationer var då pedagogers bemötande inte återspeglade 

deras utsago från intervjuerna. I intervjuerna talade några pedagoger om att inte särbehandla 

barnen genom att använda just ordet ”barn” och inte ”flickor” eller ”pojkar”. Men i flera 

observationer visade det sig att pedagogerna använde sig av uttryck som till exempel ”kom 

tjejer”. Detta tolkar vi som omedvetna handlingar då det strider mot det pedagogerna uttryckt 

angående vad genus innebär för dem. Även Månsson (2000, s. 203) beskriver en 

omedvetenhet hos pedagoger vilka särbehandlar barn trots en uttalad önskan om att inte göra 

detta. Hon hävdar att hur de vuxna påverkar barnens könssocialisering är osynligt för både 

barnen och de vuxna.  

 

Om vi går vidare med tanken att många av de handlingar vi sett under våra observationer på 

förskolorna kan ha att göra med just omedvetna ageranden från pedagogerna så kan vi också 

se att den större grad av intimitet och det mer tillmötesgående kroppsspråk, gentemot flickor 

som vi sett kan härledas till samma omedvetenhet. Ett exempel på detta var då en pojke vid 
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flera tillfällen måste ta sig intimitet medan pedagogen självmant ger det till flickan. Även en 

lägre grad av tillåtande attityd mot pojkarna uppmärksammades i flera situationer. Hedlin och 

Åberg (2016, s. 3) påvisar dock, till skillnad från våra resultat att pedagogerna bekräftar 

pojkarna i större utsträckning än flickorna. Det framkommer alltså i både vår studie och i 

Hedlins och Åbergs (2016) artikel att pedagoger bekräftar ett kön mer än ett annat. En 

reflektion vi har utifrån detta är om huruvida det är flickor eller pojkar som blir bekräftade, 

kan det vara beroende av pedagogernas personliga preferenser eller möjligtvis en 

genomgående kultur på enskilda förskolor?  

 

Pedagogerna har i intervjuerna beskrivit hur de ser genus som något som skapas socialt 

beroende på hur man blir bemött och vilka förväntningar som finns på en utifrån det 

biologiska könet. Hedlin och Åberg (2016, s. 3) visar på att män och kvinnor tros ha 

könsspecifika, bestående egenskaper. Till exempel så beskriver Hellman (2010, s. 140, 176 & 

196) att pojkar förväntas vara ”stora och starka” och flickor omvårdande. Att pedagoger 

verkade ha olika förväntningar på barnen utifrån deras kön var något vi kunde se i våra 

observationer. Exempelvis då pedagoger vid olika tillfällen antog att barn skulle vara 

intresserade av något baserat på vad andra barn av samma kön sysselsatte sig med för 

tillfället. Vi menar att pedagogers förutfattade meningar angående kön och könsroller kan ha 

stor betydelse för vilka förutsättningar och möjligheter de ger barnen i förskolan. Även 

Wiklund, Petrusson – Nahlin och Schönbäck (2011, s. 90 – 91) delar denna tankegång när de 

beskriver hur pedagogers förutfattade meningar kan leda barnen in i stereotypa roller. 

 

9.2.3 Arbetsmiljömässiga förutsättningar 

Rutiner och struktur var något vi i våra observationer fann vara en viktig faktor, för att öka 

pedagogers möjligheter till att kunna agera lugnt och genusmedvetet. Även Månsson (2000, s. 

23) påtalar detta i sin studie när hon beskriver hur strukturer kan skapa förutsättningar för en 

fungerande verksamhet. Vidare framhåller hon hur rutiner och struktur även kan påverka både 

pedagogernas förhållningsätt gentemot barnen men även den dagliga verksamheten i stort 

(Månsson, 2000, s. 24). När vi beaktar vårt resultat kan vi se hur frånvaron av stabila rutiner 

inverkar på pedagogers bemötande av barnen då faktorer som stress blir mer framträdande. 

Dock är inte rutiner och struktur per automatik något som innebär ett fungerande genusarbete. 

Detta framhåller Hellman (2010, s. 192) när hon beskriver hur pedagogerna i hennes studie 

strukturerar upp verksamheten med de lugna äldre flickorna i åtanke så att dessa ska kunna 
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agera ”hjälpfröknar” och bidra till en lugnare barngrupp. Hon beskriver vidare att rutiner och 

struktur i vissa fall som i exemplet ovan kan bidra med att förstärka redan existerande 

könsroller istället för att hjälpa pedagogerna med att bryta ner dem (Hellman, 2010, s. 201). 

Om man ser till läroplanen (Lpfö 98, 2016, s. 5) beskrivs det där hur vuxnas bemötande 

gentemot pojkar och flickor är faktorer som spelar in i hur barnen kommer att uppfatta 

könsroller och hur de förväntas vara. Samt att motverkandet av könsrollerna ingår i förskolans 

uppdrag.  

 

Även Månsson (2000, s. 24) betonar att för strikta rutiner kan skapa problem med till exempel 

frekventa avbrott i fri lek eller i pågående interaktioner mellan pedagoger och barn som när de 

avbryts kan innebära att tillitsfulla relationer under uppbyggnad riskerar att raseras. Det vi har 

sett under observationerna visar dock på att strikta rutiner om de används på ett medvetet sätt 

kan bidra till en mer genusmedveten behandling av barnen, exempelvis i form av rullande 

scheman som indikerar vems tur det är att utföra olika handlingar. Dessa scheman ger stöd till 

pedagoger att inte ge fördelar till någon baserat på varken kön eller personliga preferenser. 

Detta menar vi i förlängningen kan skapa just tillitsfulla relationer och ett klimat där barnen 

vet att turordningen kommer att upprätthållas.  

 

9.3 Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis kan vi se att, trots att det finns en skillnad mellan pedagogers reflektioner 

om genus och deras bemötande av barnen, så agerar pedagogerna ändå genusmedvetet i viss 

utsträckning. Pedagogerna i vår studie uttrycker att genus är en viktig fråga för dem och det 

finns en uttalad önskan till vidare utveckling inom området. Eidevald och Lenz Taguchi 

(2011, s. 19) skriver att just fortbildning inom genusvetenskap möjliggör en större förståelse 

för hur människor kan göra genus. I bearbetning av vårt material har vi kunnat se att de 

pedagoger som uttalat att de fått fortbildning i form av ”På lika villkor” (se resultat, s. 17) 

generellt har agerat något mer genusmedvetet i sitt bemötande med barnen.  

 

Den inkonsekvens vi trots allt kunde se i vårt resultat angående pedagogernas genusmedvetna 

bemötande, anser vi kan ha en grund i att medvetenheten kring genus fortfarande kan kännas 

ny för dem. Exempelvis talade flera pedagoger om att genus inte var en faktor under deras 

utbildningstid eller i början av deras yrkesverksamma liv. Även Lenz Taguchi, Bodén och 

Ohrlander (2011, s. 6 - 7) framhåller att det är en pågående och ökande rörelse, inte bara hos 
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pedagoger utan även hos föräldrar. Vidare visar Eidevald och Lenz Taguci (2011, s. 26) att 

Sverige under åren byggt upp en sådan stark genustradition att det numer inom 

utbildningsinstitutionen är ett erkänt faktum att kön är en social konstruktion. Vi kan bara 

spekulera i hur den genuspedagogiska utvecklingen kommer att se ut i framtiden. Det är en 

långsam rörelse framåt som har pågått under lång tid vilket vi kan konstatera efter arbetet med 

denna studie och genom att läsa den tidigare forskning som gjorts i ämnet. Kommer det 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011, s. 20) beskriver angående samhällsförändringar i nästa 

generation kunna infrias? Detta kan bara framtiden utvisa. 

 

I kölvattnet av ”me too”-rörelsen ställer vi oss frågan vad det säger barnet som måste ta för 

sig för att få intimitet? Vi menar att det kan sända signaler till barnen om att detta beteende att 

just ta för sig för att få intimitet är det sätt som gäller. I vårt arbete med tidigare forskning har 

vi kunnat fastställa att forskarna har sett hur det är pojkar som får mycket uppmärksamhet och 

vi anser att det är intressant att diskutera vilken slags uppmärksamhet det är. Bland annat 

Edström och Brunila (2016, s. 24) beskriver hur de manliga attributen och det manligt kodade 

värderas högre än det kvinnliga i samhället och lika så i förskolan. Även Hedlin och Åberg 

(2016, s. 2 – 3) påvisar samma tendenser när de beskriver att flickors prestationer värderas 

lägre än pojkars. Hellman (2010, s. 36) i sin tur redogör för hur pojkars beteende endast 

förstärks när de agerar utifrån stereotypa könsmönster och att de inte blir uppmärksammade i 

samma utsträckning när de söker intimitet. I vår studie har vi observerat just brist på intimitet 

gentemot pojkar och frågar oss då hur detta kan påverka dem i det långa loppet? En intressant 

aspekt att forska vidare på kan vara om bristen på intimitet, att pojkar måste ta sig närhet för 

att få den, skulle kunna visa sig senare i deras liv i form av de sexuella trakasserier, övergrepp 

och ofredanden mot kvinnor som beskrivs i ”me too”-rörelsen?  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till pedagoger 
 

     2017-11-13 

 

 
Förfrågan om deltagande 
Under höstterminen 2016 ska vi skriva vårt examensarbete på förskollärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om genus och vi kommer att 

använda oss av intervjuer och observationer som metod för vår datainsamling. Du tillfrågas 

härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om förskolepedagogers syn på genus samt 

synliggöra eventuella skillnader mellan pedagogernas reflektioner och deras bemötande av 

barnen i förskolan. Området är viktigt att undersöka för att främja likabehandling i förskolan 

och vi ser fram mot ditt deltagande.  

 
Genomförande 

Vi har planerat att 5 - 6 pedagoger ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att 

innebära medverkan i en intervju samt att bli observerad i några dagar. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid 

Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat efter 

färdigställande. 

 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss själva och vår handledare. Din identitet 

som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken förskola undersökningen har gjorts vid. 

Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. 

Insamlade data förvaras hos undertecknade och kommer endast att hanteras av oss och vår 

handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.  
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Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller 

avbryter ditt deltagande så kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med 

undersökningen.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Underskrift     

Falun den 13/11    2017   Falun den  13/11    2017      

Lottie Lofors-Nyblom 

 

Lottie Lofors-Nyblom   Karin Embretzén & Linnéa Gatu 

llo@du.se     h14karem@du.se h14lgatu@du.se  

 

  

mailto:llo@du.se
mailto:h14karem@du.se
mailto:h14lgatu@du.se
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

  2017-11-16 

Intervjufrågor 
• Vad innebär genus och genusarbete för dig? 
 

• Hur väl stämmer läroplanens syn på genus överens med din egen syn? 
 

• Hur tänker du att genusarbete kan se ut i praktiken? 
 

• Hur anser du att man kan arbeta, i förskolan för att undvika ett könsstereotypt 
tänkande? 
 

• Hur tänker du kring att hantera vårdnadshavare som inte håller med om de 
värderingar kring genus som förskolan ska förmedla? 
 

• Upplever du att det ibland uppstår delade meningar eller diskussioner angående 
genus mellan pedagogerna? 

 

• Är det något du vill tillägga? 
 

+  Eventuella följdfrågor kan komma 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta: 

Linnéa Gatu Karin Embretzén 

h14lgatu@du.se  h14karem@du.se  

mailto:h14lgatu@du.se
mailto:h14karem@du.se
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Bilaga 3 – Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej!  

Vi är två studenter som utbildar oss till förskollärare och läser nu sista året på 
förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Nu är det dags för oss att skriva 
vårt examensarbete, som innefattar en c-uppsats. Ämnet till vår uppsats är 
genus. Vi anser att detta är ett viktigt område att undersöka för att främja 
likabehandling.  

Till vårt arbete skulle vi därmed vilja observera pedagogers interaktioner med 
barn. Därför kommer vi att observera situationer där ert barn kan ingå. Vårt 
fokus kommer ligga på pedagogerna och inte på barnen. Vi kommer befinna oss 
i bakgrunden för att inte inverka på verksamheten. Deltagandet är helt anonymt 
och inga namn kommer att nämnas, varken på barn eller förskolan. I enlighet 
med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt och barnen har 
möjlighet att avbryta när som helst.  

Observationerna kommer att ske någon gång under november - december.  

 
Med vänliga hälsningar  

Linnéa Gatu  
Mobilnummer:  

Karin Embretzén 
Mobilnummer:  

Handledare:  
Lottie Lofors - Nyblom 
Telefonnummer: 023-77 81 50 
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