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Abstract: 
Syftet med denna uppsats är att problematisera jämställdhet i förskolan utifrån en språkligt 

diskursiv förståelse av positioneringar. Uppsatsen riktas mot verksamma förskollärares 

uppfattningar om jämställdhet relaterat till kön och pedagogisk miljö samt i ett förlängt 

perspektiv vilken jämställdhet som möjliggörs och vilken som exkluderas.  

 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats och har utförts genom semistrukturerade intervjuer, vilka har 

analyserats med hjälp av inspiration från tematisk analys och hermeneutisk meningstolkning. 

Den teoretiska utgångspunkten är feministisk poststrukturalism och det är genom tolkning av 

denna teori resultatet analyseras, relateras och diskuteras. I det analyserade resultatet synliggörs 

diskursiva förståelser som härrörs till en essentialistisk och biologistisk syn på barns varande 

och blivande och relateras till vilka effekter på jämställdhet som därigenom kan uppstå. 

Informanterna har en vilja att sträva efter en jämställd förskola men tycks inte finna en diskursiv 

förståelse, vilket kan ses som sammanhang med alternativa uppfattningar, som möjliggör det. 

Istället positioneras barn i enlighet med maskulinitet som högre värderat i jämförelse med 

femininitet. Reflektioner och diskussioner i uppsatsen förs angående det ansvar som läggs på 

förskollärare gällande förskolan som en jämställd utbildande och undervisande diskurs och 

framställer en möjlig förklaring till varför detta arbete kan ses som vacklande.  

 

Nyckelord:   jämställdhet, kön, diskursiv förståelse, förskola, positionering 
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1 Inledning  
 

Jämställdhet är ett begrepp som väcker känslor. För en del människor är kampen för lika villkor 

mellan könen ett konstant inslag i vardagen medan andra människor tycker att det finns gränser 

för hur jämställda vi behöver vara. Någon strider för kvinnlig kvotering, en annan vill ha lika 

lön för lika arbete, en tredje tror att män föds med en förkärlek till bilar. Likaså är olika syner 

på kön en källa till diskussioner. Vad är egentligen en man och hur ska en kvinna helst bete sig? 

Är kön något vi föds med eller något vi skapas till? En mängd förklarande ord som beskriver 

olika sätt att vara man, kvinna, en kombination eller ingetdera har kommit in i vår vokabulär 

och jag tror att många har svårt att reda ut vad exempelvis en cis-person, en queer person eller 

en icke binär person är. Behöver vi denna kunskap? Utan att ge ett entydigt svar så är det ändå 

av största vikt att ta i beaktande att vi som människor kan vara och bli på väldigt många sätt 

oavsett beskrivande begrepp.  

 

I mitt yrke som förskollärare har jag under flera år ställts inför utmaningar då 

jämställdhetsuppdraget drabbat mig med full kraft. Frågor från vårdnadshavare, åsikter från 

kollegor, materials vara eller icke vara, könsneutrala djur och figurer som per automatik har 

tillskrivits pronomen han samtidigt som pronomen hen har gjort entré. Mitt i denna orkan av 

intryck och ställningstaganden har jag stått. Jag har inte stått där ensam, men jag har ibland känt 

mig ensam i den oändliga mängden av nya rön, reviderade styrdokument och en splittrad 

yrkeskår. Detta har medfört ett ökat intresse och en drivkraft i att göra en insats inom 

jämställdhetsarbete i förskolan, vilken är den första skolform som majoriteten av barn i Sverige 

möter och där vi formas och formar varandra som människor.  

 

Förskolans verksamhet bedrivs i enlighet med Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) och 

ska ses som en del av det livslånga lärandet där barnen ska undervisas i demokratiska 

värderingar. Det jämställda uppdraget finns med som en återkommande del. Styrdokument till 

trots når förskolan inte hela vägen fram till en jämställd utbildning. År 2006 utkom 

Delegationen för jämställdhet i förskolan med en text (SOU 2006:75) där de utfört en 

granskning av förskolors jämställdhetsarbete i vilken de kommer fram till att jämställdheten i 

förskolan är bristfällig. De menar att det finns tydliga tendenser till att flickor och pojkar 

behandlas, dels som innevarande i könsgrupperingar utefter sitt biologiska kön, dels som 

innehavare av egenskaper som betraktas som kvinnliga respektive manliga. Det bristfälliga 
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jämställdhetsarbetet anses baseras på avsaknaden av kunskap hos personalen i förskolan. Under 

åren 2015–2017 utförde Skolinspektionen (2017), på uppdrag av regeringen, en granskning av 

förskolors kvalitet och måluppfyllelse. En del av denna granskning fokuserades på förskolors 

arbete med jämställdhet och baserades på tidigare forskning, vilken har visat att ett omedvetet 

arbetssätt riskerar att förstärka och reproducera stereotypa könsmönster och könsroller. Den 

slutliga rapporten visar att jämställdhetsarbetet i många fall är bristfälligt, både på 

huvudmannanivå och på förskolenivå. Tydligast betonas de brister som syns i det systematiska 

kvalitetsarbetet, där jämställdhet som målområde faller bort. Likaså synliggörs otillräckliga 

förutsättningar, i kombination med avsaknaden av vetenskapligt förankrad kunskap, om hur 

arbetet med jämställdhet kan bedrivas i förskoleverksamhet. Skolinspektionen föreslår därmed 

att jämställdhetsuppdraget behöver tydliggöras för verksam personal inom förskolan. Det bör 

avsättas tid för kompetensutveckling och reflektion för att möjliggöra jämställdhetsarbete som 

en tydlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Trots att det skiljer mer än ett decennium i tid mellan ovannämnda texter (SOU 2006:75 och 

Skolinspektionen, 2017) är huvudbudskapet i stort detsamma. Förskolan brister i 

jämställdhetsarbetet och kunskapen hos förskollärare är inte tillräcklig. Uppdraget har 

dessutom tydliggjorts i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) och en svängning har gjorts 

gällande benämningen ”flickor och pojkar” till det mer neutrala ”oberoende av 

könstillhörighet”. Här uppvisas en tendens till att förskolans läroplan ska följa med i samhällets 

riktning. Men är alla förskollärare aktiva i samhällsförändringar? Vill de vara det eller spelar 

eget tyckande in i hur de ser på jämställdhet? Styrdokumenten ska enligt Skolinspektionen 

(2017) hanteras genom en syn som inte betraktar kön som biologiskt. Detta faktum ter sig 

relevant i relation till förskolans arbete med jämställdhet då det statuerar att det inte är möjligt 

att använda sig av en biologisk syn på kön.
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2 Syfte och frågeställningar  
  

Förskolan har en betydelsefull roll att fylla då den förväntas vara en grund för det livslånga 

lärandet. Den är en mötesplats för barn och vuxna och ska bedrivas likvärdigt oavsett var i 

Sverige den är belägen. I denna likvärdighet kan jämställdhet ses som en självklarhet. Ändrade 

formuleringar i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018), i jämförelse med tidigare utgåvor, 

gällande såväl jämställdhet som kön talar sitt tydliga språk. Detta är något viktigt, något som 

ska arbetas med. Samtidigt talar både statliga utredningar och tidigare forskning emot att detta 

görs i praktiken.  

 

Frågan kvarstår! Hur kommer det sig att jämställdhetsarbetet i förskolan inte nämnvärt går 

framåt? Ambitioner tycks det finnas gott om, likaså styrdokument som mer eller mindre talar 

om hur arbetet ska bedrivas, men ändå, var är jämställdheten förskolan strävar efter?  

Eller gör den inte det? 

 

Syftet med denna studie är att problematisera hur förskollärare positionerar sig i förhållande till 

kön och hur detta kan påverka jämställdhetsarbete i förskolan som utbildande och undervisande 

diskurs. 

 

1. Vilka subjekt synliggörs i förskollärares tal om kön och könsöverskridande uttryck? 

2. Vilken betydelse kan förskollärares uppfattningar om miljö och material ha för en 

jämställd förskola? 

3. Vilka intentioner har förskollärare med förskolans jämställdhetsarbete? 
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3 Bakgrund 
Detta avsnitt lyfter förskolans historik i förhållande till jämställdhet i enlighet med rådande 

samhällstrender. Nerslag görs i nationella föreskrifter och styrdokument, vilka leder oss fram 

till den läroplan vi nu står inför. Avsnittet tar också upp granskningar gjorda av 

Skolinspektionen. Avslutningsvis framskrivs definitioner och förståelser av kön.    

 

3.1 Förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv 
Under 1900-talet har förskolans funktion varit föremål för diskussion liksom den har varit en 

arena för könspolitik och jämställdhet (SOU 2006:75). Utbyggandet av förskolan kan enligt 

Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) ses som ett integreringsprojekt med stora 

proportioner, gällande exempelvis klass och kön, och är något förhållandevis unikt för Sverige 

på grund av sitt historiska underlag med kunskapsmässiga ambitioner från såväl politiker som 

forskare. 

 

3.1.1 Förskoleverksamhetens barndom 

Vallberg Roth (2001) har studerat skrivna riktlinjer för undervisning av barn i yngre åldrar, 

mellan år 1840 och år 2000. Genom sin analys skriver hon fram fyra olika perioder av 

läroplanshistoria där hon presenterar de anvisade periodernas könsdidaktik. Dessa benämns i 

texten som patriarkal kod, särartsbetonad samkod, könsneutral likhetskod och pluralistisk 

könskod. Avstamp tas i småbarnsskolan, en institution som uppkommer något tidigare än 

folkskolestadgan år 1842. Småbarnsskolan, vilken kan ses som en närmast ideell 

välgörenhetsanordning, vänder sig framförallt till mindre bemedlade familjer bosatta i städer 

där industrialiseringen har börjat sin frammarsch. I dessa familjer finns inte längre möjligheten 

till att bedriva hemstudier i syfte att förbereda barnen för skolstarten varav detta ansvar tas över 

av småbarnsskolan. I småbarnsskolan går flickor och pojkar i samma grupp men skiljs ändå åt, 

bland annat genom en könsuppdelad placering i rummet liksom av instruerande sånglekar. Den 

bibliska historien och mannen som traditionellt överhuvud i familj liksom i samhället i stort är 

rådande och därmed kan denna första period av det som hundrafemtio år senare skulle betraktas 

som förskola sägas utgöras av en patriarkal kod. Vid slutet av 1800-talet råder enligt Vallberg 

Roth (2001) nya ideal där hemmet och hembygden lyfts fram som betydelsefulla faktorer för 

barns utveckling, vilka kommer vara ledsagande i flera decennier. Ledarinnorna i de 

barnträdgårdar som upprättas sätter villkoren för vad som ska läras ut. Den borgerliga 

familjeidyllen eftersträvas och barnträdgårdarna utformas för att efterlikna ett hem samtidigt 
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som den alltigenom kvinnliga personalen ses som mödragestalter. Nordin Hultman (2004) 

beskriver förskolans hemdiskurs som en form av ställningstagande från förskollärare som 

motsatte sig den tidigare småbarnsskolans institutionspräglade miljö och som i stället 

förespråkar en miljö som liknar ett hem. Likheten med hemmet kan betraktas på flera sätt. Dels 

kan rummens uppbyggnad kring omsorg och vardagsrutiner anses symbolisera hemmet, dels 

kan möbleringen med möbler och material i vuxenhöjd göra detsamma. Miljön uppmuntrar till 

lugna lekar och aktiviteter vilket också stämmer väl överens med bilden av ett rofyllt hem där 

utforskande lekar som stökar till överses av de vuxna och i första hand sker på deras villkor. 

Hemdiskursen utgörs också av att personalen formas till en identitet som, genom 

yrkesarbetande mödrars önskemål om sina barns bästa, kan liknas vid en ställföreträdande 

modersgestalt.  

    

3.1.2 Könssegregerad jämställdhet 

Ett första steg mot jämställdhet i samhället framträder i samband med den kvinnliga rösträtten 

och den samtida visionen om att både män och kvinnor är viktiga för samhället. Dock har män 

och kvinnor olika uppgifter där mannen ska sköta försörjningen och kvinnan ska sköta hemmet, 

enligt tydliggörande av Vallberg Roth (2001). Det könssegregerade samhället skapar i och med 

barnträdgårdarnas verksamhet ett utrymme för kvinnor där de var kan vara de styrande parterna. 

Inom barnträdgårdarna utvecklas en egen värld där uppgifter och professioner möjliggörs. 

Samtidigt sammanbinds kvinnlighetens lämplighet med yrket. Den könsmässiga segregation av 

förskollärare som detta resulterar i syns än idag i förskolans verksamhet (SOU 2006:75). 

Vallberg Roth (2001) förklarar att könssegregeringen återspeglas i barnträdgårdarna där det lärs 

ut att flickor och pojkar är varandras motsatser. En del av fostransuppdraget, vilket vid tiden 

har en framträdande roll i verksamheten, framställer hur flickor respektive pojkar ska bete sig 

och vad de ska sysselsätta sig med, för att i förlängningen ha nytta av detta i vuxenlivet. Denna 

periods könsdidaktik betraktas enligt Vallberg Roth som särartsbetonad samkod. 

 

3.1.3 Förskollärare i motvind 

Förskolan skapar under sin framväxt möjligheter för kvinnor att arbeta utanför hemmet. Likaså 

ses en kvinnlig yrkesprofession framträda genom de engagerade och drivna kvinnor som genom 

förskolläraryrket för arbetet framåt enligt Vallberg Roth (2001). Kvinnor i yrkeslivet betraktas 

under de första decennierna av 1900-talet inte med blida ögon. Samhälleliga röster höjs om 

huruvida det är lämpligt att ta hand om barn på annan plats än i det egna hemmet och för 

samtidigt med sig åsikter om kvinnans roll och plats i samhället. Likaså får de kvinnor som 
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kämpar för förskolans pedagogiska verksamhet och för vikten av utbildad personal föra en 

kamp i motvind. Förmågan att ta hand om barn ses som något självklart för kvinnor, det ligger 

helt enkelt i kvinnans natur. Detta medför också att män i förskolan under ett flertal decennier 

stängs ute. Ett försök till att locka fler män till yrket görs genom att byta ut tidigare kvinnliga 

yrkestitlar mot förskollärare, dock med ett svagt resultat (SOU 2006:75).  

 

3.1.4 Från folkhem till ”Ropen skalla…” 

Vallberg Roth (2001) tydliggör att vid mitten av 1900-talet blir Folkhemmet det 

eftersträvansvärda. Samhället ska vara fritt från klasskillnader och ha en välfungerande och 

trygg struktur, såväl socialt som ekonomiskt. Kvinnor börjar arbeta i större utsträckning, vilket 

också gör att föräldrarollen stegvis förändras. Inom förskolan rör sig trenden från 

könssegregerad verksamhet till fokusering på individen och utvecklingen av jaget, vilket 

benämns och kan betraktas genom en könsneutral likhetskod. Under 1970-talet blir förskola 

den gemensamma och samlande definitionen på de institutioner som tidigare benämnts som 

bland annat barnkrubba, storbarnkammare och barnträdgård (SOU 2006:75). Folkhemsidealet 

påverkar, enligt Vallberg Roth (2001), förskolans miljö och den tidigare rådande likheten med 

ett hem får konkurrens av en mer utforskande, teknisk och social miljö, något som Nordin 

Hultman (2004) kallar verkstadsdiskursen. Denna diskurs förespråkar ett undersökande 

arbetssätt där barn tillåts och uppmuntras till utforskande aktiviteter såväl inom-, som utomhus, 

gärna med material som vatten och sand. Regleringen av både rum och tid ifrågasätts och 

lekhallar gör sitt intåg i förskolans lokaler. Dessa är tänkta att fungera som en plats där barn 

kan mötas och uppehålla sig kring olika aktiviteter såsom laborationer, bokläsning och 

verkstadsarbete.   

 

Genom feministiskt samhällsengagemang blir frågan om förskolans utbyggnad 

uppmärksammad under 1970-talet. Kvinnliga politiker stöttar demonstrationer vars budskap 

lyder ”Ropen skalla, daghem åt alla” (SOU 2006:75, s.26). Under denna period verkställs även 

föräldraförsäkring och särbeskattning vilket sätter de tidigare traditionella betraktelserna av kön 

i en förändrad position. Den förändring i kön och könsrelationer som aktualiseras bidrar också 

till att ett nytt sätt att se på barn tar form. Barn ska nu utveckla sitt jag genom förskolan och 

behöver vara delaktiga i förskolan för sin egen skull, inte för föräldrarnas. 

Barnstugeutredningen skrivs fram och blir ett mycket viktigt dokument för förskollärare i deras 

syn på barn (SOU 2006:75). Vallberg Roth (2001) skriver om att könsroller och jämställdhet 

börjar diskuteras av verksamma inom förskolan och riktlinjer med fokus på ett neutralt barn 
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framför ett könsbundet barn skrivs fram. Det förekommer nu att det inte enbart är kvinnor som 

arbetar på förskolor utan även män, något som lyfts fram medialt. Vid slutet av 1980-talet blir 

kön och könsroller ett omdiskuterat ämne och öppnar upp diskussioner för en bredare förståelse 

av vad kön kan vara och förklaras som pluralistisk könskod.  Nordin Hultman (2004) menar att 

i och med utgivningen av Pedagogiskt program för förskolan försvinner verkstadsdiskursen och 

ersätts av den inom förskoleverksamhet traditionella hemdiskursen.  

 

3.2 Riktlinjer för förskolans verksamhet 
Med avstamp i Barnstugeutredningen presenteras nedan de nationella riktlinjer som gjorts 

gällande för förskolans verksamhet fram till och med senast utgivna läroplan.  

 

3.2.1 Barnstugeutredningen  

I barnstugeutredningen (SOU 1972:26) tas föräldrarollen upp och tillskrivs en tämligen modern 

uppfattning genom att båda föräldrarnas ansvar, osäkerhet och känslomässighet diskuteras. 

Texten slår i viss mån knut på detta ställningstagande då fäder skrivs fram som den förälder 

som kan vara frånvarande. Likaså finns i texten en normalitet i att vara ensamstående förälder. 

Den ensamstående föräldern symboliseras dock enbart av modern. För barn är det viktigt att 

kunna identifiera sig både med en vuxen av samma kön liksom en vuxen av motsatt kön. I 

enlighet med de ensamstående mödrarna utgörs förskolans personal nästan enbart av kvinnor.  

Kvinnodominansen anses inte alls vara bra och barn som lever under dessa förhållanden antas 

få brister i utvecklingen, något som kan ge följder senare i livet. Texten är dock oklar i vilka 

dessa följder förväntas vara. Nyfikenhet kring sexualitet sägs finnas naturligt hos barn och tar 

sig uttryck genom ett visat intresse för sexuella aktiviteter och att använda olika slangord för 

könsorganen. Intresset syns främst hos barn mellan 5–6 år och uppkommer ofta i samband med 

att någon ska få ett syskon. Detta bör tas tillvara av personalen som då kan tala med barnen om 

hur barn blir till. Vedertagna ord ska användas i talet om penis och slida. 

I lek och aktivitet ska personalen i enlighet med Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) verka 

för att motverka traditionella könsroller och både pojkar och flickor ska ges samma möjlighet 

till samma lek och aktivitet. Personalen ska även förmedla att intresse går före kön och det är 

därför relevant att fler män börjar arbeta inom förskolan så att barnen får uppleva könsroller på 

ett annat sätt än det traditionellt stereotypa. De stereotyper som ska motverkas motverkar 

samtidigt sig själva i exemplifieringarna ”Om t ex flera pojkar väntar på att få använda en 

populär lastbil…” (SOU 1972:26, s.324) och ”…även flickor kan ha trevligt vid 

snickarbänken.” (SOU 1972:26, s.274) 
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Anvisningarna om könsroller i Barnstugeutredningen förekommer enligt Vallberg Roth (2001) 

sporadiskt och definieras inte närmare. Det gör inte heller ”manlighet” och ”kvinnlighet” utan 

det som fokuseras i texten rör sig kring individens kropp och sexualitet och uppdelningen av 

arbetsuppgifter mellan män och kvinnor. Detta till trots skrivs ändå barnet i 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) fram som just ett barn, inte i första hand som en flicka 

eller pojke vilket överensstämmer med Vallberg Roth (2001) utsagor om centreringen i 

förskolan av det könsneutrala barnet.  

 

3.2.2 Pedagogiskt program 

Pedagogiskt program för förskolan utkommer från Socialstyrelsen (1987) som ett statligt 

dokument med syfte att fungera som ett ramverk för förskolans verksamhet. I Pedagogiskt 

program för förskolan tas familjekonstellationer upp och till skillnad från Barnstugeutredningen 

nämns nu även att barn ibland lever med två vuxna varav den ena inte är den biologiska 

föräldern. Barnen ska få lära sig om olika samlevnadsformer såväl som att de ska bli insatta i 

att relationer kan förändras och varför de kan göra det. Personalen ska alltid vara medveten om 

vad de förmedlar genom handlingar och reaktioner, däribland genom hur de hjälper barnen att 

utveckla en könsidentitet som innefattar trygghet och stolthet över det egna könet. Här avser 

texten flickor och pojkar. Dessa ska behandlas jämställt och i förskolan ges samma möjligheter 

och förutsättningar. Det är särskilt viktigt att arbeta jämställt och tänka på vilken slags förebild 

man är och vilka värderingar man har, då personalen benämns vara snedfördelad könsmässigt. 

I ungefärlig samtid med Pedagogiska programmets utgivning påbörjas enligt Vallberg Roth 

(2001) en förändrad diskussion kring kön inom förskolan. Olika sätt att betrakta kön, till 

skillnad från det tidigare av mer entydig karaktär, växer fram.  

 

3.2.3 Läroplaner för förskolan 

När den första läroplanen för förskolan gör entré 1998 relateras kön enligt Vallberg Roth (2001) 

till fler karaktäristikor, exempelvis ålder och etnicitet och tolkas som situerat gentemot det 

tidigare enhetliga. Omfattningen av text minskar markant och medför ett stort 

tolkningsutrymme för hur strävan mot måluppfyllelsen ska se ut.  

 

Jämställdhet ska synliggöras i verksamheten, traditionella och stereotypa könsroller och 

könsmönster ska motverkas och flickor och pojkar ska ges samma möjligheter. Krav på och 

bemötande av flickor och pojkar påverkar deras syn på innebörderna av manligt och kvinnligt. 
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Strävansmål finns i uppfattningar om allas lika värde oavsett kön, liksom i utrymme och 

inflytande i verksamheten. Könen benämns som varande två; flickor och pojkar (Skolverket, 

1998). I den reviderade utgåvan från 2010 tillkommer en skrivelse som utgår från 

diskrimineringsgrunderna (Skolverket, 1998 rev.2010). Läroplanen revideras ytterligare än 

gång, år 2016. I denna utgåva finns inget nytt att läsa angående jämställdhet (Skolverket, 1998 

rev.2016). 

 

3.2.4 En ny läroplan ser dagens ljus 

I Läroplan för förskolan Lpfö18, som trädde i kraft i juli 2019 finns nya formuleringar kring 

jämställdhetsuppdraget i jämförelse med tidigare utgåvor av densamma. Skolverket (2019) 

skriver att ”flickor och pojkar” som begrepp har bytts ut mot ”oberoende av könstillhörighet” 

på ett flertal ställen i texten. Uppdraget gällande en jämställd utbildning har tydliggjorts. 

Jämställdhet ska vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Likaså ska bemötande, 

förväntningar och organisation av lek och lärande planeras och genomföras på ett sätt som 

säkerställer att barn ges samma villkor oavsett könstillhörighet. Miljön förs också in som en 

viktig faktor där barn inte ska bli begränsade utifrån könsstereotypa uppfattningar. De ska 

istället ges möjlighet att både utmanas och inspireras i sina intressen och sina förmågor ur ett 

bredare perspektiv. Förskolan har sedan tidigare i uppdrag att säkerställa att inget barn blir 

diskriminerat på grund av sitt kön. I den nya versionen av läroplanen (Skolverket, 2018) 

tillkommer skrivningar gällande diskrimineringsgrunderna; könsöverskridande identitet eller 

uttryck och sexuell läggning. Enligt textens utformning ska diskrimineringsgrunderna gälla 

såväl barn som någon i barnets närhet.   

 

3.3 Jämställdhetsuppdraget granskas 
År 2006 utkommer regeringen (SOU 2006:75) med sin text där de utför en granskning av 

förskolors jämställdhetsarbete i vilken de kommer fram till att jämställdheten i förskolan är 

bristfällig. De menar att det finns tydliga tendenser till att flickor och pojkar behandlas, dels 

som innevarande i könsgrupperingar utefter sitt biologiska kön, dels som innehavare av 

egenskaper som betraktas som kvinnliga respektive manliga. Pojkar tillåts tänja på gränser i 

vad som syns vara ett önskat beteende hos barn medan flickor har strängare handlingsramar. 

En förskollärare förklarar hur förskolans vardagsrutiner iordningsställs utefter pojkarnas behov 

för att undvika det hen själv benämner som ”pojkpanik”. Författarna möter inte någon 

förskollärare som på något sätt närmar sig något som skulle kunna beskrivas som motsatsen; 

”flickpanik.” Det bristfälliga jämställdhetsarbetet anses baseras på avsaknaden av kunskap i 
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jämställdhet och genus hos personalen i förskolan. Under åren 2015–2017 utför 

Skolinspektionen (2017), på uppdrag av regeringen, en granskning av förskolors kvalitet och 

måluppfyllelse. En del av denna granskning fokuseras på förskolors arbete med jämställdhet 

och baseras på tidigare forskning, vilken har visat att ett omedvetet arbetssätt riskerar att 

förstärka och reproducera stereotypa könsmönster och könsroller. Den slutliga rapporten visar 

att jämställdhetsarbetet i många fall är bristfälligt, både på huvudmannanivå och på 

förskolenivå. Tydligast betonas de brister som syns i det systematiska kvalitetsarbetet, där 

jämställdhet som målområde faller bort. Likaså synliggörs otillräckliga förutsättningar, i 

kombination med avsaknaden av vetenskapligt förankrad kunskap, om hur arbetet med 

jämställdhet kan bedrivas i förskoleverksamhet. Ett flertal av de förskollärare som figurerar i 

rapporten kopplar samman jämställdhetsarbete med likabehandling och inflytande, vilket inte 

är vad läroplanens (Skolverket, 98 rev.16) skrivningar avser. Skolinspektionen (2017) föreslår 

därmed att jämställdhetsuppdraget behöver tydliggöras för verksam personal inom förskolan. 

Det bör avsättas tid för kompetensutveckling och reflektion för att möjliggöra 

jämställdhetsarbete som en tydlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

3.4 Undervisning i förskolan 
Under de sista åren på 1990-talet förklarar Vallberg Roth (2001) att förskolan styrs mot att bli 

utbildningscentrerad med en fokusering på det livslånga lärandet. Barnperspektivet ökar och 

lärande betraktas som en social betingelse. Det tycks inte vara så viktigt att ha intressen i hur 

barn lär sig utan vad de lär sig och i vilken kontext detta lärande sker.  

I skollag (2010) står det skrivet att undervisning, där kunskaper och värden ska inhämtas och 

utvecklas genom målstyrda processer, ska bedrivas i förskolan. Ansvariga för undervisningen 

är förskollärare som innehar förskollärarlegitimation. Förskolan är en verksamhet för 

utbildning och det är inom utbildningen som undervisningen sker. Utbildningen ska vara 

likvärdig och utgöras av kunskaper av vetenskaplig karaktär liksom av beprövad erfarenhet. 

Detta till trots dröjer det ända tills 2019 innan begreppet undervisning förs in i den nyutkomna 

läroplanen. I Läroplan för förskolan 2018 (Skolverket, 2018) skrivs förskollärares särskilda 

ansvar för undervisningen fram i ett eget avsnitt.  

 

3.5 Definition av kön 
Genus och kön och deras respektive innebörder liksom vilket begrepp som är att föredra är 

flitigt diskuterat. Följande text vill påvisa den förståelse av kön som uppsatsen utgår ifrån, 

vilken jag har valt att omnämna som feministiskt poststrukturalistiskt kön. Denna förståelse 



 11 

kommer också att användas som allenarådande begrepp i uppsatsens diskussionsdel och 

relateras till, oberoende av om de författare som finns nämnda i stycket Tidigare forskning har 

valt att använda sig av kön och/eller genus som begrepp. 

 

Kön kan enligt Eidevald (2009) förstås på tre sätt, med olika definitioner av vad som är givet 

och vad som är skapat. Min tolkning av detta ger följande: 

Biologiskt kön – människan är på ett visst sätt beroende på biologiskt kön. 

Socialt kön – människan är biologiskt ett av två kön och blir kön genom socialt skapande. 

Feministiskt poststrukturalistiskt kön – människan blir både biologiskt och socialt kön. 

 

Lenz Taguchi (2014) talar om det könade subjektet och pekar på vanligheten i att bedöma andra 

människor, inte bara utefter en aktuell handling eller händelse utan också med det 

underliggande jämförandet, dels gentemot människans kön, dels gentemot människans kön i 

förhållande till det manliga könet vilket också ses som det första könet. Det första könet och de 

egenskaper som härrörs till detta värderas högre i vårt patriarkala samhälle. Genom att 

infiltreras i en könad vardag, där individen genom språkliga diskurser lärs till vad som betraktas 

som manligt och vad som betraktas som kvinnligt, konstrueras den könade subjektiviteten. 

Davies (2003) menar att människan inte föds med egenskaper som förknippas med maskulinitet 

eller femininitet. Istället positionerar och positioneras var och en i enlighet med rådande 

diskurser. Genom dessa används möjliga positioner som påverkar det subjektliga skapandet i 

vad det vill säga att vara flicka/kvinna eller pojke/man. Orden flicka och pojke uppmärksammar 

det enskilda barnets kvinnlighet respektive manlighet. 

 

Genom att vidmakthålla synen på manligt och kvinnligt anser Davies (2003) att positioneringar 

försvåras genom att vissa positioneringar ses som oförenliga med det uttalade könet. Att förstå 

sig själv som varande ett kön, kvinna eller man, betyder också att läras in i vilka 

subjektspositioner som är möjliga, vilket beteende som är att föredra och vilka känslor som är 

eftersträvansvärda i enlighet med kvinnlighet och manlighet. Genom att efterleva dessa 

möjliggörs ett sätt att betraktas som naturlig. Detta synsätt gör också gällande att det finns en 

över-, och underordning, där män är överordnade och kvinnor underordnade. I den feministiska 

poststrukturalistiska tankefiguren finns det enligt Lenz Taguchi (2014) en mission i att ständigt 

vrida och vända på kategoriseringar för att försöka vidga och/eller lösa upp dem. Manligt och 

kvinnligt ifrågasätts genom att söka synliggöra konstituerandet av desamma och genom att 

ifrågasätta den essentialistiska tankefiguren där män och kvinnor tolkas utifrån dikotomi och 
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där de tänks ha olika och avgränsade uppsättningar ”naturliga” egenskaper. Den över-, och 

underordning som finns i dikotomin placerar mannen som den första människan och kvinnan 

som den andra, vilket i sin tur gör att det manliga ses som det eftersträvansvärda mot vilket allt 

annat jämförs. Likaså ifrågasätts tanken om jaget och människans inre kärna. Detta studeras 

genom tanken om det multipla subjektet, vilka innehar agentskap och därmed aldrig helt och 

fullt kan styras av diskurser eller positioneringar.
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4 Tidigare forskning  
Översikten innefattar nio doktorsavhandlingar och en vetenskaplig artikel vilka har studerats 

och sammanställts under rubrikerna: Subjektskapande i förskolan, Upprätthållande dikotomi 

och Diskursiv positionering. Texten är medvetet uppdelad i stycken hänvisat till respektive 

forskare med intentionen att uppsatsens läsare, vid en eventuell tillbakablick, med lätthet ska 

kunna gå tillbaka i texten och finna referenserna. Det bör noteras att den tidigare forskning som 

presenteras symboliserar ett urval av vetenskapliga arbeten vilka är av nationell kontext.    

 

4.1 Subjektsskapande i förskolan  
Nordin Hultman (2004) lyfter fram två olika sätt att se på barn och deras identiteter i förskolan. 

Genom en psykologisk/modernistisk blick ses barns identitet och hur de agerar i förskolan som 

att det hos barnet finns bakomliggande orsaker. I mötet med skolverksamhet uppmärksammas 

då eventuella beteendemässiga problem. Problematiken har alltid funnits hos barnet men blir 

inte synbart förrän barnet börjar i skolverksamhet. Med ett feministiskt poststrukturalistiskt 

synsätt läggs fokus snarare på mötet med skolverksamheten. Blicken riktas från barnet mot 

verksamheten och hur barnet tar gestalt genom den. Barnet, liksom den omgivande 

verksamheten är sammanvävda subjekt och objekt och blir till först i det sociala mötet med 

andra. Nordin Hultman riktar uppmärksamheten från det sociala mötet med andra människor 

till mötet med material. Det material som finns tillgängligt i förskolan påverkar barns 

subjektsskapande och ”talar om” för barnet vem hen kan bli. Är det möjligt att bli en utforskare, 

är det möjligt att prova olika sätt att göra sig själv exempelvis genom rollek? Den svenska 

förskolan skrivs fram som en relativt torftig utforskarmiljö, där det mentala utforskandet 

förekommer det handgripliga och konkreta. Homogena rum begränsar barns möjlighet till 

meningsfullhet och verkar samtidigt exkluderande. Barn som inte passar in i dessa rum blir 

därmed avvikande.  

 

Ärlemalm-Hagser och Pramling Samuelsson (2009) studerar genusmönster i förskolan genom 

ett sociokulturellt perspektiv. De använder sig av Rogoff (2003) tre linser; den kulturella, den 

individuella och den mellanmänskliga. Med hjälp av dessa linser är det möjligt att studera allt 

lärande som sker genom en sociokulturell analys, där de tre linserna används för att påvisa 

helheten i lärande-, och utvecklingsprocesser och den komplexitet som finns däri. Det resultat 

som framkommer visar att pojkar ges mer utrymme i förskolan än flickor. Pedagogerna riktar i 
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större utsträckning sin uppmärksamhet mot pojkarna i barngruppen medan flickorna 

osynliggörs. Maskuliniteten normeras genom pedagogernas tal samt val av material, i detta fall 

handdockor med maskulina identiteter. Pedagogerna förstärker stereotypa genusstrukturer både 

genom de föreställningar de har kring barnens intressen och genom interaktionen med 

desamma. Barnen provar att överskrida könsgränserna genom att förhandla om könsroller. 

Detta uppmuntras av lärarna. Däremot utmanar inte lärarna barnen att inta gränsöverskridande 

könsroller.  

 

Hellman (2010) studerar hur pojkighet förhandlas i förskolan genom poststrukturell feministisk 

teori, queerteori och kritisk maskulinitetsforskning. Hon beskriver sin normförståelse genom 

att definiera en norm som något, uttalat eller outtalat, som inringar det sätt individer i förskolan 

bör relatera till varandra. Vidare förklaras att en norm bär på föreställningar om det som 

betraktas som normalt, vilket leder till att det alltid finns något som står i kontrast mot det 

normala och därmed går att betrakta som onormalt. I avhandlingen framkommer det att 

förskollärarna uppmärksammar barnen genom ett raster av stereotypa förväntade 

föreställningar, där ”typiska pojkar” normerar bilden av vad en pojke är och positionerar alla 

pojkar i enlighet med det. De pojkar som inte ses som ”typiska pojkar” riskerar därmed att 

osynliggöras. ”Typiska pojkar” likställs med pojkar som är bråkiga. Dessa har inte någon 

position med hög status i gruppen vare sig bland lärare eller barn. När lärarna inte är närvarande 

förhandlar barnen om normer och positionerar varandra genom dessa. En äldre flicka påpekar 

för en yngre flicka att hon ska hålla ihop benen för att inte trosorna ska synas samtidigt som en 

äldre pojke går runt bland barnen och visar sina kalsonger. Den äldre flickan positionerar den 

yngre i vad som anses vara ett korrekt beteende för flickor. Den yngre flickan ifrågasätter detta 

och positionerar sig mot det som anses vara korrekt för flickor. Att bli äldre härrörs till att bli 

mer medveten om sin könsidentitet och de normer som finns kring denna. Likaså ses 

förhandlingar om ålder och könsidentiteter som tydliga markörer när barn ska komma överens 

om vem som får och vem som inte får delta i en lek.  

 

Arvidsson (2014) tar sig an ämnet genuspedagoger och deras förhållande till makt och kontroll. 

Hon använder sig av Bernsteins teori där klassifikation och inramning är betydelsefulla begrepp 

vilka inom teorin hör samman med principer för makt och principer för kontroll. I analysen 

framkommer att genus och jämställdhet kan verka oroande liksom provocerande i 

personalgrupper inom skolverksamhet och att genuspedagogerna fick utstå negativ 

uppmärksamhet både i sina roller som genuspedagoger men även som privatpersoner. 
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Genuspedagogerna upplevde att jämställdhetsarbete i många fall sågs som något avgränsat från 

den övriga verksamheten, till skillnad mot likabehandlingsarbete som sågs som något ständigt 

närvarande. De upplevde också att deras eget genus påverkade den makt och kontroll som 

innefattades i deras uppdrag som genuspedagoger.  

 

Rantala (2016) använder sig av Foucaults maktperspektiv och studerar fostran i förskolan och 

hur denna kommer till uttryck. Individer styrs genom makt mot normer, vilka innefattar det som 

vid en viss tid och rum och av vissa individer anses vara det som betraktas som normalt. Det är 

normer som styr hur förskollärare fostrar barn och hur de vägleder dem mot homogenitet genom 

normaliserande makt. Det normala ses som det eftersträvansvärda. Stereotypa föreställningar 

av kön är av betydelse för hur fostran i förskolan uttrycks. De barn som i studien får mycket 

vägledning respektive lite vägledning av lärarna vägleds på olika sätt beroende på deras kön 

och normerande föreställningar kring dessa. Detta utgör en reproduktion av könsmönster.  

 

Enligt Dolk (2013) kan de barn hon kallar bångstyriga vara till hjälp för att synliggöra normer 

i förskolan. Hon utgår ifrån Foucault och Butlers förståelser av normer där normer sätter villkor 

för förväntat beteende och styr individer mot det i normen eftersträvansvärda. Det finns en 

dubbelhet i normer, å ena sidan syns de som vägledande och å andra sidan syns de som 

begränsande. Bångstyriga barn beskrivs som normbrytare och agerar i normer genom att göra 

motstånd vilket, för förskollärare, kan vara till hjälp för att synliggöra normer som i annat fall 

riskerar att förbli osynliga. Palla (2011) analyserar hur barn skapas som subjekt när de har 

beteenden som utmanar. Hennes fokus ligger i specialpedagogik och hon menar att normer 

fungerar enande och sammanförande, likväl som de kan vara gränssättande och uteslutande. 

 

4.2 Upprätthållande dikotomi 
Hellman (2010) menar att könskategorierna flicka/pojke/ och kvinna/man utmanas genom olika  

kroppsliga markörer som exempelvis röstläge, kläder och färger och hur dessa i sin tur 

förknippas med vad som traditionellt ses som feminint och maskulint. Tanken om människan 

som tillhörande ett av två möjliga kön är sprungen ur den heterosexuella normen. Detta lärs in 

för att upprätthålla heterosexualiteten som den naturliga sexualiteten. I avhandlingen beskrivs 

hur förskollärarna aktivt arbetar med traditionella sagor och dess romantiska myter kring 

prinsessor och prinsar. Detta påverkar i sin tur barnens lekar. Med det romantiska inslaget i 

leken motverkas gemenskapen i lekar där både flickor och pojkar kan delta på lika villkor. 

Barnen leker en lek, i texten kallad ”pussjage”, där de delar upp sig könsmässigt för att sedan 
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försöka fånga någon från det andra könet och utdela en puss. Genom leken lär sig barnen 

heteronormativitet och den normerande naturlighet som finns i att det är just en flicka och en 

pojke som pussas. Dikotomi styr i dessa båda exempel subjektspositionerna.  

 

Arvidsson (2014) lyfter genuspedagogers villkor och exemplifierar att en man som arbetar som 

genuspedagog kan bli ifrågasatt gällande sin manlighet genom menande gester och uttryck som 

tyder på att mannen är feminin alternativt homosexuell. I ett sådant skeende utmanas den 

heterosexuella normen. Eidevald (2009) menar att det finns en risk med att flickor och pojkar 

fostras in i olika könsroller, där flickorna betraktas som mer ansvarstagande vilket kan ledas till 

att de som vuxna förväntas ansvara för hemmet, till skillnad från pojkarna.  

 

4.3 Diskursiv positionering  
Eidevald (2009) beskriver att feministisk poststrukturalism intresserar sig för könsidentiteter 

och hur de uppstår. Könsidentiteten är inte självklar, det vill säga ingenting vi föds med eller 

skapas till. Istället är det möjligt för människan som subjekt att omskapa sig beroende på 

situation och på de diskurser som finns tillgängliga. I dominerande diskurser, exempelvis 

sådana som skapar sanningar om vad en flicka respektive en pojke är, kan subjektet antingen 

positionera sig för eller emot den diskursiva sanningen vari motdiskurser kan uppstå. Den 

tvåkönade normen är en diskursiv förståelse vars innebörd kan skilja sig åt socialt och kulturellt. 

Diskurser konkurrerar alltid med varandra, och möjliggör att ett flertal sanningar kan finnas till. 

Det subjektiva förhållningssättet till diskurser påverkar diskursen i sig. Diskurser kan därför 

vara bärare av diskursivt dominerande normer. Inom teorin ifrågasätts den diskursiva makt som 

normaliserar manlighet och att mannen ses som det första könet. Eidevald ställer i sin 

avhandling den till viss mån provocerande frågan om könsroller egentligen behövs. Nordin-

Hultman (2004) liksom Eidevald (2009) förklarar att subjektet inte har någon fast inre kärna. 

Subjektet är inte på ett konstant sätt utan blir på varierande sätt beroende på diskursen. Det kan 

därmed sägas att subjektet har multipla subjektiviteter. Ett barn som i hemdiskursen uppfattas 

som exempelvis stökigt kan i förskolediskursen uppfattas som lugnt. Beroende av hur miljön 

på förskolan organiseras sätts en norm för hur ett barn kan bli där, i vilken sedan barnet kan 

positionera sig med eller emot.  

 

Lenz Taguchi (2000) förklarar förskollärarrollen som en subjektspositionering. Som 

förskollärare positioneras/positionerar subjektet sig i olika diskurser och situationer. En 
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förskollärare som positionerar sig som en professionell yrkesutövare kan möta motstånd då hen 

av exempelvis föräldrar positioneras som en omvårdande och ställföreträdande modersgestalt. 

Hellman (2010) menar att det krävs ett upprätthållande av normer för att de ska vara just 

normer. I den tvåkönade normen positioneras barn som antingen flicka eller pojke. 

Positioneringar i den tvåkönade normen kan prövas och omförhandlas. Neutraliserade normer 

kan få ett sådant fäste i förskolans verksamhet att de blir osynliga. Det är först när dessa normer 

ifrågasätts som de blir synliga. I förskolans verksamhet finns uttalade normer i styrdokumenten. 

Dessa är inte per automatik de som sedan figurerar i förskolans dagliga verksamhet. Där kan i 

stället normer kring pojkighet och flickighet byggas på diskursiva sanningar om vad flickor och 

pojkar är och behöver.  

 

Edström (2010) intresserar sig för förskollärares framställningar av det jämställdhetsarbete de 

utför i förskolan. Hon utgår bland annat ifrån diskursiv makt, vilken beskrivs som en diffus 

makt vars ledare inte tydligt går att urskilja utan är snarare något som figurerar i en diskurs och 

styr hur diskurser ser på vad som är sant och vad som inte är det. Den diskursiva makten gör 

att diskurser normaliseras och genererar normer i vad som anses normalt och sant, samtidigt 

som den konkurrerar ut andra diskurser som inte anses vara sanna. Genom granskningar av 

politik och praktik finner Edström en likhetsdiskurs med önskemål i att flickor och pojkar ska 

behandlas på likvärdigt sätt. Slitningar uppstår i hur denna likhet ska te sig i praktiken och om 

pojkar och flickor ska behandlas som grupper, individer eller både och. De förskolor som har 

studerats framställer normer om att det är flickor som grupp som ska bli mer jämställda, i den 

mening att de inte ska vara så ”flickaktiga”. Likaså ses flickor och pojkar som motsatspar.  

 

Palla (2011) tar fasta på det agentskap som subjektet är bärare av, vilket innefattar att subjektet 

ses som en aktiv medskapare av den diskursiva sanningen. I förskolan är det språk som används 

i verksamheten det som gör att diskurser befästs likväl som förändras. Det språkliga sätter 

villkoren till vad som blir möjligt att säga och hänger samman med både historik och samtid 

och de diskurser som formats därigenom vilka också innefattar den kunskap som inom 

diskursen ses som sanningsenlig.
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5 Teori  

Följande text diskuterar vald teori och fokuserar på de antaganden den symboliserar. Då en 

teori innefattar en stor mängd ställningstaganden, angreppssätt och förklarande begrepp, 

samtidigt som den är beroende av respektive uttolkare och sin ständiga föränderlighet innefattar 

nedanstående presentation det som är av betydelse för denna studie samt hur min läsning av 

teorin kan förstås.  

 

5.1 Feministisk poststrukturalism    

Enligt ett feministisk poststrukturalistiskt sätt att tänka, beskriver Lenz Taguchi (2014) att fokus 

förflyttas från att vi är på ett visst sätt till att vi blir på olika sätt. Människan förstås som ett 

subjekt som genom diskurser blir till om och om igen. Detta ständiga tillblivande gör att 

subjektet blir multipelt. Teorin har ett alternativt förhållningssätt på synen av kön och har 

därigenom en mission i att förändra de dominerande diskursiva förståelser av människan som 

existerar och som inringar två avskilda kön i enlighet med dikotomin. Genom att söka rucka på 

föreställningen av två kön – män och kvinnor – och genom att genomlysa hur det manliga könet 

och dess förväntade egenskaper värderas högre, och mot vilket således allt jämförs, skapas 

möjligheter till förändring för individen. Att se samhället som ett patriarkat görs inom 

feministisk poststrukturalism, enligt Butler (2007), inte till ett självklart faktum. Det bekräftar 

snarare att det finns en dualitet, där manligt och kvinnligt särskiljs och det går därför att fundera 

på om det är just kvinnligheten som blir en gemenskap i och med det patriarkala förtrycket eller 

om det föreligger någon gemensam nämnare bortanför förtrycket. Lenz Taguchi (2014) 

förklarar att det finns en dubbelhet i att betrakta kvinnlighet i förhållande till den överordnade 

manligheten. Dels tydliggörs ett orättvist företräde och en orättvisa, vilket i sig är en viktig 

aspekt. Samtidigt fastställs och normaliseras dikotomin man – kvinna, där skillnaderna mellan 

könen synliggörs. För att underminera normaliteten i denna gängse ordning vilken inordnar 

män som det första könet och kvinnor som det andra behöver synen på kön förändras. Det är 

först när kön inte definierar individens varande som jämställdhet blir möjligt.  

 

5.1.1 Multipla subjekt 

Lenz Taguchi (2014) förklarar människan som ett subjekt vilket inte har ett fast inre ”jag” utan 

blir/gör sig på olika sätt beroende på de diskurser och de diskursiva förståelser som subjektet 
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har tillgång till. I och med den ständiga föränderligheten kan många olika uttrycksmöjligheter, 

multipel, ses hos en och samma person. Med den multipla synen på subjektet kommer också 

motstånd och föränderlighet. Subjektet kan göra motstånd mot diskursiva förståelser men också 

hamna i motstridigheter med och mot sig själv. Detta kan visa sig genom attityder och 

föreställningar likväl som i klädval och handlingar relaterade till det kroppsliga språket. 

Motstånd kan utgöras av ifrågasättande och förkastande av dominerande diskurser. Det kan 

också ske genom att de subjekt som existerar i diskurser förändrar normaliteten i desamma 

vilket kan göra att normaliteten undermineras. Subjektet kan ha en vilja att förstås på olika sätt, 

vilka kan vara markant skilda åt beroende på vilka diskurser som finns tillgängliga. Därmed 

återkommer förståelsen i att subjektet inte är en person som har ett egentligt varande utan 

istället befinner sig i ett ständigt görande och blivande där olika uttryck kan prövas som delar i 

det multipla subjektet.  

 

5.1.2 Från ett innan… 

 

”Det finns två motsatta kön, tror vi. 

Därför borde världen vara sådan.”  

(Davies, 2003, s.37) 

 

Ett vanligt sätt att förhålla sig till kön statueras av Lenz Taguchi (2014) klargörande av synen 

på människan som ett essentialistiskt subjekt vilket härleds till ett sanningssägande subjekt med 

en inneboende naturlig kärna. Detta subjekt inhägnas i dikotoma sanningar där somligt är 

möjligt och annat är omöjligt. Dessa förhållanden är inte tänkta att överskridas och finns per 

automatik inneboende i subjektet från födseln. På så sätt är män och kvinnor två skilda väsen 

som förväntas representera olika hållningar. Detsamma händer i mötet med barn där barn inte 

enbart bedöms utifrån sin person utan också ifrån sitt kön och det naturligt medfödda som 

sammanbinder dessa två. Flickor kan då exempelvis förstås som stökiga i jämförelsen med 

flickors förväntade beteende medan pojkar som uppträder likvärdigt förstås som ”normala” 

pojkar. När flickor antar beteenden som naturen givit pojkar upplevs de som provocerande 

medan det i ett omvänt förhållande där pojkar efterhärmar flickors beteende betraktas som 

mesiga. Davies (2003) menar att diskurser styr hur människor förhåller sig till kön och hur 

positionering som män/pojkar eller kvinnor/flickor sker. Genom språket definieras kön och 

medför att attraktiva attribut tillförs och inhämtas i processen att förstå sig som maskulin eller 

feminin. Likaså tillskrivs bland annat kläder en markör för att inringa sig i rätt sätt att vara. I 
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diskurser eftersöks en strävan efter normalitet och en känsla av att förstå andra liksom andra 

förstår en själv. I denna strävan spelar känslor en roll i det att var och en lär sig om känslor och 

dess relevans beroende på subjektets position som manlig eller kvinnlig. Att bli missförstådd i 

sin könsidentitet kan då bli ett misslyckande i sökandet efter både gemenskap, acceptans och 

självförståelse.  

 

5.1.3 …till ett efter. 

Lenz Taguchi (2014) gör gällande att allt är diskursivt och språkligt. Utan språket har 

människan ingen möjlighet att förstå saker och det som förstås utefter den språklighet vi 

befinner oss i, förstås i samtidighet med sammanhanget. Diskurser är uppbyggda av makt, 

vilken också bygger på språket. För det tål att sägas igen, utan språk finns ingenting. Makten 

uppstår inuti diskursen, där dominerande diskursiva föreställningar väver in subjektet i den 

språkliga innebörden. Subjektet ses här inte som maktlöst utan innehar ett agentskap som kan 

beskrivas vara en möjlighet till att ifrågasätta och förskjuta diskursiva förståelser. På samma 

sätt som subjektet kan verka för att upphöja förståelser och därigenom medverka till att göra 

diskurser dominerande kan det också således göra det omvända. Feministisk 

poststrukturalistisk diskurs skiljer sig gentemot teorier som ser diskurs som enbart det talade 

eller skrivna, och fokuserar i högre grad på vad som sägs och menas och på vilka sätt talet kan 

påverka hur människor agerar.   

 

Den språkliga diskurs som upprätthåller särhållandet av manligt och kvinnligt menar Davies 

(2003) producerar definierande drag som pojkar respektive flickor har. Pojkar kan då gruppvis 

identifieras som ”macho-pojkar” och flickor som ”hemvrå-flickor” vilket gör att alla inom 

könskategorin förväntas vara och bete sig enligt beskrivningen. Att flickor gör si och pojkar 

gör så stämmer inte enligt feministisk poststrukturalistisk syn, utan barn liksom vuxna har 

möjlighet att positionera sig på olika sätt, men positioneringen styrs av de diskurser som finns 

tillgängliga. I de fall barn väljer att positionera sig som kön enligt det Lenz Taguchi (2014) 

beskriver som essentialistiskt, menar Davies (2003) att detta inte är fel. Det ska inte ses som ett 

misslyckande om barn väljer detta. En flicka kan då uppfattas som feminin och en pojke som 

maskulin. Dock bör det sättas in i sammanhanget att det kan vara den positionering som vid 

tillfället upplevs mest bekväm av barnet. Likaledes bör barn ges frihet att positionera sig i 

enlighet med det traditionellt betraktade motsatta könets agerande. Det dikotoma tänkesättet 

har ett starkt diskursivt fäste och därför borde barn ges möjligheter att förstå denna diskurs som 

en diskurs vilken de, om de vill, kan ifrågasätta och motstå. Ett barns kön med hänvisning till 
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det könsorgan de har, ska inte hindra att positioneringar utanför det förväntade och begränsande 

manliga respektive kvinnliga blir möjliga.  

 

5.1.4 En läsning  

Davies (2003) påminner om att den diskursiva förståelsen är en viktig aspekt för forskare att ta 

hänsyn till. Genom att studera något och försöka förmedla detta till någon annan betyder det på 

intet sätt att intentionen ska vara att anspela på ett sanningsanspråk. Istället ses det som en 

maktproducerande, men också analyserande, läsning av något specifikt bland många alternativa 

läsningar. Forskaren som multipelt subjekt måste då också förstås för den motstridighet som 

sammanfaller med densamme, och hur denna i sin tur förstås genom feministisk 

poststrukturalism. Min läsning förstås genom att jag lägger mig nära den syn som Lenz Taguchi 

(2014) skriver fram om subjekt som blir på olika sätt beroende på de diskurser och de diskursiva 

förståelser de har vävts in i. Jag relaterar till både Davies (2003) och Lenz Taguchi (2014) och 

deras förklaringar om positioneringar och hur de inverkar på vad som möjliggörs och vad som 

inte möjliggörs beroende av vilken syn på kön som framstår genom diskursiva förståelser. 

Likaså tar jag fasta på de beskrivningar av makt som Lenz Taguchi (2014) beskriver, hur makt 

skapar och/eller hindrar subjektsliga möjligheter och hur makt kan inverka i diskursiva 

förståelser där manliga värden positioneras högre än kvinnliga. Det som kan tolkas som 

subjektets motstridigt, vilket beskrivs av Davies (2003), förhåller jag mig till genom att försöka 

problematisera min förståelse av kön och hur jag genom den positionerar mig i feministisk 

poststrukturalistisk förståelse.
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6 Metod 
I detta avsnitt framställs undersökningens metodologiska och analytiska tillvägagångssätt. 

Beskrivningen avser att skapa en förståelse för processen genom att precisera de olika delar 

som har varit betydelsefulla.  

 

6.1 Kvalitativ ansats 
Undersökningen har genomförts med en kvalitativ ansats. Detta val baserades på aktuellt syfte 

såväl som aktuella frågeställningar och det, genom dessa, framskrivna intresset i att skapa 

förståelse för hur förskollärare uttrycker sig och positionerar sig verbalt. En viktig del i detta 

val rör epistemologi och ontologi, vilka Fejes och Tornberg (2015) hänvisar till och som härrör 

sig till hur kunskap produceras och hur världen ser ut. Utifrån mitt val av teori, där vare sig 

kunskap eller sanning om världen ses som något konstant, kan ontologin betraktas som en värld 

av diskurser vilka är konstruerade av och upprätthålls av människor. Epistemologin, vilken i 

för undersökningen vald teori, baseras på diskursiva positioneringar där olika sanningar 

produceras och görs gällande. Eftersom allt är språk blir det också naturligt att det är just 

förskollärarnas språk, främst det verbala språket, som ska vara föremål för analys och i 

förlängningen skapa olika bilder av hur kunskap produceras och vidmakthålls. Enligt Bryman 

(2016) lämpar sig kvalitativ forskning då en undersöknings fokus är ord snarare än siffror och 

där människors uppfattningar och meningsskapande av det som sker runt omkring oss anses 

betydelsefullt. Gay, Mills och Airasian (2012) förklarar att en kvalitativ ansats söker klarhet i 

hur och varför världen ter sig på ett visst sätt och vilka uppfattningar deltagare i varierande 

kontexter uppvisar. Forskare som använder sig av en kvalitativ ansats interagerar med de 

personer som är aktuella för undersökningen och strävar efter att ge en korrekt beskrivning av 

det deltagarna ger uttryck för. 

 

Metodologin har utgått ifrån Fejes och Tornberg (2015) samt Bryman (2016) framskrivna 

förståelse av abduktion där data tillsammans med tidigare forskning samt teori tolkas och 

jämförs i en pågående process för att söka finna mönster. Genom abduktion skapas förklaringar 

och förståelser till människor och kontexter relaterat till språk och synsätt. Dessa förklaringar 

och förståelser ska ses som provisoriska och gör inte heller anspråk på att betraktas som 

sanningsenliga utan har en öppen karaktär gentemot alternativa uppfattningar. Eftersom det är 

det diskursiva talet i kombination med den diskursiva makten och den diskursiva sanningen 
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som styr vilka positioneringar och vilket subjektskapande som, enligt feministisk 

poststrukturalistisk teori, är möjliga inom en diskurs, och med hänsyn till uppsatsens 

begränsning av tid och utrymme, avser jag välja en kvalitativ ansats med intervjuer som metod 

för insamling av data.  

 

6.1.1 Intervju  

Gay, Mills och Airasian (2012) förklarar att forskaren får möjlighet att insamla narrativa 

beskrivningar genom att använda sig av en kvalitativ ansats, vilket är avsett att leda forskaren 

in i det studerade fenomenet. Genom intervjuer skapas en meningsfull situation där forskaren 

tillsammans med respondenten skapar ett forskningsunderlag. Till skillnad från 

observationsstudier kan intervjusituationer klargöra viktiga fakta som relateras till annan tid än 

den aktuella och kan således leda till en fördjupad förståelse. Enligt Löfgren (2014) kan forskare 

använda sig av intervjuer för att nå förskollärares berättelser. Genom att studera dessa kan 

forskaren sedan lyfta fram variationer i vad det innebär att vara förskollärare likväl som att få 

syn på förskollärares eventuella professionella förhållningssätt vilket kan vara användbart för 

att sprida kunskap och höja yrkets status. Med hjälp av syftet för undersökningen formuleras 

relevanta intervjufrågor och det är med syftets hjälp som forskaren sedan avgränsar sin 

insamlade data och sorterar fram vad som är relevanta data för studien. Gay et al. (2012) 

beskriver olika typer av intervjuer; strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. Den 

semistrukturerade intervjun är en blandning av de två förstnämnda och ger därmed möjligheter 

att både följa en intervjuguide samtidigt som den öppnar upp för att kunna ställa följdfrågor. 

Det är enligt Löfgren (2014) mycket viktigt att klargöra för de tilltänkta informanterna hur 

intervjun kommer att gå till. Han lyfter faktorer som tid, plats och insamlingsverktyg, 

exempelvis inspelning, liksom tydlighet i information kring studiens syfte och respondentens 

roll i densamma. Gay et al. (2012) föreslår att då forskaren känner sig tillfreds med sin 

intervjuguide, bör denne utföra en pilotintervju för att prova och eventuellt revidera valda 

frågor.     

 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör intervjufrågorna vara enkla och lättförstådda till sin 

karaktär. Intervjufrågorna utgår ifrån de forskningsfrågor som uppsatsen byggs kring men de 

låter sig inte ställas rakt upp och ner utan förenklas för att underlätta för informanten, som 

förhoppningsvis därav kan ge både spontana och rikliga svar. Som ett exempel på mitt 

förfarande modulerade jag min forskningsfråga:  

Vilka subjekt synliggörs i förskollärares tal om kön och könsöverskridande uttryck? 
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till de mer språkligt lättförstådda och för diskursen anpassade:  

Kan du ge exempel på tillfällen då barn säger sig ha en annan könstillhörighet än sin biologiska 

och hur du agerade då? och Vilka är dina uppfattningar om kategoriseringarna pojkar/flickor? 

Vid valet av en semistrukturerad intervju förklarar Stukat (2011) att ett vanligt tillvägagångssätt 

är att utforma en intervjuguide med ett antal frågor som ställs till alla informanter för att sedan 

följa upp dessa med lämpliga följdfrågor utifrån respektive informant. I mötet mellan 

intervjuare och informant skapas möjligheter för att nå fram och nå ett bredare resultat, 

beroende på intervjuarens förmåga att formulera följdfrågorna på ett sätt som språkligt lämpar 

sig för informanten. Bryman (2016) anser att det är betydelsefullt att organisera intervjuguiden 

tematiskt, för att kunna ställa frågorna i en lämplig ordningsföljd även om ordningsföljden kan 

komma att ändras beroende på informantens svar. I utformandet av frågorna var jag mån om att 

den språkliga innebörden skulle vara lätt att förstå. Likaså placerade jag frågorna i en ordning 

som för mig formade teman och som knöt samman frågorna med varandra i den utsträckning 

detta var möjligt. De teman som ansågs framträda var generella frågor om jämställdhet samt 

frågor om kön och könsöverskridande uttryck. Utifrån Gay, Mills och Airasian (2012) 

skrivningar genomförde jag en pilotintervju. Jag fick därmed tillfälle att prova mina 

intervjufrågors bärighet samt möjlighet att korrigera frågornas placering i intervjuguiden. Jag 

noterade också Bryman (2016) utsaga om att använda pilotintervjun som en övning i att erfara 

intervju som metod, vilket kändes lämpligt och ingav mig en viss säkerhet inför kommande 

intervjuscenarion.  

   

6.1.2 Urval  

Bryman (2016) beskriver ett målstyrt urval som ett val där forskaren söker efter och väljer ut 

informanter vars svar förväntas ha relevans till de redan formulerade forskningsfrågorna. 

Informanterna förknippas med en förmodad kännedom om en specifik företeelse. Det är viktigt 

att forskaren är medveten om sina egna kriterier i urvalet. Med hjälp av ovanstående 

formulerade jag kriterierna för det urval jag sökte till min uppsats. I och med att min fokusering 

baserar sig på legitimerade förskollärares åsikter utifrån deras särskilda ansvarsuppgifter 

framskrivna i Läroplan för förskolan 2018 (Skolverket, 2018) kunde jag aktivt välja bort att 

eftersöka barnskötare, rektorer och annan personal som förekommer i förskolan. Jag vände mig 

till tre rektorer (vid denna period med titeln förskolechefer) och presenterade mig och min 

förfrågan efter deltagare med hjälp av mitt informationsbrev. Tyvärr blev återkopplingen 

obefintlig och jag blev nödgad att revidera min plan i mitt sökande efter informanter. Jag befann 
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mig pendlande mellan det Stukat (2011) beskriver som bekvämlighetsurval respektive 

snöbollsurval. Vid ett bekvämlighetsurval är det viktigt att ha korrekt motivering för sitt val 

vilket vill säga att det inte är ett generaliserbart resultat som eftersöks utan snarare att visa på 

exempelvis uppfattningar och mönster i informanternas svar. Ett snöbollsurval inleds med att 

finna en individ som stämmer in på den typ av informant som eftersöks varpå hen leder 

forskaren vidare genom att föreslå ytterligare en informant. Processen fortsätter därefter tills 

informantstyrkan är tillräcklig. Detta kan lämpa sig då en tilltänkt informantgrupp är svår att nå 

fram till vilket exempelvis kan bero på ett känsligt forskningsval. Bryman (2016) förklarar att 

forskare ibland har hjälp av att använda sig av flera urvalsmetoder, särskilt vid uppkommen 

svårighet att finna informanter. Således etablerade jag kontakt med en förskollärare vilken i sin 

tur var behjälplig med att finna fler informanter. Jag försäkrade mig även om 

förskoleledningens godkännande genom kontakt per telefon.   

 

Då det enligt Stukat (2011) är betydelsefullt att ta i anspråk att genomläsning och transkribering 

av insamlat material är tidskrävande behöver antalet informanter begränsas utefter den tid som 

skribenten har avsatt för uppsatsen som helhet. Om skribenten har ett för vidlyftigt material 

riskerar analysarbetet att bli flyktigt på grund av den avgränsade tiden. I denna studie valdes 

antalet informanter till fem, ej inräknat pilotintervjun. Då pilotintervjun vid genomläsning 

visade sig innehållsmässigt lämplig och då pilotinformanten fått samma informationsbrev som 

övriga informanter, samt gett sitt informerade samtycke, beslöts denna innefattas i materialet. 

Informantantalet ökades på så vis till sex informanter. Informanterna består av kvinnliga 

förskollärare med varierande antal år i yrket, här presenterade i stigande ordning: 0.5, 0.5, 7, 

14, 20, 28.  Beroende av vilket år de tagit ut sin förskollärarexamen har också utbildningens 

längd och innehåll varit av skiftande karaktär.   

 

6.2 Genomförande 
Följande text innefattar ett förklarande resonemang om uppsatsens tillvägagångssätt 

beträffande intervjuer och transkribering.  

 

6.2.1 Intervjuscenario 

Enligt Stukat (2011) ska miljön där intervjun genomförs präglas av trygghet och ostördhet. 

Likaså menar Bryman (2016) att miljön i möjligaste mån ska vara fri från störande ljud. 

Utomstående ska ej kunna höra vad som sägs. I mitt informationsbrev erbjöd jag i enlighet med 

Stukat (2011), en valmöjlighet för informanterna att själva bestämma var de ville att intervjun 
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skulle äga rum. Jag erbjöd mig att komma till informantens arbetsplats, vilken ofta ses som en 

trygg plats för informanten. Samtidigt erbjöd jag en alternativ plats, för den händelse att 

informanten hellre hade önskat detta. Samtliga föredrog att jag besökte deras respektive 

arbetsplatser. Detta beslut gjorde också att jag inte helt kunde påverka i vilken utsträckning 

platsen skulle kunna inneha de kriterier som jag har redogjort för ovan. Då jag var på plats för 

att genomföra intervjuerna blev jag hänvisad ett rum. I och med att jag var på plats i god tid 

hann jag vid varje tillfälle bekanta mig med den omkring varande miljön, ett faktum som 

Bryman (2016) rekommenderar. I mötet med informanterna presenterade jag mig själv och 

syftet med intervjun. Jag förvissade mig om att de tagit del av mitt informationsbrev och 

förklarade innebörden av informerat samtycke samt tydliggjorde att de var fria att när som helst 

i processen undanbe sig sin medverkan. För att underlätta för mig själv under intervjuernas 

gång hade jag i förväg noterat flera exempel på uppföljningsfrågor av arten hur kände du då? 

kan du ge exempel på? spännande, berätta mer! baserade på Kvale och Brinkmann (2014) 

förklaringar av andrafrågor. Det går inte att förbereda sig på vilka uppföljningsfrågor som 

kommer att visa sig lämpliga men det var trots det ett gott stöd att ha dem nerskrivna.  

 

6.2.2 Transkribering 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar transkribering som en skiftning av form där den 

muntliga diskursen förflyttas till den skriftliga diskursen. Genom denna formskiftning 

försvinner det levande som finns i ett muntligt samtal med hänvisning till bland annat 

kroppsspråk och röstlägen. Det är viktigt att förklara hur transkriberingen har gått till, vad som 

har innefattats och vad som har uteslutits. I min transkriberingsprocess valde jag att ange det 

språkliga innehållet ordagrant, både informanternas och mitt eget. Jag definierade också längre 

pauser som [……] i texten, för att symbolisera tillfällen då informanterna tycktes behöva 

fundera en stund på sitt svar. Likaså skrev jag ut språkliga uttryck som hmm, jaa, eeh. Jag hade 

vid tillfället för transkriberingen inte beslutat mig för om jag ansåg dessa små ord likväl som 

pauserna vara av betydelse för analysen. Däremot kände jag att det skulle vara synd att utesluta 

dem då jag ville ha utskrifterna så identiska som möjligt med de muntliga intervjuerna. Bryman 

(2016) menar dock att en helt identisk återgivning av talspråk i uppsatsens resultatframställning 

kan ge ett felaktigt intryck av den informant som citeras. En korrigering för att öka läsflytet kan 

då göras, avhängigt att den inte förändrar den huvudsakliga innebörden. Likaså kan ett alltför 

tillrättalagt språk misstänkas för att inte vara citat, på grund av att muntligt språk oftast skiljer 

sig från skriftligt. Citat utskrivs lämpligen med hänvisning om vilken informant som har uttalat 

sig. Stycken ur en meningsföljd kan väljas ut. Dessa markeras i texten med ”…”  
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Stukat (2011) är av uppfattningen att citat i viss mån kan snyggas till för att ge ett intryck som 

är mer lämpat för läsaren, då total återgivning av muntligt språk kan verka simpelt. 

 I resultatdelen föll det slutligen sig så att små ord som hmm och eeh mestadels valdes bort då 

jag i analysen inte fick uppfattningen om att de tillförde tillräckligt för att ha dem med. Jag 

följde också, enligt ovan anvisningar, råden om att placera citat tillsammans med angiven men 

givetvis namnfingerad informant. De citat som användes där hela meningar ej redovisades, 

markerades med ”…”. Dessa snyggades i viss mån till för att öka läsflytet men med 

fingertoppskänsla för att inte störa helheten. Ord som då valdes bort sammanföll med 

upprepningar och dubbla ord i följd.  

 

6.3 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2009) har följts i uppsatsprocessen. Nedan följer en presentation i hur de fyra huvudkraven har 

använts i syfte att säkerställa individens trygghet och okränkbarhet. 

 

Informanterna har delgetts information om uppsatsens huvudsakliga syfte och tillvägagångssätt 

samt vilken betydelse de som informanter har i processen där de med sin kunskap inom 

förskolläraryrket kan delge viktiga tankar. Detta skedde genom att informanterna fick ta del av 

ett informationsbrev (se bilaga 2). I brevet lyftes också betydelsen i att som informant delta i 

undersökningen och på så vis vara med och tillföra kunskap inom förskolans forskningsfält. 

Genom informationsbrevet och vidare vid mötet med respektive informant underrättade jag var 

och en om informerat samtycke och att de när som helst var fria att avsäga sig sin medverkan. 

Jag ansåg att det var viktigt att återupprepa detta innan intervjun började för att skapa 

bekvämlighet hos informanten. I informationsbrevet stod mina kontaktuppgifter utskrivna för 

att garantera att de skulle kunna nå mig vid ändrat samtycke, antingen genom mejl eller genom 

telefon. De gavs även möjlighet att kontakta min handledare i händelse av att de skulle tycka 

att det kändes bättre.  

 

Informanterna har meddelats att handhavandet av materialet kommer att ske med hänsyn till 

konfidentialiteten och att deras svar inte ska gå att identifiera med dem personligen. Vidare har 

angetts att det endast är jag och min handledare som kommer ha tillgång till materialet. Min 

mission har också varit att i resultatpresentationen resonera kring huruvida någon skulle kunna 

känna igen någon annan på grund av personliga särdrag, exempelvis uttryckssätt och djupt 

personliga resonemang. Då jag gjort bedömningen att det i den meningen inte rör sig om 
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sägningar där en eventuell sårbarhet kan skönjas och där forskningens syfte har varit 

övervägande har detta därför varit ledsagande. Det insamlade materialet har förvarats på 

lösenordskyddad digital enhet. Detta har informanterna aviserats. De har även fått information 

om att materialet kommer makuleras då uppsatsen är färdig för publikation. Inspelade intervjuer 

kommer att raderas från digital enhet och transkriberingarna kommer att strimlas. Materialet 

kommer inte att användas till något annat ändamål än den aktuella studien.  

 

6.4 Analysmetod  
Arbetet med analysen har varit en omfattande del av uppsatsen som helhet. Nedanstående text 

syftar till att skapa transparens och förståelse för processen och de ställningstaganden som har 

gjorts.  

 

Bryman (2106) gör gällande att kvalitativa undersökningar alstrar en stor mängd data, vilket 

inledningsvis kan verka skrämmande i fråga om hur hanteringen av denna ska ske. Det finns en 

mängd olika riktlinjer i hur analysering kan och bör åstadkommas samt vad de olika 

analysmetoderna syftar till. Enligt Gay, Mills och Airasian (2012) är analysarbete både 

tidskrävande och utmanande men det är också en mycket viktig del i forskningsprocessen 

eftersom det möjliggör förståelse för undersökningen. Eftersom denna undersökning med 

hänsyn till vald teori intresserar sig för det språkliga, samtidigt som den inte söker finna 

sanningen om något utan snarare det som upplevs som den diskursiva sanningen, påverkade 

dessa kriterier valet av analysmetod. De angreppssätt som därmed utvaldes som aktuella för 

min undersökning är inspirerade av tematisk analys och hermeneutisk meningstolkning.  

 

6.4.1 Tematisk analys 

Bryman (2016) och Gay, Mills och Airasian (2012) förklarar att en tematisk analys kan inledas 

med att forskaren ägnar sig åt upprepade genomläsningar av sitt råmaterial för att stegvis kunna 

utkristallisera koder som påvisar nyckelbegrepp. Dessa koder kan enligt Bryman (2016) 

betraktas som likställda med tema, det vill säga att en kod är ett tema. De kan också fungera 

som en form av gemensamma nämnare som möts i ett mer övergripande tema. Utvalda teman 

sammanhänger med forskningens fokusområde och kan vid intervjuanalyser symbolisera 

exempelvis repetition och övergångar såväl som likheter och skillnader. I mitt arbete med 

analysen har jag valt att söka efter koder och inringa dem som framstod som aktuella. Med 

hänsyn till mängden koder och det de syntes representera föll valet på att betrakta koderna som 

delar av övergripande teman. Både koder och teman har trätt fram på flera olika sätt, eftersom 
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det enligt Bryman (2016) finns en risk för att analysen inte blir fullständig om forskaren enbart 

letar efter exempelvis språkliga repetitioner i råmaterialet. Genom att söka både efter likheter 

och skillnader i informanternas svar, genomgående sägningar liksom pendlingar mot ett både-

och-perspektiv, samt genom att relatera informanternas uttryckta uppfattningar till uppsatsens 

syfte upplever jag att analysen har en mångbottnad men ej fullständig karaktär. Denna känsla 

av ofullständighet leder vidare till ett möjliggörande av en än mer djupgående analys där 

utvalda teman nyanseras och förs samman.  

 

6.4.2 Hermeneutisk meningstolkning  

De teman som tidigare nämnts har jag valt att passa in i, och använda i den hermeneutiska 

cirkeln utifrån Kvale och Brinkmann (2014) beskrivning av densamma, där delar är parter i en 

helhet. Jag avser härmed att valda teman fortsättningsvis likställs med delar. Kvale och 

Brinkmann (2014) förklarar att genom att befinna sig i den hermeneutiska cirkeln befinner sig 

forskaren i en rörelse som förflyttar sig både framåt och bakåt. Delarna representerar helheten 

likväl som helheten representerar delarna vilket leder fram till en djupare förståelse i det 

studerade. Den tolkning som en analys innebär är aldrig förutsättningslös och det går således 

inte att ignorera sin egen förståelse. Däremot går det att bli medveten om denna och sätta den i 

relation till vilka frågor som ger vilka svar. I och med min valda teori, liksom min egen 

förståelse av informanternas yrkesprofession, kan jag därmed bli medveten om att vissa frågor 

och svar kommer att ha företräde. Exempelvis är jag inte intresserad av att analysera 

informanternas innersta kärna, inte heller att läsa av vad som sägs mellan raderna vilket gör att 

sådana frågor inte blir intressanta att ställa till texten under analysen. Däremot är det relevant 

att ställa frågor om uppfattningar med inriktning på det som faktiskt sägs för att i ett senare 

skede kunna ställa dessa svar i förhållande till tidigare forskning och till teorival. Kvale och 

Brinkmann (2014) förklarar också att i den hermeneutiska cirkeln är varje tolkning unik och 

bidrar därför alltid med förnyelse.  

 

Utvalda tematiska delar är namngivna enligt följande; Innebörder av jämställdhet, Det 

biologiska könet samt En jämställd miljö. 

Genom att använda de tematiska delarna och finna deras del i helheten, där helheten kan sägas 

representera uppsatsens huvudsakliga syfte och frågeställningar, kan jag också se hur delarna 

passar in. För att möjliggöra jämställdhetsarbete i förskolan tillkommer en mängd 

påverkansfaktorer som blir viktiga i sammanhanget. Exempelvis är det svårt att frigöra miljön 

som en separat del med ensamt inflytande, likaså det kollegiala samarbetet såväl som 
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positioneringar av kön. Tillsammans får dessa delar däremot en annan bärighet när de fogas 

samman och skapar därigenom en vidare förståelse för vad jämställdhet i förskolan kan vara 

och bli. I följande avsnitt, vilket är namngivet Resultat och analys, presenteras de olika 

tematiska delarna för att i sammanfattningar vidare påvisa helheten. Analysen är gjord i enlighet 

med den för uppsatsen valda teorin feministisk poststrukturalism och skrivs fram genom den. 

Eftersom teorin är tolkningsbar är det relevant för läsaren att förstå att den analytiska tolkningen 

likställs med en läsning där min forskarröst uttrycks. Det är också betydelsefullt att notera att 

den vänder sig till förskolan som diskurs och därför i varierande grad utesluter omgivande 

diskurser. I texten har skriftliga referenser medvetet valts bort med ovanstående hänvisning till 

att min ambition är att ha en tydlig forskarröst samt för att skapa tydlighet i textflödet. 

Teoretiska referenser hittas i stycket Teori för vidare fördjupning. 
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7 Resultat och analys 
Informanterna representeras fortlöpande i detta stycke enligt numreringen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Numreringen baseras inte på ordningsföljden av intervjuerna utan är slumpmässigt utvald. 

Under analysen har det konstaterats att den variation på antalet yrkesverksamma år som finns 

hos informanterna inte har varit av betydande karaktär i den mening att inga markanta skillnader 

i materialet har stått att finna. För att tydliggöra skillnaden mellan resultat och analys benämns 

intervjupersonerna som informanter i de textdelar som visar resultatet. I det analyserade 

resultatet används istället ordet förskollärare.  

 

7.1 Resultattema 1 
I följande stycke görs en inledande analys för att försöka definiera hur förskollärarna ser på 

jämställdhetsuppdraget, vilka diskursiva förståelser som träder fram och hur förskollärarna 

positionerar sig i förhållande till dessa.  

7.2 Innebörder av jämställdhet 
Samtliga informanter beskriver jämställdhet som något som symboliserar alla människors lika 

rättigheter oavsett kön. Ett flertal informanter kopplar också samman jämställdhet med alla 

människors lika värde, med hänvisning till diskrimineringsgrunder kring funktionsnedsättning 

och ålder. De uttrycker att det inte ska spela någon roll huruvida ett barn är flicka eller pojke 

utan båda könen ska ges samma förutsättningar och möjligheter. En informant (6) uttrycker att 

förskolan bör arbeta med trygghet och språk för att ge barn förmågan att känna sig trygg som 

individ och kunna kommunicera till andra vem de är. Hon tycker också att nyfikenhet är 

relevant i sammanhanget och syftar till att var och en ska kunna visa nyfikenhet och öppenhet 

mot alla människor. Uttrycken om att fokusera på individ framför kön löper som en röd tråd 

mellan alla informanter. Likaså nämns vid ett flertal tillfällen att barn ska benämnas vid namn 

istället för att grupperas efter kön. Just könsgrupperingar återkommer flera informanter till med 

hänvisning till att de har sett andra kollegor tilltala barn på det viset (flickor, pojkar) och uppger 

att det inte är en lämplig metod.  

 

Inledningsvis uttrycks en vilja att barn ska behandlas jämställt. Samtliga förskollärare 

positionerar sig i enlighet med att individen ska ha företräde framför könsuppdelning mellan 

barn och flera förklarar sitt avstånd hänvisat till att dikotomt fördela barnen i de två åtskilda 

grupperna flickor och pojkar.  
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Två informanter tar upp en upplevd ”tramsstämpel” på förskolans jämställdhetsarbete. Den ena 

menar att dessa tankegångar kommer inifrån verksamheten: ”Där jag faktiskt, eller faktiskt… 

Där jag har hört det här med Vad är det här? Låt pojkar vara pojkar och flickor vara flickor.” 

(5). Den andra anser att det kommer från människor som inte jobbar inom förskolan och som 

tycker att jämställdhet är ”dravel”. (3). 

 

Två förskollärare visar här prov på hur en alternativ diskursiv förståelse inträder och försöker 

påverka förskolans jämställdhetsarbete. Anmärkningsvärt kan synas vara den person som 

beskrivs komma inifrån verksamheten, där denne också kan tänkas inneha en makt vilken kan 

påverka hur arbetet bedrivs. I och med att personen sägs vara yrkesverksam i förskolan 

synliggörs också en positionering som talar mot utbildningens syfte gällande jämställdhet.   

 

7.2.1 Jämställdhet i undervisning och utbildning 

Det finns en samstämmighet hos informanterna gällande jämställdhet som ett oprioriterat 

område i planering och förhållningssätt till undervisning och utbildning. Istället är det mycket 

annat som ska hinnas med och varken tid eller ambition tycks vara tillräcklig. En informant 

uttrycker i samband med den brist på kunskap hon tycker sig ha: ”Ja, egentligen både 

jämställdhet och genus, att man hade önskat att man hade fått lite mer. Just för att kunna skapa 

sig en större bild från början. Annars får man ju liksom lite luska i det själv.” (2). I tolkningen 

av läroplanens intentioner anser tre informanter att texten i Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2018) har blivit tydligare och mer strukturerad kring förskolans arbete med jämställdhet. 

Däremot håller sig texten till en övergripande nivå och saknar således detaljerade hänvisningar 

vilket gör att diskussioner i arbetslaget och en tydlig planering i hur arbetet ska utföras lyfts 

fram som viktigt. Övriga tre informanter beskriver en osäkerhet kring läroplanstexten men 

lyfter fram faktorer som pedagogisk miljö och bemötande som betydelsefulla i verksamheten.  

 

Jämställdhet sägs vara oprioriterat vilket kan tolkas som att det inte har en dominerande position 

i förskolans diskurs. Den osäkerhet i vad förskolans egentliga jämställdhetsuppdrag är bidrar 

också till att den diskursiva förståelsen av jämställdhet sviktar. I tidigare stycke har viljan att 

arbeta jämställt klargjorts men de subjekt som förskollärarna representerar tycks befinna sig i 

en diskurs som inte har ett tydligt språk för vad som förväntas.       
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7.3 I mötet med kollegor  
En känsla av tveksamhet framkommer hos flera informanter då de talar om hur de reagerar när 

kollegor och/eller vikarier gör eller säger något som inte stämmer överens med informanternas 

egna perspektiv på jämställdhet. De formulerar en vilja i att säga till när något inte känns bra 

men det tycks samtidigt vara både jobbigt och känsligt.  

En informant uttrycker: ”Så fort det handlar om hur man är och inte vad man gör så blir det ju 

personligt och då blir det tufft.” (1). 

 

Här kan förskollärarna förstås på olika sätt. Samtidigt som de positionerar sig i likhet med något 

som kan tänkas representera vad de anser vara ett korrekt jämställt undervisande beteende kan 

vi backa och återupprepa den diskursivt svaga position som jämställdhet beskrivits som. På det 

sättet blir det svårt att förstå den positionering som görs när det samtidigt inte finns någon 

språklig makt som definierar jämställdhetsarbetet, utan snarare vad det inte bör vara. Det går 

också att förstå förskollärarna som subjekt vilka positionerar sig mot tidigare upplevda 

tramsdiskurs, men det är ännu inte tydligt vad de positionerar sig i enlighet med. Den makt som 

syns existera gör däremot att subjekten blir avståndstagande i det tysta då det sägs vara jobbigt 

att bemöta någon som inte tycker lika som en själv. Agensen blir i sådana sammanhang svag. 

En förskollärare beskriver det som problematiskt när någon annan kritiseras för det subjekt den 

är och inte vad den gör, vilket låser subjekt till att vara på ett konstant sätt och demonstrerar att 

görandet baseras på varandet snarare än på blivandet.   

 

Två av informanterna (1, 2) har fått kommentarer från kollegor gällande hur många barn av 

varje kön de har i sin barngrupp och uppger själva att de inte har tänkt på att de skulle ha fler 

eller färre av det ena eller andra könet. Kommentarerna har dock fått dem att själva räkna över 

antalet flickor och pojkar i sina respektive barngrupper och kunnat konstatera att kollegorna 

haft rätt, men de har inte själva tagit mer notis om detta faktum utan snarare känt en viss 

nöjsamhet i att de inte ser det på det sättet. De har inte heller vänt sig till de kommenterande 

kollegorna i efterhand för att ta diskussionen vidare.  

 

Synen på kön som olika, i uppdelningen flickor och pojkar, har riktats mot två av förskollärarna 

vilka själva inte anser sig inta dessa positioneringar. Någon uppföljning med representanter för 

den alternativa diskursen, vilken i sammanhanget kan ses som en motdiskurs då den sägs stå 

för något helt annat än det förskollärarna tycker sig anse, har inte gjorts. Positioneringen har 

således inte utövat agens i motdiskursen utan den kan obekymrat flyta på.   
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Hälften av informanterna resonerar om egna och andras förhållningssätt och fördomar kring 

jämställdhet och huruvida dessa förs in i förskolans verksamhet. Det uttalas att detta kan ses 

som en svårighet i arbetet med jämställdhet och är något som behöver diskuteras. Det bör också 

skiljas på tyckandet som förskollärare och tyckandet som privatperson: ”För att när jag är 

förskollärare så är jag i en profession. Och där har jag ett uppdrag som jag ska jobba gentemot. 

Sen om jag tycker nånting annat privat då kanske jag får lämna det åt sidan.” (5). 

 

När förskollärarna talar om fördomar och förhållningssätt som en svårighet bör det tilläggas att 

varje subjekt är invävt i olika diskursiva förståelser där de alltsedan födseln styrts in i det som 

anses vara möjligt i respektive diskurs. Somliga diskurser kan tänkas överlappa varandra medan 

andra blir motdiskurser, diskurser där ”sanningen” inom diskursen kraftigt skiljer sig åt i 

jämförelse med annan diskurs. Således kan förskollärare som subjekt befinna sig i de diskurser 

de har erfarenhet av. Det finns ett ställningstagande där en förskollärare menar att subjektet i 

sin privata miljö kan bli på ett sätt medan det i förskolan krävs att subjektet blir ett annat. Men 

är detta verkligen så enkelt med tanke på de diskursiva förståelser var och en har?   

   

7.3.1 Kollegial makt i jämställdhetens namn 

Det informanterna ger uttryck för i fråga om vad de själva önskar som kompetensutveckling 

inom jämställdhet är till stor del kollegialt lärande och möjligheterna att därigenom framförallt 

definiera vad jämställdhet innebär och betyder. En informant har dock ett annat angreppssätt. 

Visserligen anser hon att det alltid kan vara bra att hålla jämställdheten som sådan aktuell, 

samtidigt poängteras det ett flertal gånger att hon växelvis tror och vill tro att förskolan har 

kommit långt i jämställdhetstänket: ”…jag ska inte säga men jag tror faktiskt ändå att 

förskollärarna har kommit, alltså dom är där, det är ingen direkt som jag känner jag kan säga 

att…, utan dom är, vi är ganska långt i det i alla fall. Att vi hjälper inte mer eller mindre utan 

dom får försöka själva och sen… Jag tror ändå att vi är det. Jag vill tro det i alla fall.” (3). 

 

Förskollärarnas önskemål om kompetensutveckling visar på positioneringar i önskemål att lära 

sig mer om vad jämställdhet i förskolan innebär. Det kan i förlängningen ses som en vilja i att 

skapa de bästa förutsättningarna för barnen utifrån styrdokumentens skrivelser. En förskollärare 

positionerar sig däremot tvärtemot i sitt tyckande när hon säger att förskolan redan är där. I ett 

kollegialt möte kan det uppstå svårigheter om ett sådant ställningstagande medför makt. I texten 

har vi tidigare sett att förskollärare säger sig ha svårt för att visa agens mot andras tyckande och 
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då kan det vara av vikt att ha kännedom i att makten som styr diskurser i ett kollegialt lärande 

kan styra åt ett håll som inte är det avsedda gällande styrdokumentens skrivningar om 

jämställdhet. I sådana fall blir jämställdhetsarbetet kanske inte i någon egentlig mening utfört.  

 

När det gäller definitionsfrågan om vad jämställdhet egentligen är och innebär tycker en 

informant (5) att förskolan har fastnat lite i talet om att material kan vara pojkiga respektive 

flickiga och menar att det inte handlar om vare sig sak eller person utan snarare om individens 

förutsättningar. Ytterligare en informant (6) anser att kollegiala diskussioner ofta stannar upp i 

talet kring pojkar och flickor och menar att det handlar om så mycket mer: ”… man kanske är 

nåt helt annat så, som nu kommer mer och mer hela tiden. Utan ja, jag tänker mer, mer en 

respekt för personen.” (6). Dessa åsikter står i kontrast mot informant 3 och informant 4 som 

båda uttrycker att jämställdhet kan vara att dela upp barn i grupper med både pojkar och flickor. 

Att barn leker i homogena grupper med enbart pojkar eller flickor tycks inte vara att föredra. 

”… vi pratar ju väldigt mycket alltså om saker som kommer upp och som vi ser att det här är 

inte bra liksom, och det kan ju va bland annat att ja…, att dom kanske leker väldigt mycket 

pojkar/flickor, men vi kanske inte säger det utan vi pratar ju liksom att man kan faktiskt leka 

med alla olikheter och alla är olika…” (4). 

 

Här visar förskollärarnas uttalanden på funderingar kring det dikotoma uppdelandet av flickor 

och pojkar som olika. Det verkar finnas en mission i att barn ska leka tillsammans i blandade 

grupper och inte i homogena grupper. Då blir det också intressant att fundera på vilka barn 

förskollärarna positionerar fram. Det går inte med självklarhet att se att en flicka kan bli en 

flicka som bara leker med andra flickor, likadant för pojkar. Den diskursiva förståelsen av 

jämställdhet verkar snarare vara att det är viktigt att barn leker med varandra, inte oberoende 

av kön för i sådant fall skulle det inte vara problematiskt att enbart leka med barn av samma 

kön, utan tolkningen visar att kön är viktigt i dessa antaganden och att de ska blandas för att 

jämställdheten ska synas. En förskollärare visar en annan förståelse av kön då hon säger att 

barn kan vara något annat, vilket förstås som barn vilka överskrider de förväntningar som finns 

kring deras kön. Så gör också den förskollärare som tycker att det fokuseras för mycket på 

pojkigt och flickigt.  

 

Jämställdhet symboliserar enligt majoriteten av informanterna något som ska definieras inom 

arbetslaget genom att tillsammans försöka utröna vad jämställdhet betyder för just dem och 

hur/vad de ska arbeta med. Detta kan kompletteras med kompetensutveckling genom 
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exempelvis litteratur eller föreläsning men dessa alternativa vägar tycks komma i andra hand. 

Informant 1 reflekterar över möjligheten att ha tillgång till någon som kan handleda för att bli 

varse både hur hon själv och andra gör för att sedan kunna diskutera detta. Ett kollegialt lärande 

kan också innebära att de närvarande har med sig föreställningar och fördomar enligt informant 

5: ”Och det kanske jag bär med mig, så här ska en flicka vara, så här ska en pojke vara men när 

jag går in i min roll som förskollärare så… Jag ska inte säga att jag måste sudda ut dom 

(stereotypa könsroller) men jag måste vara medveten om att jag har dom och att dom 

föreställningarna också kan göra någonting i mötet med det barnet jag träffar.” (5) Informant 3 

har liknande tankar: ”Att man har olika saker med sig i ryggsäcken, att man tänker olika. Vad 

man har med sig kanske från sin egen barndom.” (3). Informant 4 lyfter fram en skillnad mellan 

förr och nu där det enligt informanten inte är som förr, nu leker barn med både tjej- och 

killsaker, det ska vara jämställt och det ska inte vara så mycket skillnader mellan pojkar och 

flickor. Detta uttrycks syfta mot både nuläget och framtiden. Eget tyckande kan enligt 

informanterna 1, 5 och 6 komplicera jämställdheten och istället förstärka föreställningar i att 

det är mer okej för tjejer att leka med pojkar och pojksaker än vice versa, att det inte är okej för 

pojkar att ha klänning och att det är gulligt att leka i dockvrån. Det finns också en diskrepans i 

hur mycket eget tyckande som kan godtas, där kollegor enligt informant 5 och 6 kan ha väldigt 

bestämda åsikter vilket leder till att informant 5 menar att en åsikt kan bli rådande för alla, 

beroende på vilken makt som existerar i en grupp: ”…men det är klart att sätter man samman 

en grupp människor där det finns diametralt skilda uppfattningar, så kan ju det här bli 

komplicerat där nåns röst kanske är starkare, nån person kanske tar sig mer makt och då kan 

det bli att den åsikten blir allena rådande.” (5). Samtidigt är det för informant 5 viktigt att olika 

åsikter ska vara välkomna men det privata tyckandet ska stå tillbaka för det tyckande som 

relateras till förskollärarens profession.    

 

Problematiken i det egna definierandet av jämställdhet, som flera förskollärare säger sig 

föredra, är att den diskursiva makten kan leda jämställdheten mot något, milt uttryckt, vad som 

helst. Tankar om det förskollärare som subjekt har med sig, vilket nämns på flera olika sätt, kan 

både verka för och emot ett jämställdhetsarbete. Det egna tyckandet verkar inte baseras på 

kunskap i ämnet utan på just eget tyckande. Eftersom det kollegiala lärandet är det som värderas 

högst av förskollärarna innebär det också risker sett ur en maktaspekt där språkets makt inverkar 

på och skapar möjligheter och/eller begränsningar för diskursen och de som befinner sig i den. 

En förskolediskurs som positionerar pojkars lek som en lek med högre status sätter mycket på 

spel. Blir detta också den diskursiva sanningen om vad jämställdhet innebär kan det innebära 
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att jämställdheten faller platt. Likaså kan den genom arbetslaget egendefinierade jämställdheten 

verka för att olika riktningar i jämställdhetsarbete får fäste och det är ganska troligt att en 

likvärdig jämställdhet sett ur ett vidare nationellt perspektiv kommer att falla.  

 

7.4 Sammanfattning resultattema 1 
Det syns klarlagt att den diskursiva förståelsen av jämställdhet hos förskollärarna vacklar. Flera 

olika positioneringar framträder i förskollärarnas tal. Likaså beskriver de upplevelser där 

kollegor positionerar sig på andra sätt än de själva, vilket upplevs som jobbigt. Dessa 

upplevelser kan genom förskollärarnas tal ses som motdiskurser då de går emot deras eget 

tyckande. Samtidigt är det inte helt klarlagt vad förskollärarna själva definierar som 

jämställdhet utan mer vad de inte tycker att jämställdhet innebär. Det finns tankar om subjektet 

som individ men barn refereras också som pojkar och flickor som bör leka i blandade grupper. 

Eget tyckande betraktas ur två synvinklar. Dels sägs det vara komplicerat om någon tycker 

olika än övriga, dels vill förskollärarna själva definiera vad jämställdhet innebär. Maktbalansen 

blir då oerhört påtaglig i vad som görs gällande i jämställdhetsarbetet och hur det i sin tur 

positionerar barn efter gängse diskursiva förståelser. Likaså träder maktens effekter fram då 

flera förskollärare påtalar att de inte intar agens gentemot någon oliktyckare. Däremot finns en 

uttalad vilja i att arbeta jämställt och ett förmodat sökande i att göra det på ”rätt sätt”.    

 

7.5 Resultattema 2 
Analysen fortskrider genom att söka förståelse för hur förskollärarna positionerar barn utefter 

kön, vilka diskursiva förståelser av kön det för med sig och hur detta förhåller sig till 

jämställdhetsarbetet. 

7.6 Det biologiska könet 
Att det är den biologiska synen på kön som är utgångspunkten i informanternas tal om kön 

råder det inget tvivel om. Samtliga uppger att det är så det förhåller sig. Det biologiska könet 

förstås genom informant 4 och 1 också vara något som barn bör upplysas om: ”Ja, jag tycker ju 

att man, alltså man, man ska ju säga att du är ju en pojk liksom och alltså du är ju en flicka, så 

är det ju.” (4). I dessa sammanhang kan det uppstå svårigheter som tillfälligt kan slätas ut, dock 

med hänvisning att barnet ändå kommer att finna sin ”rätta” tillhörighet senare. ”Han sa ju 

uttryckligen liksom när vi sa att du är ju en pojke liksom; Nej, jag är flicka, och då hade han 

inte mycket språk ändå men han blev ju jätteledsen när vi sa att han var en pojke.” (1). 

Resonemanget fortsätter: ”Det är ju inte så stor grej liksom, vi behöver ju inte poängtera att han 

är en pojke för det lär han ju upptäcka ändå. Sen.” (1). 
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Hälften av informanterna (1, 2, 5) tror att fördomar har betydelse för sättet att kategorisera 

enligt biologin. Det finns beteendemässiga markörer för vad som är flickigt och vad som är 

pojkigt, där flickor generellt sett förväntas ha ett lugnare beteende än pojkar. För att motverka 

att barn leker i könsuppdelade grupper, vilket oftare sägs förekomma i den så kallade fria leken, 

menar informanterna 3 och 4 att det behövs styras och petas i grupperingarna för att få en 

blandning mellan pojkar och flickor: ”…sen även att man kollar så att flickor kan också leka 

med nån pojk. Att det blir lekgrupper.” (4).   

 

Definitionen av barn som varande flickor respektive pojkar uttrycks här som konstant och kan 

jämföras med den essentialistiska subjektsförståelsen där sanningen om kön är att tillhöra 

antingen den ena eller den andra väl avgränsade sidan. Två förskollärare uttrycker det som 

viktigt att positionera barn utefter deras biologiska kön och berätta för dem vilket kön de tillhör. 

Trots att de beskrivna barnen tog illa vid sig syns det inte finnas några möjligheter för dem att 

positionera sig på ett annat sätt, annat än tillfälligt. Härmed låses barn fast i sitt kön och inringas 

in i en diskursiv förståelse att pojkar är pojkar. Flera förskollärare återkommer till fördomar 

som finns i betraktandet av barn som biologiska kön. Här uppmärksammas det essentialistiska 

subjektet ytterligare en gång, men även förståelsen i att det finns markörer som visar vad som 

är flickigt och vad som är pojkigt och de förväntningar som finns i det. I detta sammanhang är 

det relevant att tänka på de diskursiva förståelser varje subjekt har vävts in i och att det kan vara 

en förklaring till förskollärarnas resonemang. Om ett subjekt alltid har befunnit sig i diskurser 

som producerar sanningar om att pojkar och flickor per automatik är olika och att de beter sig 

på olika sätt, då är det inte helt självklart att plötsligt tycka något helt annat. Däremot finns det 

fortfarande möjlighet att positionera sig med eller mot och visa agens vilket det inte är helt 

klarlagt att förskollärarna gör.      

 

7.6.1 Så här gör flickorna var de går, och var de sitter och var de står 

Som tidigare nämnts förväntas flickor, enligt informanterna, visa ett lugnare beteende. Om så 

inte är fallet och en flicka istället har ett högljutt och rörligt sätt att uttrycka sig på betraktas 

detta generellt sett som problematiskt enligt informant 1 och 5. Likaså beskrivs flickor av 

informant 5 oftare hamna i situationer där de ombeds vara hjälpsamma. Informant 6 har en 

liknande åsikt där hon menar att flickor inte får lika mycket hjälp. Hon har dock en förhoppning 

genom forskning hon har tagit del av och som hon menar påvisar nämnda fenomen och tror 

därmed att förskolans personal har blivit mer medvetna i sitt förhållningssätt. Forskning inom 

samma genre är känd för och påtalas av informant 3 som å sin sida mer eller mindre förkastar 
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detta genom att uttrycka att förskolan redan är där. Informant 3 fastställer också: ”Men själv 

personligen tycker jag ju att tjejerna kan få ta lika mycket plats.” (3). Flickor beskrivs även vara 

en grupp som enligt informant 2 är försiktiga, med hänvisning till sin egen barngrupp, och vill 

sitta i knäet. Detta får henne att resonera kring vad som är flickigt och pojkigt och landar i att 

det har med fördomar att göra och menar samtidigt att barnen inte verkar ha samma förståelse: 

”Eeh… sen tycker jag att våra barn generellt, inte följer dom kanske. Till… i stora drag.” (2). 

 

Konsten att bli en flicka i förskolan följer en viss riktning. Att vara flicka kan genom tolkning 

av förskollärarnas tal också betyda att vara flicka bland andra flickor. Flickor har något slags 

normaltillstånd vilket beskrivs vara lugna, hjälpsamma och försiktiga. Fördomstanken 

återvänder hos förskollärarna och belyser den diskursiva väven ännu en gång. Det verkar som 

att förskollärarna har tankar om att det kan finnas något bortanför fördomstänket men de verkar 

inte riktigt kunna greppa vad det är. En förskollärares förklaring visar att barnen inte följer 

uppdelningen i flickigt och pojkigt utan tycks positionera sig på ett annat vis.   

 

7.6.2 Så får vi lov, så får vi lov att sjunga pojkarnas visa 

Pojkar uttrycks betraktas i samklang med föregående stycke enligt något som kan likna ett 

omvänt beteende. Det finns en högre toleransnivå enligt informanterna 1 och 5 för högljudda 

och rörliga pojkar. Pojkar beskrivs med termen ”framåt” av informant 2 och blir i högre grad 

tillsagda. Samtidigt får pojkar enligt informant 6 inte lika mycket tröst om de ramlar men har, 

om de tillhör informant 2´s barngrupp eventuella chanser att få sitta mer i knäet nu än tidigare:  

”Men nu har jag nog ändå tänkt tanken lite vid typ samlingar, att det kan vara bättre för pojkarna 

ibland att få sitta i knäet kanske.” (2). Hon fortsätter: ”…men att man kan få ge chansen till 

pojkarna ibland, innan flickorna är snabba och där.” (2). Det finns också en viss utmaning i att 

bemöta kollegor som har åsikter om när pojkar respektive flickor klarar av saker. Informant 1 

berättar: ”Jag hörde senast igår en kollega när vi pratade om blöjor och när man blir blöjfri; 

pojkar blir ju blöjfria mycket senare än flickor.” Detta påstående håller hon själv inte med om 

utan anser att det är individuellt och att det inte finns en så pass tydlig markant skillnad att det 

går att göra ett sådant ställningstagande.  

 

Konsten att bli en pojke i förskolan följer samma mönster som är gällande för flickor. 

Skillnaden är att pojkar positioneras enligt andra kriterier som också kan ses vara ett slags 

tvärtom i jämförelse med flickor. Istället för att ses som lugna, hjälpande och försiktiga är 

pojkar högljudda, rörliga och framåt. I och med det slår den essentialistiska tanken om köns 
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olikheter på stora trumman. Här lyser en förståelse igenom som inringar barn som pojkar och 

flickor, väsensskilda från varandra. Om flickor, enligt tidigare textavsnitt, uppfattades som 

problematiska när de anammade pojkiga attribut, ses istället här att flickorna bör göra plats åt 

pojkarna för att de också ska kunna sitta i knäet. Det kan då tänkas att flickorna positioneras till 

att falla in i ”flickmallen” och stanna kvar i den medan pojkarna ges tillträde både till det 

pojkiga och till det flickiga. Tanken om att det manliga värderas högre synliggörs därigenom i 

och med att flickor blir de som får lämna plats. 

  

7.6.3 Betraktelser av kön(-sdelar) 

Resultatet visar att barn enligt informanterna delas upp i flickor och pojkar efter sitt biologiska 

kön. Att detta biologiska kön, vilket mynnar i vad var och en har mellan benen, är så 

betydelsefullt men samtidigt aningens besvärande att tala om sätter informant 6 ord på: ”Ibland 

kan jag känna att man blir väldigt rädd för att prata om, ja vissa laddade ord, att man kanske 

väljer att inte benämna det alls då. Att man ändå, ja att man inte tar ifrån barnen en könsidentitet 

liksom utan man ändå, man pratar om det men att man är tydlig med det, att man får va det man 

vill.” (6). Gällande i vilken mån det talas om barns kön med hänvisning till könsdelar råder det 

delade meningar. Informant 3 talar inte om könsdelar överhuvudtaget, vare sig med barn eller 

kollegor. Det gör inte heller informant 4 som tycker att barn inte har något behov att prata om 

det. Likaså har inte informant 2 märkt att barn har varit intresserade av sitt kön mer än att en 

del barn tittar på sitt kön men menar samtidigt att det kanske kan vara bra att prata om det i och 

med att det eventuellt kommer komma på tal. Den andra hälften av informanterna svarar på ett 

självklart sätt att de använder sig av orden snopp och snippa. ”Jag använder snopp och snippa. 

Det tycker jag är neutrala och bra ord och dom är väldigt jämförbara med varandra.” (1). ”Jag 

brukar benämna det snopp eller snippa. Ja, helt enkelt.” (6). Informant 6 har uppmärksammat 

att flickors kön inte benämns i lika stor utsträckning som pojkars och att kollegor ibland 

använder andra ord, vilka hon uttrycker som varande smeknamn, för att komma undan 

benämningar som snippa med hänvisning till att det kan vara lite känsligt. Denna åsikt tydliggör 

i sin tur övriga informanters beskrivningar med undantag för informant 3 som inte har några 

ord för kön överhuvudtaget. Detta gäller även de som inte säger sig prata med barnen om det 

men som under intervjuscenariot har ord för könsdelarna. Snopp är det allenarådande ordet som 

beskriver pojkars kön och uttalas av informant 1, 2, 4, 5 och 6 utan omsvep. Informant 3 väljer 

att inte uttala sig alls. Snippa är inte lika självklart och beskrivs dels enligt det som informant 

6 beskriver som smeknamn, dels med små men i sammanhanget betydelsefulla ord i 

meningsuppbyggnaden. ”Jag tror inte jag brukar säga liksom torka snoppen eller torka… ja 
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muttan eller så liksom.” (4).  ”… om man har en snopp eller om man har, om vi nu säger snippa 

då.” (2). ”Det är liksom inte snopp och persikohalva liksom som jag hade en kollega som sa…” 

(1). På tal om persikohalvan så menar samma informant att det är bättre om alla säger samma, 

det vill säga snopp och snippa, vilket beskrivs som både enkelt och avdramatiserat. Hon säger 

sig också ha hamnat i en besvärlig kollegial situation i och med kollisionen av vilket ord som 

var mest lämpligt, där kollegan upplevdes bli förnärmad när övriga kollegor inte höll med om 

att snippa var ett fult och hemskt ord. Detta ledde till att snopp och snippa var de ord som 

användes även om det inte infördes på grund av en diskussion i arbetslaget utan uppkom i och 

med kollegans uttryck om persikohalvan.  

 

Förskollärarna har tidigare uttalat sin syn på barn som varande enligt ett biologistiskt synsätt. 

När det kommer till benämning av könsdelarna, vilka kan sägas utgöra en tydlig markör för 

vilket kön var och en tillhör, uppstår svårigheter. Att vara pojke med tillhörande snopp 

benämner alla med självklarhet. Så visar sig inte vara fallet för den som betraktas som flicka. 

För flickors könsdelar används flera alternativa ord och det är inte med samma självklarhet de 

uttalas. Det verkar som att flera av förskollärarna tycker det är lite jobbigt att tala om de 

feminina könsdelarna. Det går då att tänka sig att vara en flicka i förskolan är mindre värt än 

att vara en pojke i och med den språkliga skillnaden i benämningar, vilket upprepar det manliga 

som högre värderat. När barn positionerar sig som kön öppnas möjligheten att bli pojke (om 

pojken är en biologisk pojke) men möjligheten att positionera sig som flicka (om flickan är en 

biologisk flicka) är av en mer sluten karaktär. Barn med snopp positioneras till ett mer självklart 

sätt att vara, vilket påverkar subjektet medan barn med snippa positioneras till något vagare, 

någon som har något mellan benen som inte behöver benämnas likvärdigt. Men det finns också 

flera förskollärare som har ett självklart sätt att förhålla sig till uttalanden om både flickors och 

pojkars könsdelar och som tycker det är självfallet att det ska vara så. Därmed kan två diskursiva 

förståelser utrönas, vilka möjliggör olika slags subjektskapanden. Den ena förståelsen borgar 

för att placera pojkar högre medan den andra förståelsen står för en likvärdighet. Frågan kan då 

vara vilken förståelse som dominerar i diskursen, vilken makt den producerar och vilka barn 

som möjliggörs?  

 

7.7 Överskrida det förväntade 
De informanter (1, 3, 5) som framställer sina tankar om barn de har uppfattat som 

könsöverskridande, talar enbart om pojkar som har anammat flickiga attribut. I två exempel (1, 

3) handlar det om pojkar som har klätt sig i klänningar och kjolar och som beskrivs ha tycke 
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för färgen rosa respektive glitter. Det ena barnet har varit klädd i dessa kläder vid ankomst till 

förskolan medan det andra barnet valde dessa kläder bland förskolans utklädningskläder, trots 

att det bland annat fanns både bygghjälmar och cowboyhattar att välja på. Informant 3 berättar: 

”Det blev ju en mycket större grej än att en tjej kanske kom i traditionella pojkkläder.” (3). 

Informant 2 resonerar också kring pojkar i klänning. Hon har själv inte träffat ett barn som hon 

har betraktat som könsöverskridande men har i samtal med en kollega diskuterat privata tankar 

om hur detta skulle vara och hur de då skulle förhålla sig. Resonemanget landar i att detta inte 

ska uppmärksammas på något sätt, utan att var och en har rätt att vara på olika sätt. Just att få 

vara på sitt sätt utan att bli uppmärksammad för det, i förhållande till könsöverskridande 

uttryck, är informanterna överens om.  

 

En tankegång tydliggörs i förhållande till vad som betraktas som könsöverskridande. Det är 

enbart pojkar som nämns som ”överskridare” då de intar flickiga attribut och en förskollärare 

funderar över att inte flickor uppmärksammas på samma sätt om de kommer i traditionella 

pojkkläder. Likaså verkar det finnas skäl att diskutera hur det skulle vara om en pojke kom till 

förskolan i klänning vilket kan tänkas positionera pojkars överskridande som mer skäligt för 

diskussion än om detsamma gällde flickor. Förskollärarna positionerar sig dock på ett sätt som 

hänvisar till att det är helt okej att överskrida sitt kön med könsöverskridande uttryck.  

 

Könsöverskridande pojkar uttrycks också av informant 1 vara pojkar som väljer specifika lekar. 

Dessa lekar beskrivs vara lugnare lekar som leks tillsammans med flickor och sägs vara 

affärslek och mamma-pappa-barn. Informant 5 berättar om en pojke som hon betraktar som 

könsöverskridande i och med pojkens val av lekroller där valet uteslutande landade i 

traditionella flickroller som mamma eller storasyster. Detta har i efterhand väckt frågor hos 

informanten om barnet upplevde sig vara född i fel kropp eller bara ville vara en flicka just då: 

”Han sa en gång att jag hatar snoppar för jag tycker dom är fula.” (5). Det finns också upplevda 

svårigheter i hur ett könsöverskridande barn ska lokaliseras. Informant 3 tror inte att barn visar 

det i förskoleåldern i någon större utsträckning och informant 5 tycker det är svårt att veta om 

barn inte själva berättar om det. En tanke sticker ut bland övriga och härleds till informant 2 

där hon slår fast följande i förhållande till könsöverskridande som begrepp: ”Vem ska 

bestämma att det är flickigt eller pojkigt? Och har man skrivit det så har man ju egentligen 

redan bestämt att det är det ena eller det andra. Det finns nåt som är flickigt och det finns nånting 

som är pojkigt.” (2). 
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Pojkar representerar enligt tolkningen även könsöverskridande positioner i lekar, exempelvis 

när det handlar om att delta i lugnare lekar vilka här förstås som flicklekar. Det är intressant att 

lekar som affärs- och familjelek anses vara flicklekar då dessa miljöer – affär och hem – finns 

i samhället och innefattas av både män och kvinnor. Varför är dessa lekar inte till för både 

flickor och pojkar i förskolan? En förskollärare för ett resonemang som kan sägas ifrågasätta 

den essentialistiska tanken och utgör en form av motdiskurs mot densamma då hon undrar vem 

som bestämmer vad som är flickigt och vad som är pojkigt och menar att begreppsbestämningen 

också avgör att det finns två dikotoma motpoler. Och visst är det så! Men vad som hitintills 

framkommit i analysen så är detta alternativa sätt att se på kön en svag diskursiv förståelse som 

bara glimtvis kommer fram. För att få denna förståelse att skrida framåt krävs en kraftig 

agentisk positionering och ett övertagande av den språkliga makten för att överhuvudtaget 

kunna närma sig en annan förståelse.  

 

7.8 Sammanfattning resultattema 2 
Trots förskollärarnas uttalade vilja att behandla barn som individer och inte utifrån vilket kön 

de har uppstår svårigheter i det förskollärarna påtalar, vilket både är exempel från det 

egenutförda arbetet och sådant de har uppmärksammat att kollegor sysslar med. Det existerar 

ett positionerande av barn som inte främst riktas mot individen, då barn till stor del snarare 

positioneras utefter kön. Förskolan som jämställd diskurs producerar alltså fortfarande 

förståelser i att flickor och pojkar både är avgränsade utifrån sitt kön och genom att 

förväntningar på respektive grupp ser olika ut. Att bli positionerad som flicka ger andra 

alternativ jämfört med att bli positionerad som pojke. Till och med biologin, vilken 

förskollärarna förklarar som sin förståelse av kön, ställer till det i den mening att det blir mer 

självklart att vara pojke än att vara flicka utifrån den språkliga förståelsen. Här är dock 

förskollärarna inte eniga utan uppvisar två olika diskursiva förståelser. Det finns också ett flertal 

tecken på att förskollärarna söker efter något jämställt som de inte riktigt kan sätta fingret på 

då flera av dem relaterar till fördomar och föreställningar och hur dessa används i arbetet.    

 

7.9 Resultattema 3 
I den avslutande delen av analysen tas grepp om miljön som en påverkansfaktor i den 

diskursiva förståelsen av en jämställd förskola.   

7.10 En jämställd miljö 
Vid en första anblick syns alla informanter uttrycka att förskolans miljö ska vara till för alla 

barn oavsett kön. Alla barn ska ges möjlighet att leka och utforska allt material, i alla förskolans 
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rum. Men blir det verkligen så? Informant 2, 3 och 5 anser att synen på förskolans rum och 

material kretsar kring personalens egna föreställningar och fördomar i vad som betraktas som 

flickigt och pojkigt: ”Där tror jag ändå att förskolan har en del att jobba med, för att vi 

fortfarande tänker på material utifrån kön.” (5).  

 

Den diskursivt vävda förståelsen förtydligas åter då det handlar om fördomar och 

föreställningar. Det syns en vilja i att miljön ska vara till för alla barn oavsett kön och ett 

positionerade gentemot individen som mer betydelsefull än könet. Samma resonemang har 

tidigare utrönts då förskollärarna talat om sin definition av jämställdhet. 

 

7.10.1 Förändra flickors fäblesser?  

Det finns en diskrepans gällande flickors lek i dockvrån1, både angående benämningen av 

rummet och vilken lek som sker där. Ett flertal informanter 1, 2, 3, 4, 5, nämner olika slags 

problematik i uttalanden och tankar om dockvrån. Informant 3 anser att det är viktigt att undvika 

uttalanden som: ”Ni tjejer, ni kan gå och leka lite i hemvrån” (3), för att inte styra barns lek. 

Samma tankar finns hos informant 5. Informant 4 har upplevelsen av att det är flickor som leker 

i dockvrån. Leken som benämns vara den som leks är mamma-pappa-barn. Ibland kan det 

komma ”en och annan kille” och vilja vara med och leka, dock inte med samma intention av 

vald lek. Vad killar vill leka i detta rum förklaras inte. Däremot syns killar vilja delta i leken 

mamma-pappa-barn utomhus, då i rollen som pappan. Detta tror informant 4 beror på att 

utomhusmiljön inte är könskodad. I leken mamma-pappa-barn tycker informant 1 att det är 

lämpligt att ta tillfällen i akt att vidga perspektiven på hur en familj kan se ut, genom att förklara 

att det visst kan vara två mammor. Informant 2 beskriver den intention som finns på hennes 

avdelning i att betrakta barn som individer och inte falla hän åt fördomar i vad flickor och pojkar 

leker med för material. Dockvrån har varit föremål för diskussioner i arbetslaget och då 

betraktats vara, enligt fördomar, typiskt flickig på grund av lek-kök, dockor och dockvagnar. 

”Sen leker våra pojkar jättebra med våra vagnar och köket och det också, men vi vill ändå få in 

nånting som kanske oftast hemifrån symboliserar lite mer pojkigt och då köpte vi in en 

arbetsbänk med verktyg och så där.” (2). Intentionen sägs vara att bredda materialet med mer 

material som kan finnas i ett hem. Likaså finns en motvilja att kalla rummet för dockvrå på 

grund av att det symboliserar typisk flicklek med dockor, istället har namnet hemvrå valts ut. 

 
1 Begreppet dockvrån har valts som samlande begrepp, dels eftersom det är ett ord som länge har varit 
dominerande i förskolan och dels eftersom det är ett begrepp som flera förskollärare aktivt problematiserar. 
Dockvrå-lek symboliserar i texten lek med dockor och tillbehör, lek med leksaker som representerar vad som 
finns i ett hem, lek med leksaker som förknippas med mat och matlagning och olika slags familjelek. 
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Namnvalet beskrivs ha varit en laddad fråga i arbetslaget. Informant 2 tar återigen upp sina 

egna fördomar om vad som betraktas som flickleksaker (dockor och vagnar) och pojkleksaker 

(grävskopor och bilar) och medger att detta inte syns hos barnen på hennes avdelning utan det 

kan lika ofta vara tvärtom. Informant 6 å sin sida benämner samma slags lek med samma 

material för köksdelen och beskriver denna som en plats dit alla barn kommer för att leka.  

 

Flickors lek verkar vara bekymmersam eftersom den är just en flicklek. Flickleken leks 

mestadels i dockvrån med typiska flicksaker som exempelvis dockor, kök och vagnar. För att 

pojkar ska intressera sig för samma lek måste leken uppenbarligen göras om. Den måste byta 

namn, då benämningen dockvrå tolkas vara problematisk, och den måsta utökas med mer 

pojkiga leksaker. En förskollärare beskriver positionerandet av pojkar och säger att pojkarna 

leker bra i dockvrån men att det ändå ska tillföras mer pojkiga saker. I kontrast till den 

pojkpositionering som synliggörs går det också att genom tolkning frammana en positionering 

av flickor vilken gör gällande att den lek som leks i dockvrån hör samman med flickor.  Samma 

förskollärare anser att hennes syn på lek och leksaker har med fördomar att göra, att hon bär 

med sig en syn i vad som är flickigt respektive pojkigt. Hon berättar också att barnen inte 

förhåller sig enligt den syn hon talar fram. Barnen kan då tolkas stå för en annan diskursiv 

förståelse då de positioner sig i leken. Problematik uppstår i den positionering förskolläraren 

riktar mot barnen där den påverkar diskursen och skapar alternativa sanningar om barn som 

pojkar och flickor med olika behov. En annan förskollärare säger sig vara nöjd med 

dockvråleken, där alla barn kan leka och där barn också gör det. Ett uttalande kommer från en 

förskollärare som beskriver en undervisningsmöjlighet i familjebildning då barn leker mamma-

pappa-barn. I denna lek lämpar det sig att påtala att det kan finnas två mammor i en familj. 

Problematiken i detta läser sig nästan av sig självt men den visar också prov på dikotomin 

manligt-kvinnligt, den heteronormativitet som finns inneboende där och dess starka fäste. När 

en lek kallas för mamma-pappa-barn sätter namnet riktlinjer i lekens subjektspositioner och i 

förlängningen vilken familjebildning som värderas. Hade leken till exempel kallats mamma-

mamma-barn, ja då hade subjektsförståelsen liksom subjektets möjlighet att bli på olika sätt 

säkerligen sett annorlunda ut.     

 

Flickor sägs enligt informant 4 i större utsträckning än pojkar sysselsätta sig i ateljén. Ibland 

kommer ”lite killar” in där, men: ”Dom kanske inte sitter, sätter sig till ro som tjejer gör.” (4). 

Att pärla verkar vara en aktivitet som killarna också tycker om i viss utsträckning. Dock inte 

att sitta med pärlplatta, vilket får förstås som att detta är en tjejgrej. Informant 3 har också 
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pärlplattor som exempel och menar att det är lätt att fastna i förväntningar kring kön och att då 

erbjuda flickor lugna aktiviteter vilket exempelvis kan vara att sitta med en pärlplatta. Ett slags 

lekmaterial som diskuteras är dockor i olika former. Informant 1 tar avstånd mot Barbiedockor 

eftersom hon menar att dessa påvisar ett stereotypt utseende som ingen människa kan ha. 

Informant 3 resonerar om att Barbiedockor var något som i högre grad fanns i förskolan förr i 

tiden. Om flickorna bara satt och lekte med dessa kan hon förstå tanken om borttagandet av 

desamma. Samtidigt tycker hon att den leken också ska vara okej, så länge ingen fastnar och 

bara leker med Barbies. Dockor finns på de avdelningar där informant 2 respektive 6 arbetar. 

Informant 2 beskriver inköpet av bilar och dockor, där dockorna ägnades mer tid för att kunna 

representera olika etniciteter. Även informant 6 använder sig av dockor och bilar, vilka hon 

dels beskriver som stereotypa leksaker, dels tycker det är viktigt att ha båda delar på 

avdelningen eftersom dessa även finns i samhället: ”Det handlar mer om att man ska erbjuda 

leken för alla. Och dockorna kan ju vara med och åka bil.” (6). 

 

Att bli flicka är fortsatt inte helt enkelt. Flickor föredrar inte bara lugna leker, de föredrar också 

lugna aktiviteter där de kan sätta sig till ro och kan sägas positioneras som flicksubjektet pyssel-

och dockvråflickan. Dock finns här också ett avståndstagande i att hamna i den fållan och enbart 

erbjuda flickor sådana aktiviteter. Flicklek är inte heller något som flickor bör fastna i och bara 

leka med vissa flickleksaker, i texten uttryckt som Barbiedockor. Det går att förstå detta som 

att det vore en fara för flickor att leka med enbart dockor. Samma fara nämns inte angående 

pojkar och vad de väljer att leka med. Dockor kan vara med och åka bil och i nästkommande 

avsnitt, som behandlar pojkars docklek, kan dockan också vara med vid snickarbänken. Det 

finns däremot inte några uttalanden om att bilar kan vara med i dockleken eller att dockan kan 

hålla verktygen. Pojklek och maskulinitet träder fram som varande bättre då de i jämförelse 

med flicklek och femininitet relateras till olika men ej jämbördiga värderingar.  

 

7.10.2 Prisa pojkars påhitt?  

Även pojkar kan leka med dockor. Informant 2 menar att i och med det kommande införandet 

av verktygsleksaker i hemvrån, kan dockan vara med när dom (pojkarna) sågar. Detta kan föras 

ihop med samma informants uttalande om försöket att undkomma sina egna fördomar: ”Tycker 

du om dockor och du är en pojke, varsågod och lek med dockor. Och det är jättebra om du kan 

leka med dockor men du får också jättegärna leka med bilar om du vill det.” (2). Diskussionen 

om Barbiedockor återupptas genom att informant 3 menar att grabbar lika väl kan sitta med 

Barbies, med tillägget att denna lek kan utföras likagärna som bil-lek. Informant 1, vilken 



 47 

tidigare i texten uttryckte åsikter om Barbiedockor, tycker även att stereotypa actionhjältar är 

leksaker som inte hör hemma på förskolan. Däremot syns det vara okej att leka actionhjälte 

samt att bygga och rita actionhjältar.  

 

En förskollärare säger något intressant då hon menar att pojkar kan leka både med dockor och 

bilar utifrån sitt eget val. Med hänsyn till förskolan som en diskurs där olika diskursiva 

förståelser ges mer eller mindre utrymme, vilket i sig påverkar barns blivande som subjekt, 

måste det också tas hänsyn till att barn agentiskt kan positionera sig som antingen flicka eller 

pojke. Det måste således också vara lika okej att bli en pojke som leker med bilar som att bli 

en pojke som leker med dockor. Den förhatliga Barbieleken ställs i ovanstående text i parallell 

med actionfigurleken vilken inte heller ses som önskvärd. Däremot finner actionfigurerna en 

annan väg in i förskolan än vad Barbiedockorna gör. Actionfigurerna får tillåtelse att både 

gestaltas i rollek, liksom i bygg-lek och i skapande. Detsamma nämns inte i talet om Barbies. 

Men så är också Barbiedockor flickleksaker. 

 

En lek som lyfts fram som jämställd av informant 3 och 5 är bygg och konstruktionslek. Den 

leken sägs vara oberoende av kön och är till för alla. Den beskrivs också som en lek där många 

kan vara med och där fantasi får utrymme. Informant 4 hakar på och beskriver lek med Lego 

som en lek där barn, oberoende av kön, använder sin fantasi och leker tillsammans. På informant 

2´s avdelning finns ett rum som benämns som bilrummet vilket inte sägs ha varit föremål för 

samma laddning angående namnet som tidigare nämnda dockvrå. Där finns också ett rum som 

borde ha beteckningen byggrummet istället för nuvarande namn där endast ett slags 

konstruktionsmaterial står för titeln. Samtidigt menar informanten att rummen inte benämns i 

större utsträckning. Förväntningar på kön kan leda till att sysslolösa pojkar uppmanas gå och 

leka med byggmaterial, bilar eller stojiga grabbaktiviteter enligt informant 3. Ett liknande 

scenario stationeras till informant 4´s avdelning: ”Killarna, alltså killarna är ju fortfarande det 

där med att det är lite tramsigt, lite slåsslekar gärna.” (4). På avdelningen finns ett rum som 

beskrivs vara ett rum för spring och dans där det ibland slåss och bråkas. Detta skulle enligt 

informanten kunna ändras genom att dela in barnen i lekgrupper. Samtidigt betraktas 

slåsslekarna som bra för att dom (pojkarna) antagligen har ett syfte med leken så länge de inte 

går för långt. Men det kan, enligt henne, å andra sidan rollekar också göra. Informanten 

meddelar att hon är nöjd med rummen och tycker att de är bra.   
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Byggleken som både nämns vara jämställd och vars namn inte har varit föremål för diskussion 

kan leda till en diskursiv förståelse vars innebörd gör gällande att strävan mot det manliga som 

högre stående kan vara normaliserat i den utsträckning att ingen reflektion sker kring att 

byggaktiviteter traditionellt sett tillhör en manlig domän. Genom påståendena gällande att det 

är lätt hänt att pojkar uppmanas leka med bygg eller bilar samt att pojkar har ett behov av att 

springa runt och slåss skapas en viss sorts pojke; bygg-, bil och buspojken. Med denna pojke i 

relation till pyssel- och dockvråflickan och den strävan i att betrakta pojkig lek som mer 

jämställd än flickig lek sätts jämställdheten på prov. Visserligen uttalar förskollärarna en vilja 

i att all lek ska vara till för alla men i praktiken verkar det inte vara så det förhåller sig. I tidigare 

textavsnitt har diskussionen i förskollärarnas uttryck om pojkigt och flickigt lyfts fram, där 

detsamma har framstått som problematiskt och något som de strävar bort ifrån. Kan det vara så 

att viljan gällande arbetssätt skiljer sig åt mellan teori och praktik? För att förstå ett sådant 

antagande behöver den diskursiva förståelsen vara föremål för resonemang. Som exempel kan 

en förskollärare ha med sig sina diskursiva förståelser, vilket flera förskollärare återkommande 

nämner som fördomar och föreställningar, samtidigt som de har mött andra diskursiva 

förståelser av jämställdhet. Viljan i att arbeta med jämställdhet är klarlagd men arbetssättet 

finner inte samma väg som deras uttalanden i hur de vill arbeta.  

 

7.10.3 Könlöst material 

Informant 5 menar att de böcker som finns tillgängliga för barn och hur de framställer bilder av 

flickor och pojkar, kan ses som en viktig aspekt i att exemplifiera olika sätt att vara. Flera av 

informanterna berättar att de använder sig av bokbaserade karaktärer i arbetet, för att verka för 

jämställdhet. Detta beskrivs inte vara helt okomplicerat då både de själva liksom kollegor lätt 

hamnar i egna föreställningar om att färger liksom namn härrörs till kön. Informanterna 1 och 

2 berättar om upplevelser där Babblarna2 har använts som material, i vilket babblaren Diddi har 

kodats vara en tjej beroende på karaktärens rosa färg och beroende på karaktärens namn vilket 

låter som ett flicknamn. Djurfigurer upplevs av informant 6 vara ett bra material som hon själv 

säger sig använda sig av. Genom att benämna djuret som exempelvis den ledsna kaninen 

underlättas identifiering med en känsla istället för ett kön. Informant 1 tycker också att könlösa 

 
2 Babblarna är ett material som ges ut av Hatten förlag. Karaktärerna har samlingsnamnet Babblarna men har 
också varsitt respektive namn. Det uppges inte vilket kön de har utan det som skiljer dem åt är färg, form, 
egenskaper och namn.  
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djur kan användas som hjälp för identifieringsprocesser hos barn och förespråkar 

Kompisböckerna3 där läsaren inte får veta könet hos karaktärerna Kanin och Igelkott. 

 

Förskollärarna visar intentioner att använda material som alla kan relatera till. Materialet 

betraktas som könlöst men det förskollärarna säger riktas mot att det inte är helt lätt att som 

vuxen förhålla sig till karaktärerna som just könlösa. Genom att tänka utifrån den diskursivt 

vävda förståelsen går det att se att förskollärarna besitter kunskaper i hur manligt och kvinnligt 

särskiljs och det är med denna väv förskollärarna kan förstås. Det blir således inte så enkelt att 

som förskollärare släppa den tanken och positionera sig i en alternativ diskursiv förståelse. Om 

barnen redan är invävda i samma diskurs är det också svårt att se hur de skulle kunna förhålla 

sig till detta. I de fall diskurser producerar sanningar om att rosa är flickigt och blått är pojkigt, 

torde det vara svårt att betrakta en rosa karaktär som en karaktär utan kön. Men det kan också 

ses som ett gott försök och ett positionerande i att rucka på diskursiva förståelser.    

 

7.11 Sammanfattning resultattema 3 
Flicklek förklaras här som olika lekar och aktiviteter som kan förstås som typiskt flickiga. 

Denna lek värderas inte på samma sätt som typisk pojklek, vilken istället kan förstås ha en 

dominerande plats i förskolans diskurs. Den miljö som ska vara till för alla kan dels förstås 

genom att ingen kroppsligen hindras att inträda i ett lek-, eller aktivitetsrum. Däremot styr 

positioneringar den diskursiva förståelsen genom språket och påtalar vad som är mer eller 

mindre lämpligt. Strävan efter jämställdhet stannar i just en strävan då barn genom språket, 

uttalat eller outtalat, inte har samma möjlighet att positionera sig på olika sätt. Det verkar vara 

enklare att positionera sig på ett pojkigt sätt, både för pojkar och flickor, medan flickiga 

positioneringar inte nås lika lätt. Förskollärarna uppehåller åter sina uttalanden om fördomar 

och förväntningar som både de själva och andra medför. Den diskursiva förståelse de är del av 

verkar således fortfarande betraktas som svårhanterad.  

  

 
3 Kompisböckerna är ett material som ges ut av Natur & Kultur. Böckerna handlar om Kanin och Igelkott och 
hur de löser olika kompisrelaterade händelser, exempelvis att dela lika och att samarbeta. Karaktärerna nämns 
med namnen Kanin och Igelkott och relateras, enligt informanterna, inte till kön. Kanin har blå tröja och röda 
byxor medan Igelkott har gröna byxor.  
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8 Diskussion  
I följande text diskuteras det analyserade resultatet i förhållande till tidigare forskning samt till 

styrdokument och propåer. Textens rubriksättning följer samma design som föregående del, 

resultat och analys, för att skapa en följsam läsning. Resultatdiskussionen avslutas med att 

påvisa uppsatsens kunskapsbidrag. Därpå följer en diskussion som riktar sig mot uppsatsens 

metod för att slutligen beröra reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

8.1 Innebörder av jämställdhet  
Edström (2010) tar grepp om den diskursiva makt som finns i diskurser och förklarar att makt 

påverkar diskursens sanning och normalitet. Alternativa diskurser förkastas därav genom att 

inte framstå som sanningsenliga. Sanningen formas enligt Palla (2011) av det agentskap som 

subjekt är bärare av. Likaså befäster det språkliga villkoren till vad som blir möjligt att säga 

och hör samtidigt samman med både dåtid och nutid. Förskollärare som subjekt kan genom 

Lenz Taguchi (2000) förklaring också ses som människor vilka positionerar sig i sin yrkesroll. 

Genom de positioneringsmöjligheter som finns tillgängliga kan det uppstå motstånd för 

subjektet då hen själv positionerar sig på ett sätt medan någon annan positionerar hen på ett helt 

annat sätt. Min analys bekräftar till stor del dessa tankar. Framförallt finns likheter med 

maktaspekten och språkaspekten. Den diskursiva förståelse av jämställdhet i förskolan som 

analysen pekar mot kan tolkas som vacklande. Förskollärarna har gott om ambitioner och 

försöker efter sina kunskaper skapa en jämställd förskolediskurs. Men så blir inte riktigt fallet. 

Det går att ställa sig frågorna: Är detta förskollärarnas fel? Är det deras brist på kunskap som 

är avgörande? Här vill jag med bestämdhet svara nej. Förskollärarna har själva lyft aspekter 

som tid och prioriteringar där jämställdhet har fått stå tillbaka. Det är då viktigt att vinkla synen 

mot den arbetstid förskollärare har, där de få timmar som finns för planering, reflektion och 

kompetensutveckling kan ses som förhållandevis snålt tilltagna och där ett uppdrag som 

innefattar många delar ska ingå. Jag tror att det skulle underlätta om denna tid styrdes upp och 

att lärandet i vad jämställdhet kan vara fick en högre prioritering från styrande organ. I analysen 

påtalas ett flertal gånger de fördomar och föreställningar som både förskollärarna själva och 

kollegor säger sig/antas ha och jag tror det är här det huvudsakliga dilemmat finns. Om en 

människa som subjekt endast har befunnit sig i diskurser som hänvisat till att det i världen finns 

två kön vilka är konstanta och också lärts in i att dessa två kön har olika egenskaper, där 

maskulina indikatorer värderas högre i samhället, ja då blir det svårt. För somliga blir det rent 

av omöjligt. Det framstår som att förskollärarna har tankar som riktas mot alternativa diskursiva 

förståelser då de uttalar en strävan i att positionera individen framför könet. Likaså 
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framkommer också ett flertal ställningstaganden i hur jämställdhetsarbete inte ska utföras. Det 

som inte är lika klarlagt är hur jämställdhetsarbete ska utföras. Dock är det viktigt att påpeka 

att det finns en prövande tendens som jag tolkar som en självklar önskan i att göra det bästa 

möjliga för barnen. Arvidsson (2014) menar att jämställdhet kan verka både oroande och 

provocerande i personalgrupper. Utifrån genuspedagogers synvinkel framkommer känslor av 

negativ uppmärksamhet från kollegor som både finns i yrkesrollen och då genuspedagogerna 

anser sig vara privata. Ingen av förskollärarna uttalar i resultatet att de har en roll som 

genuspedagog, men de tar ändå upp negativitet kring jämställdhet som de blir positionerade i 

och som de verkar ha en stark agens mot. Dock inte så stark att den träder fram mycket mer än 

i det tysta. Edström (2010) skriver om diskursiv makt och hur olika sanningar i vad som 

betraktas som normalt byggs upp genom makten. Den diskursiva makten förklaras vara diffus 

och påverkar diskursers innehåll. Ovannämnda förklaring av makt skapar en möjlighet att 

betrakta förskollärarnas egna tyckanden genom densamma. Skillnaden mellan förskolläraren i 

sin yrkesroll och förskolläraren i det privata är i analysen föremål för diskussion och jag förstår 

förskollärarna som att de anser att eget tyckande är okej, men bara till viss del. Jag reflekterar 

även över att det egna tyckandet inte verkar baseras på kunskap i ämnet utan på just eget 

tyckande. Är det verkligen så att eget tyckande ska vara det som i förlängningen skapar 

möjligheter för barn att positionera sig med eller mot rådande diskursiva förståelse? 

Förskollärarna säger sig föredra ett kollegialt diskuterande av jämställdhetens innebörder vilket 

leder mig till förståelsen i att förskollärarna befinner sig i en diskurs där de tror att jämställdhet 

är något som förhandlas fram i arbetslag och där den diskursiva makten upprätthåller detta 

ställningstagande. I själva verket visar analysen att det redan existerar en form av jämställdhet, 

eller snarare ojämställdhet, som förskollärarna dels inte är nöjda med men också omedvetet 

uppfyller. Om jämställdhet förhandlas fram i arbetslag är det ganska troligt att jämställdheten 

också kommer att skilja sig åt beroende på vilken avdelning ett barn tillhör. Tillsätter vi den 

tanken i ett vidare perspektiv kan vi se ett helt land med tusentals förskoleavdelningar där 

jämställdhet definieras efter personalens eget tyckande. Hur blir det då med likvärdigheten som 

förskolan ska stå för? Här är det tämligen intressant att relatera till olika tidsperioder och de 

diskursiva förståelser som framskrivs i analysen och som kan ses som ytterligare en 

förklaringsmodell till att förskolans jämställdhetsarbete inte lyckas. Genom att göra sig 

införstådd i de diskursiva förståelser som förskollärarna verkar ha befunnit sig i samt är 

delaktiga i vidgas perspektivet i att allt inte är möjligt beroende av att alternativa diskurser ter 

sig vara relativt osynliga. Att skuldbelägga förskollärare, vilket är en möjlig tolkning av 

resultatet i SOU 2006:75 och Skolinspektionens granskning (2017), för att jämställdheten i 
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förskolan brister öppnar inte upp för nya diskursiva förståelser. Istället behöver andra ingångar 

öppna upp den diskursiva makten för att bryta förståelser där förskollärare blir positionerade 

som ansvariga för misslyckad verksamhet. Skolinspektionen (2017) anser att för att öka 

kunskaper om jämställdhet bör tid avsättas för kompetensutveckling och reflektion för att 

tydliggöra uppdraget. Analysen visar att denna tid kan skapa både jämställdhet och 

ojämställdhet beroende på vilka diskursiva förståelser som ges makt.    

 

8.2 Det biologiska könet    
Både Ärlemalm-Hagser och Pramling (2009) och Hellman (2010) uppvisar resultat där 

diskurser avgör vilka barn som möjliggörs i förskolan. Förskollärarna förhåller sig till 

stereotypa förväntningar på kön och förstärker dessa genom att positionera barn gruppvis i 

flickor och pojkar. Analysen synliggör ett dikotomt uppdelande av flickor och pojkar, vilket 

inte bör läsas som ett uppmuntrande av detsamma utan snarare som ett utsnitt av hur det kan se 

ut i olika förskolediskurser och vidare hur det kan påverka jämställdhet. Den kritik som 

förskollärarna riktar mot att barn delas in i homogena grupperingar med flickor och pojkar är 

också på ett sätt en kritik mot det de själva gör. Det går nämligen att tänka sig att den riktar sig 

mot deras egen diskurs, där dessa uppdelningar trots allt pågår, men det är inte uppenbart att 

förskollärarna själva är helt medvetna om det. Ärlemalm-Hagser och Pramling (2009) liksom 

Hellman (2010) skriver att pojkighet uppmärksammas och värderas i större utsträckning än 

flickighet i förskolor. Hellman förtydligar förskollärares syn på pojkar vilken innefattas av att 

alla pojkar betraktas utifrån ett slags pojksubjekt. Pojkar som inte har detta typiska 

pojkbeteende riskerar att osynliggöras. Positionerandet utefter kön sprider sig till barnen vilka 

följer den diskursiva förståelsen av pojkars och flickors olikhet och positionerar varandra 

genom den. Analysen visar att barn i stor utsträckning positioneras utifrån sitt biologiska kön 

och det klarläggs att pojkighet/maskulinitet värderas högre. Min bedömning är att 

förskollärarna inte gör detta medvetet och det är inte heller konstigt, eftersom denna 

positionering kan sägas tillhöra en dominerande diskurs som har hög status och som producerar 

mängder av makt. Alternativa diskurser har inte funnits tillgängliga under lika lång tid, vilket 

kan vara en anledning till att de inte har samma genomslagskraft. Något som däremot kan 

betraktas som problematiskt är de begränsningar som finns i pojkiga positioneringar liksom de 

beskrivningar som förskollärarna gör av pojkar. Det slags pojksubjekt som träder fram beskrivs 

i analysen som en bygg-, bil och buspojke som undantagsvis kan positioneras på annat sätt. 

Med hänsyn till förskolan som en diskurs där olika diskursiva förståelser ges mer eller mindre 

utrymme, vilket i sig påverkar barns blivande som subjekt, måste det också tas hänsyn till att 
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barn agentiskt kan positionera sig som antingen flicka eller pojke. Det måste således också vara 

lika okej att bli en pojke som leker med bilar som att bli en pojke som leker med dockor. 

Jämställdhet uppnås inte genom att alla ska vara något omvänt, överskridande eller likadant. 

Jag skulle snarare påstå att det uppnås genom att få möjlighet att bli till på olika sätt. Att som 

pojk definieras in i gruppen ”grabbar” är inte ett sådant sätt. Där tillkommer istället något 

påklistrat som positionerar subjektet till att inte bara vara pojke utan även vara en viss slags 

pojke – en grabb. Genom att använda den förklaring Hellman (2010) gör av pojksubjekt kan 

jag i analysen se att flickor också förklaras utifrån ett flicksubjekt, pyssel- och dockvråflickan 

som innefattar flickor överlag. Flickor beskrivs vara lugna, hjälpsamma och försiktiga och 

förväntas uppehålla sig med lugna aktiviteter såsom pärlande och rollekar. Flickor förväntas 

också lämna plats åt pojkar liksom de får finna sig i att de lekar som betraktas som flicklekar 

behöver modelleras för att lämpa sig bättre för pojkar. 

     

Att ha föreställningar om vad som är normalt, måste alltid relateras till att det också finns något 

som är onormalt. Rantala (2016) menar att det normala ses som det eftersträvansvärda. I min 

analys knyter jag an detta förhållningssätt till den dikotoma och essentialistiska tanken och 

försöker finna fler förklaringar till varför det blir som det blir. Jag kan se tecken på att flickor 

och pojkar betraktas som grupper där det finns ett normaliserande synsätt i vad flickor och 

pojkar är och förväntas vara och där ett överskridande blir problematiskt. Flickor och pojkar 

positioneras enligt olika kriterier i en form av tvärtomtänk, väsensskilda från varandra och jag 

gör också tolkningen att det uppfattas som att barnen hade dessa egenskaper redan innan de 

började på förskolan. Det är dock angeläget att påpeka att det finns undantag i förståelsen av 

pojkar och flickor, vilket i analysen lyfts fram i uppfattningarna om att barn kan vara något 

annat i förhållande till förväntat kön och att talet om flickigt och pojkigt också bestämmer att 

något är just flickigt och pojkigt. Analysen som helhet leder till att dessa uppfattningar kan 

betraktas som ringa men de bär med sig något viktigt i förhållande till jämställdhetens varande 

och blivande och inger hopp om steg in i en alternativ diskursiv förståelse. Förskollärarna själva 

är medvetna om att fördomar, förväntningar och föreställningar påverkar arbetet med 

jämställdhet liksom deras syn på barn, vilket är viktigt att förstå och sätta in i sammanhanget. 

För det tål att upprepas; det är inte enbart förskollärarnas fel att jämställdheten inte fungerar på 

det sätt som styrdokumenten är avsedda att tolkas. Om Skolinspektionen (2017) anser att kön 

ska betraktas som socialt skapat behöver den eller de diskurser som påvisar detta bli synliga för 

förskollärare. Hur ska dessa diskurser annars hittas? Är tanken att förskollärare själva ska finna 
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kunskap eller ligger förväntningen i att diskursiv förståelse om socialt kön redan finns i 

förskolan?  

 

Tidigare forskning av bland annat Eidevald (2009), Hellman (2010) och Edström (2010) pekar 

åt samma håll som uppsatsens analys. Den diskursiva förståelse som finns i förskolan gällande 

jämställdhet och betraktelser av kön uppehåller sig i teorier om det biologiska könet. Jag har i 

min analys försökt finna hur detta kommer sig och landar i att mycket ansamlas genom den 

diskursivt vävda förståelsen. Förskollärarna är på väg åt ett annat håll. De reflekterar kritiskt 

över hur det inte ska vara men det tycks ändå som att de famlar i mörkret då de inte lyckas finna 

fler än ett fåtal alternativ till hur det kan vara på ett annat sätt. Jag antar att en alternativ diskursiv 

förståelse behöver synliggöras uttryckligare och vara tillräckligt attraktiv för att förskollärare 

ska finna vägen i jämställdhetsarbetet, både genom teori och praktik. Det ett subjekt inte 

tidigare har mött är också något okänt och det kan tänkas leda till att styrdokumentens 

skrivningar blir onåbara.  

 

Eidevald (2009) anser att det finns risker med att flickor och pojkar fostras in i olika könsroller 

och att det ansvarstagande som förväntas av flickor leder till att flickor i vuxen ålder förväntas 

ansvara för hemmet. Samma förväntningar finns inte på pojkar. Förväntningar exemplifieras 

tydligt i min analys där flickor och pojkar sägs bete sig olika och också förväntas bete sig olika. 

Det finns inga tydliga sammarkörer som kan tänkas symbolisera något likvärdigt hos bägge 

könen. Förskollärarna har intentioner om att de vill fokusera på barn som individer och inte 

som kön men det visar sig vara en svårighet i det praktiska arbetet. Istället uttrycks ett ständigt 

positionerande av barn, som enbart undantagsvis rör sig utanför den biologiska och 

essentialistiska synen. Däremot synliggörs det att barn stundtals väljer att positionera sig på ett 

sätt som inte är signifikant med vad förskollärarna ger uttryck för i förhållande till vad som är 

pojkigt och vad som är flickigt och det går att fråga sig om detta tas tillvara. Det går att tänka 

sig att barnen är de som så småningom kommer att få ge vika då den diskursiva makten verkar 

för en syn på kön som olika, men det går inte att säga med säkerhet utan måste i sammanhanget 

enbart ses som ett alternativ med tanke på hur diskurserna fortlöper. Hellman (2010) menar att 

diskursiva förståelser i förskolan kan få ett sådant normativt fäste att de blir osynliga. Jag tror 

att det ligger mycket i denna skrivelse då jag betraktar förskollärarnas positionerande av flickor 

och pojkar och hävdar att det är den diskursiva väven som påverkar vad som blir möjligt. Den 

diskursivt vävda förståelsen är så självklar för förskollärarna att den har blivit osynlig. 

Osynliggörandet och den dominans det utgör i diskursen kan också göra att andra diskurser har 
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svårt att ta sig in. Precis som Hellman (2010) säger krävs det ett synliggörande av görandet. 

Det är först då går det att ifrågasätta det som sker. Ett sådant ifrågasättande kan relateras till 

analysens betydelse i att kön, även om det utgår från biologin, inte uttalas likvärdigt. Om en 

pojke får vara en självklar snoppbärare måste också en flicka få vara en självklar snippbärare. 

En flicka ska inte behöva vara en flicka i det dolda med någon form av hysch-hyschstämpel på 

sig. Om barn vävs in i en diskursiv förståelse om att pojke-snopp är mer självklart än flicka-

snippa skulle jag vilja påstå att en jämställd förskolediskurs inte möjliggörs i den mening att 

barn oavsett könstillhörighet behandlas lika. Tanken om barns könsdelar och hur dessa ska 

språkas om tillsammans med barn finns nedskrivna i Barnstugeutredningen (SOU: 1972:26) 

och det går att fråga sig var det som beskrevs som naturligt då tog vägen under tidens gång? 

Analysen visar också att det enbart är pojkar som nämns i förhållande till betraktelser av 

könsöverskridande uttryck och att dessa pojkar relateras till bärare av flickiga attribut. Hellman 

(2010) beskriver att kläder kan utmana det som traditionellt betraktas vara manligt eller 

kvinnligt och hör samman med synen på kön som varande två, sprungna ur heterosexuella 

normer. Kan det kanske vara så att heteronormativitet tillsammans med strävan mot det manliga 

som det bättre möjliggör flickor att använda pojkkläder utan problem medan det blir lite 

märkligt om pojkar gör det omvända? Märk väl att märkligt inte uttalas av förskollärarna som 

begrepp men jag skulle vilja påstå att definitionen ändå kan stå för det de ger uttryck för, det 

händer något som inte tillhör det dominerande representativa i hur pojkar och flickor förväntas 

vara. För att föra tanken ytterligare ett steg; vilka kläder betraktas som enbart pojkiga och vilka 

betraktas som enbart flickiga? Det förskollärarna nämner är klänningar och kjolar som 

flickkläder. Jag skulle vilja tillstå att detta är en dominerande diskurs, som också existerar 

utanför förskolan. Om vi bortser från färg- och figurmarkörer kan flickor och pojkar använda 

likvärdiga kläder, med undantaget för just klänningar och kjolar. Dessa klädesplagg markerar 

fortfarande tydligt en femininet. Davies (2003) uppmärksammar att orden flicka och pojke 

inringar barn i kvinnlighet och manlighet. Jag vill ställa detta i relation till Eidevald (2009) 

fråga om huruvida könsroller egentligen behövs. Min tolkning av begreppet könsroller relateras 

här till begreppet kön som är det genomgående i uppsatsen. Genom analysen ser jag det som 

att orden pojke och flicka är problematiska om de innefattar olika diskursiva förståelser som 

särskiljer barn från varandra. Skulle det istället vara möjligt att bli på olika sätt, där könet inte 

har betydelse, då skulle orden tappa sin laddade innebörd och kunna ses som en (tillfällig) 

definiering i subjektskapandet. På samma sätt som vi blir till i alla sammanhang är det möjligt 

att bli flicka, pojke, en kombination eller ingetdera beroende av positioneringar. För att orden 

ska plockas bort ur vår vokabulär krävs det mycket mer än vad som känns möjligt idag och jag 
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kan inte heller se att det behövs. Jag är medveten om att feministisk poststrukturalistisk teori 

kan tolkas olika gällande köns vara eller inte vara. Butler (2007) markerar svårigheten i att 

betrakta samhället som patriarkalt, då denna syn kräver att människor förstås som antingen 

kvinnor eller män. Utan kön blir det alltså svårt att nå strävan att förflytta manligheten från sin 

dominerande ställning. Om orden flicka och pojke försvinner kanske människor hittar andra 

sätt att definiera sig på och det är svårt att avgöra vilka konsekvenser det jämförelsevis skulle 

kunna få. Tappar orden däremot sin inskränkta laddning blir de inte heller styrande i vad som 

möjliggörs respektive omöjliggörs. Diskussionen om ord syftar inte till att finna ett svar som är 

rätt eller fel utan vill istället vrida och vända på kategoriseringarna, vilket Lenz Taguchi (2014) 

menar kan ses som en del i feministisk poststrukturalistisk mission. Likaledes är min tidigare 

framskrivna intention att läsare av denna uppsats anammar detta vridande och vändande 

förhållningssätt gentemot texten som helhet och inbringas i förståelse att detta är en tolkning 

av flera möjliga.  

 

8.3 En jämställd miljö  
I analysen framträder en diskurs som positionerar pojkighet som mer eftersträvansvärt än 

flickighet och relateras till förskollärarnas tal om lek och lekmiljöer där flicklek inte värderas 

likvärdigt med pojklek. Edström (2010) påtalar en liknande tanke om individens position i en 

jämställd förskola och landar i tesen att förskollärare tycker att det är flickor som grupp som 

ska bli mer jämställda och inte vara så ”flickaktiga”. Att det är just flickor som ska jämställas 

är ingen slump om blicken riktas mot en essentialistisk förståelse och det är den förståelsen som 

träder fram i analysen. Där framkommer att flickors docklek bör begränsas och jag undrar 

därför: Var i finns faran att som flicka enbart leka med dockor? Och finns samma fara för pojkar 

som bara leker med (valfri pojkleksak)? Det uttrycks också att dockor kan vara med i andra 

lekar, vilka kan betraktas som pojklekar. Tvärtom kan dockan också vara med i det som 

betraktas som flicklekar men inte på samma villkor. Dockan kan sägas få en förhållandevis 

passiv roll medan bilar och verktyg får en mer aktiv roll. Pojklek och maskulinitet träder fram 

som varande bättre, där vissa flickleksaker kan få tas med. På nåder.  

 

Den traditionella benämningen dockvrå ses som problematisk och kan förstås som sådan 

eftersom den representerar flicklek. Ingen av förskollärarna verkar ta hänsyn till att rummet inte 

beskrivs som ett rum utan som en vrå, vilket i sig kan stå för något av ett förminskade av flicklek 

och i förlängningen av flickor då de betraktas som den gemensamma pyssel- och 

dockvråflickan. Ställningstagandet från en förskollärare som säger att dockvrån är en miljö där 
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pojkar leker bra, men som ändå bör tillföras mer pojkiga leksaker väcker funderingar. Dolk 

(2013) skriver att bångstyriga barn gör motstånd mot normer vilket också kan belysa normer 

som måhända har varit osynliga för förskollärare. Jag resonerar kring de diskursiva förståelser 

som analysen visar och som placerar dockvrålek som flicklek och menar att det kan ses som ett 

bångstyrigt tecken att som pojk trotsa detta och träda in i flickleken. Däremot tycks inte denna 

bångstyrighet ha väckt någon reaktion hos förskollärarna som håller fast vid att mer pojkighet 

behöver tillföras. Rimligheten i det är svår att förstå och resonemanget att även verktyg finns i 

ett hem blir komplicerad att ta till sig då verktygen ändå i första hand har som syfte att locka 

pojkar till leken. Men pojkarna leker ju redan där? Kanske är det så att det blir mest bekvämt 

för alla om pojkarna faktiskt leker med pojksaker.  

 

En lekmiljö som av förskollärarna beskrivs vara jämställd är byggleken, vilken är spännande 

att ta sig an. För att sträcka ut en hand och peka på den könsfördelning som finns i vuxenlivets 

arbetsliv inom bygg och konstruktion är män dominerande inom den genren. Kvinnor som 

arbetar med dessa hantverksyrken var år 2016 1,7%.4 Det kan sättas i relation till andelen män 

i förskolan som år 2018 uppmättes vara cirka 4%5. Ändå är det byggleken som räknas vara en 

lek för alla oavsett kön. Varför är det då inte på samma sätt med dockvråleken? De uttalanden 

som görs i förskolan, beskriver Palla (2011) som styrande för vad som diskursivt befästs som 

sanningsenlig kunskap. Genom de betraktelser av lek som analysen påvisar finns även här drag 

av strävan mot det manliga som högre stående där bygglek betraktas som jämställd medan 

dockvrålek inte gör det, men där jag skulle vilja påstå att bygglek snarare borde betraktas som 

pojklek så länge dockvrålek betraktas som flicklek för att demonstrera ojämnheten i en sådan 

diskursivt sanningsenlig (o)kunskap.       

 

Enligt Eidevald (2009) får kön betydelse genom barns subjektskapande i en eller flera diskurser. 

Beroende på vilka förståelser som finns tillgängliga kan barn positionera sig för eller emot 

rådande diskurs. Analysen poängterar att förskollärarna har synliggjort tillfällen då barn inte 

agerar utefter det förväntade. Likväl finns tankar om förändring vilken kan sägas försöka 

återställa den dikotoma ordningen, där barn positioneras åt en annan riktning än den de själva 

visar. Positioneringar med hänvisning till pojkighet verkar vara enklare att anamma för både 

pojkar och flickor men det öppnar inte upp för annan form av pojkighet, mer än tillfälligtvis, 

 
4 Enligt Sveriges byggindustrier – Fakta om kvinnor och män i Byggbranschen oktober 2018 
5 Enligt Skolverket – Barn och personal i förskolan per 15 oktober 2018 



 58 

än bygg, - bil och buspojken. Likaväl som det blir problematiskt för pojkar som inte vill bli till 

som subjekt enligt de premisserna skulle jag vilja påstå att det blir än mer komplicerat för 

flickor. Exempelvis är pyssel- och dockvråflickan en flicka som möter motstånd i sin flickighet 

då lekar som beskrivs vara flicklekar inte är helt okej. Dessa lekar är utsatta för förändringar, 

de är problematiska och de ges inte lika stort handlingsutrymme. Finns det däremot flickor som 

blir till genom pojkaktiga attribut är chansen måhända större att ta sig fler friheter men kommer 

troligtvis fortsättningsvis inringas i gruppen flickor.  

I talet om den pedagogiska miljön poängterar Nordin-Hultman (2004) att barn blir på varierande 

sätt i möten med miljöer. Det går därför inte att säga att barn är på det ena eller andra sättet med 

en fast inneboende kärna av ett varande själv. I analysen låses möjligheter att bli på varierande 

sätt då könet ses som konstant. Även om en prövande tendens ses hos barnen verkar den inte 

tas tillvara i någon större utsträckning. Flickor blir alltså en viss sorts flicka liksom pojkar blir 

en viss sorts pojke genom mötet med miljön och den diskursiva förståelse som den innefattas 

i. Genom det jag tolkar som förskollärarnas diskursiva förståelse blir det tydligt vilka barn som 

är möjliga att skapa sig som i förskolan. Denna barnsyn är inte svår att förstå om förskollärarnas 

diskursiva väv tas i anspråk. Det som redan är inlärt fortsätter produceras som det 

sanningsenliga och med synen på barn som varande av biologisk karaktär låser det eventuella 

subjektskapanden, vilka inte blir tillgängliga för barnen. Eftersom förskollärarna tycker att det 

är svårt att visa agens mot oliktyckare är det kanske bekvämare, alternativt den enda 

synliggjorda möjligheten, att följa strömmen. För det finns i texten flera exempel på då barn 

inte positioneras efter kön och då barn positionerar sig mot den diskursiva förståelsen, men 

sammantaget visar hela förståelsen, vilken innefattar såväl kollegor och barn liksom miljö och 

material att helheten är svår att värja sig emot. Det syns också i de fall förskollärarna tycker sig 

ha visat någon form av agens, att densamma inte märkbart påverkar helheten.  

 

Hellman (2010) betraktar människans två kön som sammanhängande med synen på 

heterosexualitet som det eftersträvansvärda. Genom att diskursivt framhärda heterosexualitet 

får barn lära sig att detta är den naturliga sexualiteten. Barn ses i analysen som frågande i 

huruvida ett barn kan ha två mammor. Det är förståeligt i och med att leken där frågor ställs 

benämns som mamma-pappa-barn. Leknamnet styr i hög grad lekens möjliga innehåll och 

fortsätter producera den heterosexuella normaliteten liksom den inringar hur en förväntad familj 

ser ut och att en flicka (mamman) kopplas ihop med en pojke (pappan). På det viset kan också 

positioneringar synliggöras som hämmar subjektet att bli på olika sätt. Enligt både Palla (2011) 



 59 

och Dolk (2013) kan en sådan leksituation sätta gränser och utesluta vissa subjektsliga 

möjligheter.  

 

Slutligen vill jag lyfta fram ett förtydligande i hur olika delar av en förskola som diskurs hänger 

samman och verkar för att arbeta jämställt. Ett barn kan bli till i mötet med miljöer, liksom de 

blir till i möten med människor. De möten som uppstår och de positioneringar som de tillåter 

påvisar också en helhetstanke av diskursen. Finns det en miljö som verkar tillåtande för alla, 

faller den om den diskursiva makten fortsätter producera barn som konstanta flickor och pojkar. 

Likaså kan inte enbart viljan om att arbeta jämställt verkställas om miljön talar för något annat. 

Kan pojkar och flickor bli, låt oss säga vad som helst, oberoende av diskursiva könsbindande 

tankar, samtidigt som miljöer och människor följer samma struktur?  

Om svaret är ja? Ja, då möjliggörs metoder för att jämställdhetsarbetet i förskolan går framåt!  

 

8.4 Uppsatsens bidrag  
Läroplanens skrivelser (Skolverket, 2018) poängterar att förskolans sammantagna organisation 

ska planeras och genomföras på sådant vis att ingen blir diskriminerad på grund av kön eller 

könsöverskridande uttryck. Barn ska kunna vara i förskolan på samma villkor, ges samma 

möjligheter och i alla sammanhang behandlas jämställt. Föreliggande uppsats uppmärksammar 

diskursiva förståelser och hur dessa både möjliggör och hindrar vilket jämställt arbete som 

bedrivs i förskolediskurser. Uppsatsen visar även på hur förskollärares definiering av 

jämställdhet tillsammans med positioneringar relaterade till barns kön samt den pedagogiska 

miljön skapar en helhetsbild av förskolans jämställdhet ur ett vidgat perspektiv där varje del är 

av betydelse för fullständigheten. Min förhoppning är att uppsatsen kan användas som ett 

redskap i sökandet efter en alternativ diskursiv förståelse och fungera som ett reflektionsverktyg 

för både verksamma förskollärare och förskollärarstudenter.     

 

8.5 Metoddiskussion  
Kvale och Brinkmann (2014) resonerar om kritiska invändningar mot att använda sig av 

intervjuer som underlag för forskning. De tar bland annat upp åsikter som kan visa att intervjuer 

är idealistiska och individualistiska och menar att informanterna inte relateras med hänsyn till 

omkringliggande samhälleliga strukturer och hur dessa kan tänkas påverka det informanterna 

säger. Likaså kan forskaren uppfattas som godtrogen om densamme inte har en kritisk attityd 

till det informanterna ger uttryck för. Nämnda aspekter har jag tagit hänsyn till i mitt utformande 

av denna uppsats och försökt förstå informanterna, inte enbart genom det de säger, utan också 
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genom att relatera till diskursiva förståelser och vilken påverkan de har på individer. Jag anser 

att intervju har varit en lämplig metod för uppsatsen beträffande att kunna få fram det Bryman 

(2016) förklarar som en möjlighet i att, till skillnad från observation som metod, få förståelse 

för fler aspekter än de som endast sker här och nu. Intervjuer tar inte lika mycket tid i anspråk 

för informanten, vilken inte heller blir utsatt för den tysta granskning som observationer kan stå 

för. En observation hade å andra sidan öppnat möjligheter för att se saker som sker i det dolda 

och som kan tänkas vara så självklara för deltagarna att de inte skulle vara möjliga att få fatt i 

genom en intervju. Ett annat alternativ för uppsatsen skulle kunna vara att arbeta med 

fokusgrupper. Jag har lagt tid på att känna mig bekväm i min intervjuteknik, vilket Bryman 

(2016) anser är viktigt, men fokusgrupper kräver också att intervjuaren försöker säkerställa att 

ordet fördelas jämt och följsamt mellan deltagarna och att ingen överröstar någon annan. Den 

vidgning som detta medför i att förhålla sig till flera moment på samma gång kändes inte 

aktuellt i denna studie med hänvisning till att jag endast avsåg göra ljudupptagningar vilka 

skulle vara möjliga att transkribera. Fokusgrupp som metod hade krävt att jag kunnat säkerställa 

vem som uttalade vad, vilket möjligen skulle ha krävt att jag också hade filmat situationen. En 

ytterligare aspekt på fokusgrupper är att det lätt uppstår en obalans där några informanter tar 

sig mer utrymme medan några inte säger särskilt mycket. En sådan situation skulle däremot 

kunna vara intressant för uppsatsen, för att synliggöra den diskursiva makt som kan finnas i en 

sådan situation.       

 

8.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Stukat (2011) klarlägger att det kan vara svårt att bedöma en kvalitativ studies pålitlighet och 

sanningsanspråk. Det finns ett flertal variabler som syns viktiga att ta upp och jag vill här 

framföra de ställningstaganden jag anser vara av betydelse. Enligt Stukat kan reliabilitet i en 

kvalitativ studie bestå av framskrivandet av den avsedda metoden. Tydligheten i metoden ska 

vara mycket noggrant uttryck, för att möjliggöra för en annan forskare att åstadkomma samma 

procedur och uppnå samma resultat. Jag vill inte tillstå att en annan forskare resultatmässigt 

skulle hamna i ett exakt likadant resultat som jag men min avsikt är att metoden ska kunna 

förstås och användas utan svårighet. Resultatet kan också vara beroende av informanternas 

dagsform liksom risken som finns att både som forskare och som informant uppfatta frågor och 

svar på annat sätt än det avsedda. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att validitet är en form 

av ifrågasättande mot undersökningen och om den uppfyller de kriterier den sägs undersöka. 

Det går att studera validiteten genom att problematisera studiens olika delar i helheten. Min 

intention är att undersökningens delar ses som transparanta och framskrivna för att skapa 
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förståelse. Mitt val av analysmetoderna tematisk analys och hermeneutisk meningstolkning ska 

också förstås beskriva att analysen är av tolkande karaktär och inte söker efter ett 

sanningsanspråk utan är avsedd att visa en möjlig tolkning. Likaså ses valda teori feministisk 

poststrukturalism som tolkningsbar och intresserar sig inte för sanningar om något. Jag har valt 

att förhålla mig till dessa tolkningsantaganden under hela processen liksom jag förklarar 

begrepp och hur jag väljer att förhålla mig till dessa. Huruvida en undersökning är 

generaliserbar beror enligt Stukat (2011) på om resultatet kan generaliseras på en större mängd 

människor och praktiker eller om det syns symbolisera informanterna som deltar. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att generaliserbarhet kan ses som att resultatet kan överföras till 

situationer som har gemensamma nämnare med undersökningen. Jag tillstår att studien som 

helhet inte är generaliserbar i riktning mot en större population. Ändå kan den säga något om 

förskolan som diskurs och sätta fingret på vanliga föreställningar om jämställdhet, med hänsyn 

till den tidigare forskning som uppsatsen beskriver, och ses som en hjälp i att få fatt på 

ställningstaganden och hur dessa i förlängningen påverkar förskollärares arbete med 

jämställdhet i förskolan.   

 

8.7 Avslutningsvis  
Sist men inte minst vill jag sända ett stort tack till de förskollärare som ställt upp som 

informanter. Tack för ert mod och för att jag fick möjlighet att ta del av era tankar. Utan er hade 

det inte blivit någon uppsats. Er insats är för mig ovärderlig!
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9.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

• Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

• Hur ser ditt arbetslag ut, har du någon särskild position där/ i övrigt? 

 

Jämställdhet:  

• Vilken utbildning har du? 

• Vad innebär jämställdhet för dig? 

• Hur tolkar du styrdokumenten gällande jämställdhetsuppdraget? Är du insatt i den nya 

läroplanen lpfö18? 

• Vilken kompetensutveckling har ni inom jämställdhet på din förskola/enhet? 

• (Om) Vad skulle du vilja ha mer kunskap om gällande jämställdhet i förskolan? 

• Hur diskuterar du jämställdhet tillsammans med kollegor?  

• Hur bedriver du/ansvarar du för att jämställd undervisning bedrivs? 

• På vilka sätt använder du miljön som en faktor i jämställdhetsarbete? 

• Kan du ge exempel på material som du använder och som du tycker passar i ett 

jämställdhetstänk? 

 

Kön, könsöverskridande uttryck: 

• Kan du ge exempel på när kön har haft betydelse/särskilt sig i verksamheten? 

• Kan du ge exempel på tillfällen då barn säger sig ha en annan könstillhörighet än sin 

biologiska och hur du agerade då? Skulle du kunna ha gjort något annorlunda i 

efterhand? 

• Kan du ge exempel på tillfällen då saker/kläder/färger etc benämnts som flick- eller 

pojkaktigt och hur du agerade då? Skulle du kunna ha gjort något annorlunda i 

efterhand? 

• Vilka är dina uppfattningar om kategoriseringarna pojkar/flickor? 

• Vilka är dina uppfattningar om hur barns könsdelar/underkläder benämns? 

 

  



 

9.2 Bilaga 2 Informationsbrev  

Hej!  

Mitt namn är Sofie Ingemalm. Jag arbetar som förskollärare samtidigt som jag studerar på 

Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. I nuläget är jag i full färd 

med att skriva min magisteruppsats och söker legitimerade förskollärare som kan tänka sig att 

vara informanter. Nedan följer en närmare beskrivning av uppsatsen.  

1. Information om magisteruppsats beträffande jämställdhet i förskolan 

Undersökningen intresserar sig för jämställdhet i förskolan utifrån förskollärares åsikter och 

visioner. I följande text kommer studiens tillvägagångssätt förklaras och motiveras. Med 

hänvisning till att det är legitimerade förskollärare som ansvarar för undervisning i förskolan 

efterfrågas innehavare av denna yrkestitel och det är då just du blir viktig! Det är min åsikt att 

du som förskollärare besitter både kompetens, kunskap och erfarenhet och det skulle vara 

betydelsefullt om du ville dela med dig av den. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning.   

2. Undersökningens tillvägagångssätt 

Undersökningens preliminära syfte är att problematisera hur förskollärare positionerar sig kring 

kön och könsöverskridande uttryck och hur detta kan påverka jämställdhetsarbete i förskolan 

som utbildande och undervisande diskurs.  

Genom att ta del av tidigare forskning inom ämnet såväl som statens offentliga utredningar 

tydliggörs att det finns brister i det jämställdhetsarbete som bedrivs. Vi står nu inför en ny 

läroplan (Lpfö18) där skrivningar om jämställdhet blir mer markanta än tidigare. Det är därmed 

av vikt att undersöka förskollärares åsikter om jämställdhet för att söka klarlägga visioner i hur 

detta arbete bör bedrivas samt vilka förklaringar och synsätt dessa baseras på.  

 

För att finna material till undersökningen kommer intervjuer att användas som metod. 

Tillfrågade förskollärare är till antalet fem. Eftersom det enligt Läroplan för förskolan (Lpfö18) 

är legitimerade förskollärare som ansvarar för undervisningen har urvalet av informanter gjorts 

efter denna styrande skrivelse.  

 

Mina förväntningar på dig som informant är att du under intervjun delar med dig av dina åsikter, 

tankar och ställningstaganden angående jämställdhet samt din syn på kön och 

könsöverskridande uttryck. Du behöver inte på något sätt förbereda dig eller oroa dig för att 

svara rätt eller fel utan det är just dina svar som är viktiga för undersökningen! 

Intervjun kommer att ta cirka en timme att genomföra. Som informant blir du del av att tillföra 

kunskap inom förskolans forskningsfält. Min avsikt är att intervjun kommer ske under 

avslappnade former där du på intet sätt ska behöva känna något obehag. Om så vore, avbryter 

vi självklart. När undersökningen är färdig kommer du kunna ta del av den färdiga 

publikationen.  

 



 

Det insamlade materialet kommer att spelas in med ett digitalt verktyg. Materialet kommer att 

transkriberas för att sedan analyseras. Handhavandet av materialet kommer att ske med hänsyn 

till konfidentialiteten, vilket vill säga att dina svar inte ska gå att identifiera med dig som person. 

Dessa kommer att förvaras på lösenskyddad enhet. Materialet kommer inte sparas i en så kallad 

molntjänst utan enbart på digital enhet. De enda som kommer att ha tillgång till materialet är 

jag och min handledare Stina Jeffner. Materialet kommer sparas under tid, för att sedan 

makuleras genom att raderas från digital enhet samt, vid eventuella utskrifter av 

transkriberingen, strimlas.   

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också 

rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 

behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna.  

3. Avslutande information  

Jag ser fram emot att möta dig under ett intervjutillfälle. Om så önskas, kommer jag gärna till 

din arbetsplats för att genomföra intervjun. I annat fall kan annan plats ordnas. Jag är flexibel 

med tid och datum för intervjutillfälle, men onsdagar och torsdagar är att föredra. Vänligen 

kontakta mig genom telefon, sms eller mail vid intresse att delta.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

Sofie Ingemalm  

Telefonnummer: *** 

E-post: *** 

 

Stina Jeffner 

Telefonnummer: *** 

E-post: ***

 

_____________________________                           

Sofie Ingemalm 

Jönköping den 27 maj 2019  
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