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Abstract: 

Syftet med den här kvalitativa forskningsstudien var att problematisera hur några 

förskollärare talar om sitt arbete med genuspedagogik. Som stöd för att uppnå syftet 

formulerade vi forskningsfrågor där genusbegreppet blev centralt för att synliggöra 

förskollärarnas förståelse inom området. Frågorna tematiserades sedan i vår 

intervjuguide för att svara på frågor om vilka uppfattningar förskollärarna hade om 

begreppet genus, samt hur de arbetar med området för att motverka stereotypa 

föreställningar. Sedan försökte vi få fram hur förskollärarna ansåg sig själva förhålla 

sig till, och vilket värde de ser, med genuspedagogiken. Studiens utgångpunkt är 

skolinspektionens (2017) rapport som visar att pedagoger är i behov av kunskaper 

samt fördjupade reflektioner om jämställdhetsarbete i förskolan.  

 

För att besvara studiens intervjufrågor genomfördes semistrukturerade 

forskningsintervjuer. Vår teoretiska utgångspunkt var den feministiska 

poststrukturalismen och analysverktygen har tagit stöd i begreppen diskurser och 

normer. I intervjuerna beskrev förskollärarna en viss osäkerhet av definitionen om 

det mångtydiga och svårförklarade begreppet genus, men däremot redogjorde de hur 

genuspedagogiken arbetas med som en självklarhet. Förskollärarna talade också om 

att intresset för genuspedagogiken har en stor betydelse i förskolan för att arbetet 

ska kunna drivas framåt. Studiens slutsats är att förskollärarnas svårighet att 

definiera begreppet genus kan påverka hur de arbetar med genuspedagogiken. Vi 

såg att resultatet pekade på att det finns möjligheter för förskollärarna att använda 

sig av konkreta metoder i arbetet med genuspedagogiken och att det är 

förskollärarens intresse som är utgångspunkten för arbetet.  Ytterligare en slutsats 

är att hem och vårdnadshavare har stor påverkan på arbetet med genuspedagogiken 

i förskolan. Förskollärarna uttrycker att vårdnadshavare ibland motarbetar dem i 

jämställdhetsarbetet och menar att barnen får med sig stereotypa föreställningar om  

genus hemifrån.  

 

Nyckelord:  

Genus, förskola, förhållningssätt, jämställdhet, feministisk poststrukturalism,  
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1 Inledning 

Genom tidigare erfarenheter av att arbeta på förskolor och under vår 

verksamhetsförlagda utbildning, har vi fått upp ögonen för hur olika förskollärare 

ser på, och talar om genuspedagogik. Kunskapsområdet för denna studie tar sin 

utgångspunkt i genus och jämställdhetsarbete i förskolan. Vi har valt att djupdyka i 

och undersöka hur några förskollärare talar om arbetet med genuspedagogik. Utifrån 

rådande styrdokument beskrivs att förskolläraren ska ansvarar för att inkludera alla 

barn aktivt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Alla barn ska få möjligheten till en 

likvärdig utbildning oavsett barnets könstillhörighet, och det är pedagogernas ansvar 

att arbeta för detta (Skolverket 2018). Skolinspektionens (2017) rapport beskriver 

arbetet som problematiskt och resultatet har tidigare visat att arbetet ibland brister. 

De menar att förskollärarnas kunskaper behöver utvecklas inom området för att en 

utveckling ska ske i jämställdhetsarbetet.  

 

I den här studien behandlas begreppet genus, och det är enligt Hedlin (2010) ett 

begrepp som är problematiskt och kan därför misstolkas när det används i vardagligt 

bruk. Begreppet har varit en utgångspunkt för studiens analys då vi upplevt att det 

har en mångtydig användning och att det är ett svårt begrepp att tolka. Vi vill 

synliggöra förskollärares uppfattningar om genusbegreppet för att lyfta fram 

problematiken som kan uppstå i jämställdhetsarbetet i förskolan. Vi menar att 

jämställdhetsarbetet inom förskolan är ett viktigt område att arbeta med, och inte 

minst utifrån Lpfö 18:s mål om alla barns rätt till lika förutsättningar oberoende av 

könstillhörighet i utbildningen (Skolverket 2018). Personalens kompetens om 

jämställdhetsarbetet är enligt oss därför en viktig aspekt i arbetet med att motverka 

stereotypa föreställningar om genus. Studien kan därigenom bidra med fördjupad 

kunskapssyn på några förskollärares uppfattningar om genus.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att problematisera hur några förskollärare talar om sitt arbete 

med genuspedagogik. Som stöd för att uppnå syftet med studien har vi formulerat 

följande forskningsfrågor nedan där genusbegreppet blir centralt för att synliggöra 

förskollärarnas förståelse inom området.   

 

1. Hur talar förskollärarna om begreppet genus? 

2. Hur säger förskollärarna att de arbetar med att motverka stereotypa 

föreställningar om genus i förskolan?   

3. Hur förhåller förskollärarna sig till värdet av att arbeta med att motverka 

stereotypa föreställningar om genus?  

 

3 Centrala begrepp  

I detta avsnitt redogör vi för ett par begrepp som används såväl i vardagslag som i 

samband med den här studien. Dessa centrala begrepp är genus och genuspedagogik. 

Vi har valt att presentera begreppen här för att de förekommer i de tillfrågade 

förskollärarnas yrkesspråk. Begreppen är svåra att definiera och kan påverka 

studiens resultat beroende på hur begreppen används av informanterna och av oss 

som forskare. Det är därför viktigt för oss att redogöra för hur vi definierar och 

behandlar begreppen i föreliggande studie.  

 

Genus  

Genus är ett mångtydigt begrepp och bidrar till viss problematik då begreppet kan 

misstolkas i vardagligt bruk (Hedlin 2010). Genus fungerar som översättning av det 

engelska ordet gender och används i forskning om sociala konstruktioner i relation 

till kön (Hirdman 1988). Hirdman (2001) menar att genus bör användas som ett 

samlingsnamn för en komplicerad kunskap om synen på manligt respektive 

kvinnligt, och att det är i sociala konstruktioner som kvinnligt och manligt formas. 

Hon beskriver att det manliga respektive kvinnliga är föränderliga konstruktioner, 

där den biologiska skillnaden mellan könen blir synlig genom genusbegreppet. Det 

är det är via kulturen, språket och det egna tänkandet som föreställningar och 

konstruktioner av respektive könen skapas, menar Hirdman (2001). 
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I vår studie har vi valt att behandla begreppet genus i likhet med Hirdmans (2001) 

definition, där det används som ett redskap för att synliggöra hur manligt respektive 

kvinnligt kan formas. Hedlin (2010) skriver att begreppet genus kan misstolkas i 

vardagligt bruk när till exempel pedagoger säger sig ha ett genusperspektiv. Utifrån 

studiens intervjuer med några förskollärare har vi därför valt att behandla begreppet 

genus enligt Hirdmans (2001) genusteori, där hon menar att människor formas och 

påverkas av sociala konstruktioner. Hirdman (2001) beskriver att begreppet genus 

ligger nära begreppet könsroll och behandlar både biologiska aspekter av att vara 

man och kvinna och sociala processer. Hon menar att begreppet genus behövs för 

att beskriva hur vi talar om, och hur vi har talat om kön för att kunna diskutera hur 

kön konstrueras. Genusbegreppet beskriver alltså inte bara det sociala könet utan 

även det biologiska könet och behandlar tankar om vad som kan anses vara kvinnligt 

respektive manligt eller helt enkelt det att vara man eller kvinna. Det kan exempelvis 

vara hur relationer ser ut eller formas, vad relationer har för olika roller och hur vi 

ska kunna hantera föreställningar om vad som förväntas av en man respektive en 

kvinna i en relation. Sammanfattningsvis utgår vi alltså från att de biologiska och 

sociala konstruktionerna av kön inte utesluter varandra utan snarare är 

sammanvävda. Enligt Hirdman (2001) konstrueras könet utifrån tre aspekter: 

omgivningen/kulturen, individens eget tänkande samt individens kropp. Vår 

tolkning av Hirdman är att könet således konstrueras av hur omgivningen formar det 

(de sociala konstruktionerna), men också utifrån individens egen påverkan samt 

könstillhörigheten.  

 

Hedlin (2010) menar att sett utifrån förskolans perspektiv skulle ett genusperspektiv 

kunna beskrivas som ett jämställdhetsarbete i utbildningen där vikten av bemötande, 

uppfattningar och förhållningssätt i relation till det biologiska könet är i fokus. 

Barnen ska inte hindras från något på grund av sin könstillhörighet och pedagoger 

behöver därför tillämpa genusperspektivet som ett redskap för att synliggöra 

jämställdhetsarbetet och hur kulturen på förskolan talar om genus. 
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Genuspedagogik  

Eidevald (2011) menar att genuspedagogiken är en pedagogik som fokuserar på att 

främja jämställdhet i förskolan/skolan och vi har valt att använda detta begrepp 

enligt hans definition. Jämställdhetsarbetet i förskolan behandlar stereotypa 

föreställningar om hur barn exempelvis leker utifrån könstillhörighet och pedagoger 

kan arbeta för att motverka detta genom att vara medvetna om dessa stereotypa 

föreställningar.  

 

Eidevald (2011) menar att genuspedagogiken ger stora möjligheter för barnen och 

samhället, men säger att det även finns vissa problem. Problematiken med 

genuspedagogiken är att fokus hamnar på barnen istället för på hur pedagogerna ska 

arbeta. Det kan handla om att pedagogerna inte accepterar olika positioner som 

barnet kan inta (Dolk 2013; Eidevald 2011). Exempelvis accepterar inte alla 

pedagoger att flickor intar en position som stökig och bråkig medan detta är mer 

accepterat för pojkar. Eidevald (2011) menar att genuspedagogiken ska ses som en 

process snarare än en metod då pedagogerna förväntas att medvetet planera hela 

utbildningen utifrån ett genusperspektiv.  

 

Eidevald (2011) menar att genuspedagogik syftar till att främja jämställdheten i 

förskolan. Detta går också att koppla till Dolks (2013) beskrivning av begreppet 

genuspedagogik – eller jämställdhetspedagogik. Hon menar att alla barn ska få 

förutsättningar att uppnå sin fulla potential oberoende av könstillhörighet. Detta går 

i linje med läroplanens värdegrundsarbete och de nya formuleringarna om 

jämställdhetsarbetet (Skolverket 2018).  

 

4 Bakgrund  

Vi kommer under den här rubriken att beskriva vad rådande styrdokument skriver 

om genuspedagogik och jämföra med vad som sägs om jämställdhetsarbetet i 

tidigare dokument. Vi kommer att belysa läroplanens historia och bakgrund ur ett 

genusperspektiv för att ge en bakgrund till vårt syfte med studien, det vill säga att 

problematisera hur några förskollärare talar om sitt arbete med genuspedagogik.  
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4.1 Jämställdhetsarbete i förskolan  

Vi har valt att utgå från Vallberg Roths (2001) sammanställning av förskolans 

historia med fokus på jämställdhetsarbete. Hon skriver att från slutet av 1800-talet 

till mitten av 1900-talet fanns de folkbarnträdgårdar där kvinnor och barn kunde 

träffas medan männen arbetade. Vallberg Roth (2001) förklarar att under den här 

tiden ansågs kvinnan vara i behov av att utbildas till de hushållssysslor som ansågs 

skötas som mor, maka och husmor. En sådan utbildning enligt Vallberg Roth (2001) 

kunde höja kvinnans status i samhället och den här typen av politik framstod i 

dåtidens läroplaner av vad som förväntades av kvinnan i sin omsorg av barn - ” det 

goda hemmets politik” (Vallberg Roth 2001). 

 

Vallberg Roth (2001) beskriver att från slutet av 1800-talet till 1940-talet var en 

period där särartsbetonade samkoder ägde rum då män och kvinnor ansågs vara 

varandras motsatser. Ett exempel som hon nämner är att det var att männen som 

försörjde familjen medan kvinnorna hade ansvar för vård och omsorg. Vallberg Roth 

(2001) beskriver att i 1930- och 40-talets styrdokument började det framträda 

likhetsinslag som innebar att flickor och pojkar fostrades under samma tak. Hon 

menar att detta bidrog till gemensamma aktiviteter och samma prestationer, men att 

synen på skillnaderna mellan könen fanns kvar. Vallberg Roth (2001) menar att 

under den här tiden ansågs barnträdgårdarna fungerar som ett hem och särskilde sig 

från skolans riktlinjer och styrdokument. Styrdokumenten för de yngre barnen 

handlade om hushållsarbeten och efterliknade hemmet i sin grund i uppfostran av 

barnet (Vallberg Roth 2001). 

 

Vallberg Roth (2001) förklarar att mellan åren 1960–1970 började könsrolls- och 

jämställdhetsbegreppen att spridas i barnträdgårdarnas tidskrifter till allmänheten. 

Hon menar att det skrevs även om en dominerande likhetssyn som ansågs vara 

radikal under den här tiden. I samband med detta började könsrollsbegreppet, som 

har tolkats utifrån barnens biologiska kön, under 1970-talet utgå från de sociala 

faktorerna såsom olika roller i samhälle och familj. Vallberg Roth (2001) kopplar 

detta vidare till att föräldraskapets traditionella könsfördelningar också började att 

vidgas där mannen skulle ta mer ansvar i hemmet. 
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Under 1980 sker en revidering i dokumenten där Vallberg Roth (2001) menar att 

synen på särartsbetonade barn övergick till att de sågs som likhetsbarn då klass, 

kultur och kön inte spelade någon roll. Det var under detta årtal som barnet framkom 

som mer könsneutralt och förskolan grundades mer i en likhetsförskola utifrån 

samhället. Vallberg Roth (2001) skriver att omsorgen fokuserade till att fostra barnet 

till att bli en demokratisk medborgare och den hade mer betoning på utveckling mot 

jämställdhet mellan kön och samhällsklasser. Hon menar att könsneutrala 

likhetskoder växte fram genom utvecklingen och tankesättet som pågick fram till 

1980 från 1900-talets mitt. I slutet på 1980-talet och börja på 1990, börjar dagens 

läroplan enligt Vallberg Roth (2001) att formas där styrdokumenten präglas av ett 

sammanhållet utbildningssystem. Skolverket blir huvudaktör i samråd med 

utbildningsdepartementet och läroplanen fick en mer målstyrd inriktning.  Under 

nästa rubrik kommer vi att fokusera innehållet på Lpfö 98 till den nuvarande 

läroplanen, Lpfö 18. 

 

4.2 Rådande styrdokument 

Innan den reviderade läroplanen för förskolan, som publicerades sommaren 2019, 

hade Sveriges förskolor Lpfö 98 (Skolverket, rev. 2016) som styrdokument. Denna 

läroplan är intressant att jämföra med den nya, Lpfö 18, då begrepp har bytts ut och 

det har tillkommit nya formuleringar kring just jämställdhetsuppdraget. Uppdraget 

om jämställdhet är återkommande i den löpande texten genom hela styrdokumentet. 

Där beskrivs i största allmänhet om individen och utbildningens uppdrag att värna 

om individens okränkbarhet. Det är enligt läroplanen personalens och rektorns 

ansvar, men också uppdrag att motverka diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identiteter eller uttryck. I den reviderade Lpfö 18 har begrepp 

bytts ut i avsikt att synliggöra att alla barn ska få samma förutsättningar oberoende 

av könstillhörighet. Exempelvis så läggs betoning i Lpfö 98 (rev. 2016) på flickor 

och pojkar medan Lpfö 18 skriver utifrån begrepp som könstillhörighet (Skolverket, 

rev. 2016; Skolverket 2018). 

 

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att 
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motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och 

lärande.  

(Skolverket 2018, s.7) 

 

I detta citat framkommer det tydligt att det inte spelar någon roll vilken 

könstillhörighet barnet identifierar sig som. Vi tolkar detta som att det läggs mer 

fokus på individens intressen och person istället för, som Lpfö 98 (rev. 2016) 

skriver, betoning på vilken könstillhörighet barnet har. Vi tolkar det som att 

läroplanen Lpfö 18 ställer högre krav på pedagogernas syn och förhållningssätt.  

 

Värdegrundsuppdraget som Lpfö 18 beskriver är att förskolan ska organiseras och 

planeras så att utbildningen är oberoende av barnets könstillhörighet. Barnet ska bli 

bemött och respekteras utifrån barnets egna förutsättningar och personalen som 

verkar inom utbildningen ska ge barnet förutsättningar att lyckas. Utbildningen ska 

alltså planeras utifrån ett genusperspektiv där all personal som arbetar inom 

utbildningen ska ingå, där inte bara förskollärare berörs. Värdegrundsuppdraget 

belyser också vikten av att personalen ska följa FN:s barnkonvention menar att 

utbildningen ska utgå från barnets bästa med fokus på delaktighet och inflytande 

oberoende av barnets könstillhörighet. Den ska dessutom ta hänsyn till 

jämställdhetsarbetet med betoning på att alla barn ska uppleva utbildningen som 

trygg och rolig, samt lärorik. Barnkonventionen är ett styrdokument som förskolan 

måste förhålla sig till och från och med i år, den första januari 2020, blev 

barnkonventionen lag i Sverige. Denna lag innebär att alla barn har samma 

rättigheter i samhället, är lika mycket värda och att ingen får diskrimineras (Barnens 

rätt i samhället 2016). 

 

4.3 Brister i jämställdhetsarbetet  

För att kunna få en inblick hur det generellt sett ut med jämställdhetsarbetet i 

Sveriges förskolor har vi tagit del av Skolinspektionens (2017) rapport om 

jämställdhetsarbete i förskolan.  

 

Skolinspektionen har i tillsynen ofta kritiserat kommuners arbete med 

jämställdhet i förskolan utifrån avsaknad av medvetet arbete för att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller.  
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(Skolinspektionen 2017, s.7). 

 

Utifrån rapporten från skolinspektionen (2017) framkommer det flera intressanta 

slutsatser som vi kommer att lyfta fram. En av de slutsatser som poängteras att vara 

den viktigaste är personalens förhållningssätt. Detta på grund av att det påverkar 

barnens villkor till att bredda sina lekmönster. Pedagogernas förhållningssätt 

innefattar även deras stereotypa förställningar om genus som kan påverka hur de 

bemöter barnen (Skolinspektionen 2017).  

 

En av slutsatserna som skolinspektionen (2017) drar är att pedagogerna är i behov 

av kunskaper samt fördjupade reflektioner om jämställdhetsarbete i förskolan. En 

tänkbar orsak till detta menar Skolinspektionen (2017) är att pedagogerna saknar 

kunskapsutbildning inom genuspedagogik, men även hur de ska tolka och förhålla 

sig till läroplanens uppdrag utifrån detta. Pedagogerna behöver gemensamt tolka 

och diskutera jämställdhetsuppdraget som läroplanen för förskolan beskriver. I 

rapporten framgår det även att pedagogerna tolkar jämställdhetsbegrepp på olika 

sätt och detta upplevs som en otydlighet hos pedagogerna och kan då förtydligas 

genom gemensamma reflektioner. Enligt skolinspektionen (2017) finns det 

forskning som bevisar att barn bemöts av pedagoger utifrån olika förutsättningar 

och förväntningar, och att pedagoger också använder olika 

kommunikationsmönster som är beroende av vilket kön barnet tillhör. 

Skolinspektionens (2017) resultat visar även att förskolechefer, numera rektorer, 

behöver leda jämställdhetsarbetet bättre i förskolan. Rapporten visar hur några 

förskolor brister i jämställdhetsarbetet på grund av styrningen från rektorerna, och 

det bidrar vidare till att personalen inte får den reflektionstiden de behöver för att 

komma vidare. Reflektionstiden innebär att personalen får tillfälle att reflektera och 

granska kring deras förhållningssätt, föreställningar om kön samt deras olika 

värderingar.  

 

Skolinspektionens (2017) rapport visar också att många pedagoger saknar kunskap 

om jämställdhetsarbete och värdegrund i förskolan. Detta på grund av att det saknas 

tydliga strategier från rektorer och ledning. Pedagogerna är medvetna om det 
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styrdokumenten beskriver, men menar att det finns många olika tolkningar som gör 

det svårt att gemensamt i arbetslaget arbeta mot samma mål.  

 

5 Tidigare Forskning  

I följande avsnitt presenteras inledningsvis några studier med fokus på 

genusperspektivet. Forskningen har sammanställts utifrån olika teman som har 

relevans för vår studie.  

 

Vi har använt oss av DiVA, Summon, Libris och Google Scholar för att söka på den 

forskning som finns om förskollärares förhållningssätt om genus. De sökord som vi 

använde oss av var: barn, genus, förskola, jämställdhet, 

förhållningssätt, konstruktion och förskollärare. Sökorden frankerades vid sökning 

för att utvidga kunskapsområdet. Vi valde att avgränsa vår sökning till endast 

avhandlingar i full text och på svenska. Avgränsningarna bidrog till att underlätta 

sökandet av relevant forskning för vår studie, men också till fördjupad förståelse för 

innehållet.  

 

5.1 Mötet som formar    

En av studiens forskningsfrågor är om förskollärares föreställningar om genus och 

detta har Annika Månsson (2000) forskat om i sin avhandling Möten som formar - 

interaktionsmönster på förskolan mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett 

genusperspektiv. Månssons (2000) syfte med sin avhandling var att behandla frågor 

gällande kvinnliga förskollärares interaktion och påverkan på barns subjektivitet 

utifrån ett genusperspektiv. Hon använder sig av Sterns teori i sin studie som utgår 

från den psykodynamiska teorin och som har fokus på interaktionen mellan vuxna 

och barn (Månsson 2000). Sterns teori grundar sin tanke i att se barnet som 

kompetent och att barnets erfarenheter och upplevelser har betydelse i barnets 

utveckling. Månsson (2000) valde att göra observationer och hon utförde också 

intervjuer med pedagogerna. 

 

Resultatet som framkommer i Månssons (2000) studie är att barn lär sig av vuxna i 

kulturbundna mönster och i interaktionen lär barn att uppfatta sin omgivning och sig 

själv. Barn är enligt Månsson (2000) receptiva för olika typer av kommunikation, 
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både icke-verbala och verbala, och det kan handla om exempelvis signaler som 

normer, regler och förväntningar från pedagogen eller den vuxna. Resultatet i 

hennes studie visar att mötet mellan vuxna och barn är det som formar, och att 

processen i formandet är genusbundet (Månsson 2000).  

 

5.2 Barns positionering i förskolan 

Christian Eidevalds (2009) avhandling studerar hur pojkar och flickor positionerar 

sig på olika sätt i olika situationer till varandra och till pedagogerna. Han utgår 

från feministisk poststrukturalism och syftet handlar om att utmana kön som 

biologiskt, kroppsligt och som kategoriserade föreställningar.  Avhandlingen 

använder begrepp som diskurs, positionering och subjektskapande. Eidevald (2009) 

menar att en diskurs kan ses som en viss kultur i en specifik miljö. Studieobjektet 

som studien behandlar är hur pedagogerna gör skillnad i utbildningen 

i olika situationer. Det här gjordes genom att i videoobservationer studera 

hur olika flickor och olika pojkar blir bemötta på olika sätt i liknande situationer. 

Han analyserade materialet utifrån tre olika läsningar: vi föds till flickor och pojkar, 

vi görs till flickor och pojkar och slutligen genom en gränsöverskridande läsning. 

Flickor och pojkar positionerar sig själva utifrån de normer som finns på förskolan 

(Eidevald 2009). Han förklarar också att i leken är det de ”aktiva pojkarna” som ofta 

har en självskriven position medan mycket av konflikterna sker mellan de ”aktiva 

flickorna” och förskollärarna. Studien visade också att pojkar har lättare att inta en 

position där de får uppmärksamhet och får välja först, men även kan bryta mot regler 

(Eidevald 2009). Däremot hade flickor lättare till det motsatta: att positionera sig 

själva till att inte vara aktiva. När barnen, oavsett kön, positionerade sig på ett annat 

sätt än utifrån förväntade diskurser, upplevde Eidevald (2009) att barn och vuxna 

blev ”irriterade” på varandra på grund av detta. Han förklarar att detta kan vara en 

bidragande faktor till att barnen väljer aktiviteter utifrån vad som förväntas av dem 

och inte vad de själva egentligen vill. Eidevald (2009) förklarar att diskursen om hur 

pedagogerna samtalar med olika barn bidrar även till att materialisera barn på olika 

sätt. Slutsatsen som gjordes i studien var att: 
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[…] förskolor inte lever upp till styrdokumentets mål där alla ska ges 

samma rättigheter och skyldigheter och där könet inte ska vara avgörande 

för vilka positioner som erbjuds. 

 (Eidevald 2009, s.170). 

 

Utifrån slutsatsen menar han att det inte spelar någon roll hur välformulerade målen 

i styrdokumenten är då studien visar att pedagoger ändå inte vet hur de ska förhålla 

sig till målen. Så länge barnen bemöts olika utifrån normen om vad som är kvinnligt 

respektive manligt, kommer inte förskolan leva upp till värdegrunden om att ge alla 

barn samma förutsättningar (Eidevald 2009).   

 

5.3 Barn som utmanar pedagogers normer  

En avhandling som behandlar och problematiserar pedagogers normer och 

värderingar är Ylva Odenbrings (2010) avhandling Kramar, kategoriseringar och 

hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår 

ett. Där analyserar hon interaktionen mellan barn - barn och barn - vuxna och hur 

dessa konstrueras utifrån kön. Hon utgår från Connells och Thornes könsteoretiska 

förståelse för att synliggöra könsmönster i verksamheten. De begrepp som hon 

behandlar i sin avhandling är gränsupprätthållande, gränsöverskridande, 

könsmönster, könsrelationer, kategoriseringar och kroppen i interaktion 

(Odenbring 2010).  

 

Odenbrings (2010) avhandling bygger på analyser av videoinspelningar från en 

förskola, en förskoleklass och en skolklass. Men det har även bedrivits ett 

etnografiskt fältarbete i en förskoleklass med tillägg av kompletterande intervjuer. 

När hon analyserade det insamlade materialet framkom 

temat könade kategoriseringar i samtal. Barnen tilldelades då olika roller utifrån sin 

könstillhörighet, och Odenbring (2010) förklarar att detta sker omedvetet från 

pedagogernas sida. Det andra temat som framkom i studien var kropp och närhet, 

och där redogör Odenbring (2010) för att när pojkar brottas framställs det som 

normalt och som något som förväntas av dem, medan när pojkar kramas med 

varandra framställs det som gränsöverskridande. Resultatet för studien visar att 

kategoriseringar av kön också skapar förutsättningar för barn att visa och agera 
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gränsöverskridande. Studien visar dessutom på att pedagogers föreställningar om 

och konstruktioner av barns könstillhörighet har betydelse för barns subjektivitet. 

Kategoriseringar av kön leder till att barnen positionerar sig själva utifrån dessa 

konstruktioner (Odenbring 2010).   

 

Klara Dolk (2013) har också forskat kring interaktionen mellan barn och pedagoger 

i sin avhandling Bångstyriga barn. Dolk (2013) har undersökt konflikter och 

spänningar som uppstår i relationen mellan barn och vuxna utifrån förskolans 

värdegrundsarbete, men hon belyser även olika demokratiuppfattningar. Hon utgår 

från feministiska teorier och poststrukturalismen och hon behandlar 

begrepp som makt, normer, ålder, delaktighet och motstånd som kan uppstå i 

relation mellan individer (Dolk 2013).  Dolk (2013) bedrev ett etnografiskt 

fältarbete under ett år som innefattade deltagande observationer, möten med 

pedagoger samt intervjuer med barn. I analysarbetet av studiens material gjordes en 

diskursanalys utifrån poststrukturalistisk teori för att kunna identifiera diskurser i 

materialet som var motstridiga eller dominerande. Dolk (2013) undersökte de 

dominerande och motstridiga föreställningarna om genuspedagogiken i förskolan, 

samt utforskade genuspedagogikens komplexitet i relation till teori och praktik. 

 

Avhandlingen belyser att barnet ibland gör motstånd genom att vara ”bångstyrig”. 

Barnet går då ”mot strömmen” för det som anses vara normalt enligt pedagogens 

förväntningar. När ett barn anses vara bångstyrigt och går motströms anses barnet 

göra fel och får kämpa mer än de barn som går medströms (Dolk 2013). Dolk kallar 

detta för “genustrubbel” och handlar om barns motstridighet mot normer och 

värderingar, och om vad som anses vara normalt för pedagogens föreställningar om 

de normer som råder i förskolans utbildning (Dolk 2013). Motstridigheten handlar 

alltså enligt Dolk (2013) om demokratiska handlingar från barnet för att försöka att 

förändra tillvaron. 

 

5.4 Jämställdhetsfrågor i förskolan 

Charlotta Edström (2010) har skrivit i sin avhandling Samma, lika, alla är unika om 

hur jämställdhet behandlas i förskole- politik och praktik. Hon har i sin avhandling 
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belyst det arbete som ägde rum under 1960-talet och framåt, men hon har valt att 

fokusera på de senaste femton åren. I studien belyser Edström (2010) hur pedagoger 

och barn framställs i jämställdhetsarbetet och i vilken omfattning detta har skett. 

Hennes studie uppmärksammar framställningar av jämställdhetsarbetet och dess 

innebörd, och vilka åtgärder pedagogerna kan vidta i främjandet av det. Edströms 

(2010) syfte är att beskriva, kritiskt analysera och fördjupa kunskaperna om hur 

jämställdhet behandlas i svensk, statlig och kommunal politik och praktik i 

förskolan. När hon analyserar materialet utgår hon från ett konstruktionistiskt och i 

viss mån poststrukturalistiskt influerat perspektiv, men även från ett 

policyperspektiv och ett könsperspektiv (Edström 2010). Avhandlingen bygger på 

kvalitativa intervjuer samt empiriskt material från olika nivåer; intervjusvar från 

forskare, kommunala tjänstemän och förskolepersonal, statliga (svenska och 

skotska) och kommunala policydokument från förskolans område. Edströms (2010) 

har som huvudfokus att belysa det svenska utbildningssystemets 

jämställdhetskonstruktioner som hon menar är ett underforskat område.  

 

En av slutsatserna som framkommer i avhandlingen är att pedagogerna i de utvalda 

kommunerna är i behov av fördjupade kunskaper om jämställdhetsarbete. Hon 

menar att det finns olika diskurser kring hur pedagogerna ser och talar om hur 

jämställdhetsarbete hanteras i förskolan (Edström 2010). Studien visade också ett 

resultat där konstruktioner i jämställdhetsarbetet på förskolorna visade sig starkare 

än konkreta metoder och strategier som åtgärder om hur pedagogerna ser på pojkar 

och flickor. Hon poängterar att det är bara en av kommunerna som diskuterar 

konkreta åtgärder. Enligt Edströms (2010) uppfattning behövs det mer forskning om 

jämställdhet inom förskolan på såväl statlig som kommunal nivå.  

 

5.5 Förskollärares kollektiva handlingar  

Claudia Gillbergs (2009) doktorsavhandling lyfter vikten av förskollärares intresse 

och engagemang i utbildningen i förskolan. Hon har undersökt hur förskollärare 

skapar utrymme i utbildningen för reflektioner och kunskapsprocesser i förhållande 

till tid. Andra centrala frågor som avhandlingen behandlar är hur individuella och 

kollektiva handlingar som förskollärare utför, kan bidra till i utbildningen över tid. 

Ett av Gillbergs (2009) syften var att studera några förskollärare utifrån 
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organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv för att 

synliggöra möjligheter och hinder för utveckling av ett jämställdhetsarbete. Gillberg 

(2009) beskriver vikten av ett intresse utifrån vad då rådande styrdokumentet Lpfö 

98 skriver om förskollärarens uppdrag i utbildningen. Hon genomförde enskilda och 

gruppintervjuer samt deltagande observationer kontinuerligt under tre års tid. Den 

vetenskapliga grund som Gillberg (2009) har förhållit sig till är feministisk 

pragmatism, men hon har även utgått från andra teorier som grundar sig i 

feministiska perspektiv och i relation till feministisk aktionsforskning.  Ett centralt 

resultat som framkom i Gillbergs (2009) studie är att förskollärare behöver arbeta 

fram gemensamma mål för att utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan. Hon 

förklarar att förskollärare inom arbetslaget bör reflektera och skapa en diskussion 

om arbetet för att kunna förändra sin verksamhet. Gillberg (2009) menar att 

förskollärarens egenskaper genomsyrar deras reflektioner och handlingar. Dessa 

egenskaper kan vara exempelvis intresse, värderingar och kunskaper. Något som vi 

finner intressant i avhandlingen är analysen gällande förskollärares medvetenhet.  

 

Medvetenheten om vad jämställdhet kan innebära i förskolan ökade genom 

den kollektiva kunskapsprocessen. Trots det förblev och förblir det en 

paradoxal situation, eftersom förskollärarna, som nu är så medvetna, 

befinner sig fortfarande på en arbetsplats och inom en kommunal 

organisation som varken utmärker sig genom gängse kriterier för en 

lärande organisation […] eller är jämställd.  

(Gillberg 2009, s.163) 

 

5.6 Effektfullt ledarskap 

Simon Elvnäs (2017) är en forskare som studerat ledarskap under en längre tid i sin 

karriär. I sin avhandling Effektfullhet beskriver han vilka egenskaper en bra ledare 

och chef bör inneha för att effektivisera sina handlingar. En ledare beskrivs som en 

person som har ett formellt syfte och uppdrag att utföra. Exempelvis är förskollärare 

en pedagogisk ledare som har som uppdrag att exempelvis leda och stöta barn inom 

förskolan. Elvnäs (2017) beskriver hur ledare kan öka effekten baserat på den tid 

som finns, vilket vi kopplar till bra egenskaper och metoder att anpassa inom 

förskolans värld, då tid är något som ofta brister. I Elvnäs (2017) forskningsobjekt 

har han genom inspelningar observerat hundratals ledare för att kunna fastställa 
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deras beteenden. En slutsats som presenteras i studien är att ledare inte alltid gör det 

de tror att de gör och studien presenterar därför metoder och modeller för att 

effektivisera ledarskap om att bli effektfull. Han menar också att ledarskap är baserat 

på hela verksamheter, medarbetare och ledarens faktiska behov. En generell slutsats 

som framgår är att om en ledare inte besitter egenskaper och metoderna för att leda 

inom specifika områden, kommer ledaren inte heller att vara effektfull i sitt 

handlande. Elvnäs (2017) beskriver också vikten av ett konkret arbetssätt som under 

lång tid bör bearbetas och arbetas in av alla medverkande för att kunna ge den 

önskade effekt av en vision för en exempelvis en verksamhet. En sådan vision inom 

en förskola är att exempelvis arbeta för att främja arbetet för en mer jämställd 

utbildning.  

 

Elvnäs (2017) lyfter också vikten av att synliggöra sina egna ledarskapsförmågor 

genom att observera sig själv. Han menar att det är viktigt att göra detta för att få 

syn på de du som ledare signalerar till de som är tänkt att följa ditt ledarskap. Det är 

inte bara ledaren som ser ledarskapet utan andra också gör det. Det är viktigt att 

synliggöra ledarens agerande för att kunna utvecklas, då Elvnäs (2017) beskriver att 

leda är att påverka sin omgivning.  

 

5.7 Sammanfattning  

Samtliga studier belyser en problematik gällande jämställdhetsarbetet i förskolan. 

Månsson (2000) som utförde sin studie i slutet på 90-talet visar samma resultat som 

Dolk som publicerade sin avhandling 2013. Däremot visar studierna att 

pedagogernas förhållningssätt i viss mån har utvecklats i relation till 

genuspedagogiken. Resultatet i Dolks (2013) avhandling visar att pedagoger 

fortfarande har mer fokus på metoder och strategier för arbetet med genus, istället 

för på förhållningssättet och bemötandet i interaktionen med barnen. Hon menar att 

det kan bli ”genustrubbel’’ om pedagoger fokuserar på barnen istället för på sitt eget 

förhållningssätt gentemot genuspedagogiken (Dolk 2013). Detta resultat visar även 

Odenbrings (2010) studie och hon förklarar att pedagogerna omedvetet bemöter 

barnen olika beroende på vilken könstillhörighet barnet har. Gemensamt för 

Eidevald (2009), Gillberg (2009) och Edström (2010) är att de betonar vikten av att 

ha fördjupade kunskaper kring jämställdhetsarbete för att arbeta mot gemensamma 
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mål. För att få dessa fördjupade kunskaper menar Edström (2010) att kommunerna 

genom rektor måste kunna erbjuda pedagogerna fortbildning och konkreta åtgärder 

som stöd i jämställdhetsarbetet. Elvnäs (2017) förklarar att om en ledare inte besitter 

egenskaper och har metoderna för att leda inom specifika områden, inom 

exempelvis jämställdhetsarbete, kommer ledaren inte heller att vara effektfull i sitt 

handlande. Denna slutsats kan kopplas till Gillberg (2009) som menar att det inte 

spelar någon roll hur medvetna pedagogerna är om jämställdhetsarbete om detta 

arbete inte prioriteras av rektor, eftersom det fortfarande är ledningen/rektorn som 

har det övergripande ansvaret för förskolans arbete. Det är alltså ledningen/rektor 

som bestämmer vilka områden som ska fördjupas och utvecklas, något som kan 

handla om ekonomiska resurser som att köpa in material eller erbjuda fortbildning. 

Gillberg (2009) poängterar även att pedagogers intresse kan vara utgångspunkten 

för vad arbetslaget väljer att prioritera.  

 

6 Teoretisk utgångspunkt och analysverktyg  

Under denna rubrik kommer den teoretiska utgångspunkten och våra analysverktyg 

att presenteras. Vi har valt att ha vår teoretiska utgångspunkt i feministisk 

poststrukturalism. Denna teoribildning utgår från hur kön ”görs” i relation till barns 

subjektskapande och vi kommer att använda oss av Eidevalds (2009) och Lenz 

Taguchis (2004) tolkning av teorin. Vi kommer att använda två begrepp som 

analysverktyg från feministisk poststrukturalism i analysen av vårt insamlade 

material. Begreppen är normer och diskurser. 

 

6.1 Feministisk poststrukturalism 

Poststrukturalismen utgår från att det verbala språket påverkar våra konstruktioner 

av den verklighet vi lever i. Feministisk poststrukturalism skiljer sig lite från den 

poststrukturalistiska teorins ursprung, då den feministiska varianten har som syfte 

att utmana individers föreställningar om kön (Eidevald 2009). Den feministiska 

poststrukturalismen ifrågasätter kategorierna manligt och kvinnligt, men strävar 

efter att kategorierna ska överskridas eller upplösas så att människor får fler 

möjligheter än att bara vara ”man” eller ”kvinna” (Lenz Taguchi 2004). Eidevalds 

(2009) tanke, med stöd av forskaren Bronwyn Davies, är att människor inte 
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automatiskt föds till en könsidentitet. Han menar att vi har flera olika subjektiviteter 

i olika situationer och som sker i interaktion med andra (Eidevald 2009). 

 

Lenz Taguchi (2004) säger att den poststrukturalistiska teorins utgångspunkt avser 

innebörden i och betydelsen av det verbala språket och hur det påverkar individens 

handlande. Det verbala språket bidrar inte bara till att tvinga individerna till att vara 

på ett visst sätt utifrån könstillhörighet, utan det bidrar även till att individerna fångar 

upp dessa sätt för att passa in. Exempelvis kan det handla om att en kvinna fångar 

upp normer som kopplas till hennes könstillhörighet för att passa in i en social grupp 

(Lenz Taguchi 2004). Diskurser, i det här fallet hur vi talar om könstillhörighet, 

påverkar individens subjektskapande på så sätt att könstillhörigheten aldrig är given 

eller bara en cementerad produkt av samhällsstrukturer, utan den är en kontinuerlig 

process som hela tiden förändras. Subjektskapandets process innebär ett agentskap 

där individen aktivt reflekterar över sitt eget subjektskapande. Däremot kan 

agentskapet aldrig stå helt fritt från andra diskurser, men det lämnas utrymme för 

motstånd i form av ifrågasättande då andra diskurser uppmärksammas (Lenz 

Taguchi 2004). När barnet genomgår olika subjektskapandeprocesser intar barnet 

olika positioner. Positionerna kan antingen skapas av barnet eller bli tilldelade av 

någon annan, exempelvis en pedagog. Lenz Taguchi (2004) lyfter i sin definition av 

diskurser fram att det handlar om makt och hur positioner kan fördelas mellan 

könstillhörigheter, kvinnligt och manligt. Detta kan ske genom hur mycket utrymme 

barnen får eller tar beroende på vilken könstillhörighet barnet har. Exempelvis 

förväntar pedagogerna sig att flickorna ska vara ansvarstagande och omsorgsfulla, 

medan pojkar ska ta för sig mer och vara mer experimenterande. Lenz Taguchi 

(2004) menar att detta bidrar till barnens positioneringar i skolväsendet, då 

pedagogerna innehar makten till vilka positioner barnen har rätt till att inta. Eidevald 

(2009) beskriver också att barn positionerar sig själva utifrån de diskurser och 

förväntningar de har tillgång till, eller i motstånd till dessa. Oavsett om pedagogerna 

säger att de arbetar med genuspedagogik behöver de synliggöra sina egna diskurser 

om genus. Pedagogens verbala språk kan påverka vilken position som barnet får och 

intar och barnet kommer att anpassa sig efter pedagogens normer. 
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6.2 Analysverktyg 

Under analysprocessen reflekterade vi över vilka diskurser och normer gällande 

genus som förskollärarna uttryckte och dessa begrepp har vi därför använt som 

analysverktyg. Vi lade märke till att förskollärarna ofta använde begreppet normer i 

sitt vardagliga tal om jämställdhetsarbetet. Vi tolkar begreppen som att normer och 

diskurser har en nära relation till varandra och är avhängiga av varandra. Diskursen 

producerar normer och normer bygger diskursen. Analysverktygen fungerar för att 

analysera vårt resultat av förskollärarnas tal om genus i förskolan då dessa begrepp 

var mer eller mindre återkommande i nästan samtliga svar i intervjuerna. Vi kommer 

analysera informanternas intervjusvar utifrån likheter och skillnader. 

 

Diskurs  

Vi kommer att förhålla oss till Eidevalds (2011) och Lenz Taguchis (2004) 

definition av diskursbegreppet, som säger att begreppet diskurs betyder talet om 

något samt också betydelsen och innebörden i det som sägs eller skrivs. Eidevald 

(2011) menar att det ligger nära till hands att betrakta en diskurs som en slags kultur. 

En sådan kultur skulle kunna vara exempelvis miljön i en förskola, där förskollärare 

pratar och förhåller sig till omgivningen på ett speciellt sätt. En viss diskurs kan 

innebära att man på förskolan gör en uppdelning – ett särskiljande – av flickor och 

pojkar i olika situationer. Eidevald (2011) säger att det handlar om att vi uppfattar 

och betraktar ”flickor” och ”pojkar” som dikotomier, alltså som två motsatta 

kategorier. Exempelvis kan en diskurs som förkommer på förskolan innebära att 

förskollärare talar om flickor och pojkar som att flickor är lugna medan pojkar är 

vilda. Diskurserna kan i sin tur reducera och definiera individens föreställningar och 

handlingsutrymme. Eidevald (2011) menar att diskurser reproduceras – återskapas 

– av individerna samtidigt som individerna också gör motstånd mot och förändrar 

den aktuella diskursen. Till exempel erbjuds en flicka andra handlingsalternativ idag 

än för femtio år sedan. Reproducerandet eller motståndet kan exempelvis ske genom 

att pedagogerna gång på gång upprepar att pojkar är högljudda och bråkiga och att 

barnen i fråga då väljer att acceptera eller göra motstånd mot denna norm. Eidevald 

(2011) poängterar att om ett barn går mot diskursens normer, kan barnet riskera att 

mista sin acceptans i barngruppen. Det kan senare bidra till att barnet slutligen 

accepterar de traditionella normerna på förskolan för att inte förlora de övriga 
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barnens gillande. Detta resonemang kan kopplas till Dolk (2013) som förklarar att 

barn ibland går medströms istället för att bryta normer för att inte förlora 

omgivningens acceptans.  

 

Normer  

Begreppet normer utgår från både uttalade och outtalade oskrivna regler som formas 

av den omgivning och den kultur – eller de diskurser – som människor befinner sig 

i och är bärare av. Normer kan ibland vara svåra att uppfatta. Det kan handla om 

förutfattade meningar om hur människor förväntas bete sig på ett accepterat sätt, 

eller inte. Människor strävar enligt Dolk (2013) att följa strömmen, det vill säga att 

bete sig efter det som anses vara ”normalt” i samhället. Ett exempel på att följa 

strömmen kan vara en norm som säger att flickor ska vara lugna och pojkar ska vara 

vilda och aktiva. En norm kan innefatta förutfattade, stereotypa uppfattningar om 

könstillhörighet. Begreppet stereotyp är förutfattade meningar utifrån samhällets 

normer om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Vi kommer att använda 

begreppet stereotyp för att synliggöra vad individer har för oreflekterade 

förväntningar i relation till vårt undersökningsområde, genus. Som tidigare nämnts 

så pekar Dolk (2013) på att den som går mot strömmen och utmanar normerna 

behöver kämpa betydligt mer och kan ibland ses som ett problem. 

 

Normer är inte bara kopplade till bestraffning utan också till människors vilja att 

göra rätt. Vi kan medvetet eller omedvetet anpassa våra viljor och vårt agerande till 

de normer som råder i den miljö vi befinner oss i (Dolk 2013). En norm inom 

förskolan skulle kunna vara att inte gå före i matkön eller ta någons leksak.  

 

7 Metod  

I det här avsnittet kommer metodval, vårt urval, studiens genomförande, 

databearbetning och analysprocess, validitet samt etiska beaktanden att presenteras.  

 

7.1 Metodval  

Eftersom vi har valt att fokusera på några förskollärares tal om erfarenheter har vi 

valt att utföra den kvalitativa forskningsintervjun, som enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) möjliggör ett tillträde till informanters perspektiv. Det som den kvalitativa 
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forskningsintervjun står för är att redogöra för kvalitativ kunskap, och syftar alltså 

inte till kvantifiering av resultatet. Den kvalitativa intervjun syftar till att ge en mer 

exakthet av återgivna svar och innehålla en saklighet kring valda område. Något 

som vi tog hänsyn till under intervjuerna är att vi som intervjuare besitter en viss 

makt, och vi måste därför vara medvetna om hur vi utför intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann 2014). Vi valde därför att göra en testintervju, för att praktisera våra 

färdigheter och kunskaper om hur man utför en professionell intervju som leder till 

ett innehållsrikt material (Kvale & Brinkmann 2014).  Testintervjun synliggjorde 

vilka förbättringar vi kunde utföra till nästa intervju, och även hur vi formulerat vår 

intervjuguide. En intervjuguide är likt ett manus för den som utför intervjun att ta 

stöd i, och kan skapa följdfrågor utifrån hur frågorna besvaras av informanten.   

 

Med halvstrukturerade intervjuer som fokus utifrån det valda 

undersökningsområdet, kunde vi med stöd av preliminärt formulerade frågor, få 

friheten att ställa fördjupande följdfrågor till informanterna. Detta för att senare 

kunna analysera det insamlade materialet för en gemensam förståelse av svaren och 

för att få fram ett centralt resultat (Kvale & Brinkmann 2014). Med 

halvstrukturerade intervjuer menar Kvale och Brinkman (2014) att intervjun utgår 

från olika teman och att intervjun mer liknar ett vardagligt samtal som lämnar plats 

för följdfrågor. Detta för att de är i interaktionen mellan båda parter, intervjuare och 

informant, som kunskapen kring de formulerade frågorna kan skapas. Kihlström 

(2007) redogör att en kvalitativ intervju inte ska styras utan den ska likna ett 

vardagligt samtal med ett bestämt fokus, som i detta fall är informantens tal om 

genus och jämställdhetsarbetet. 

 

För att helt kunna fokusera på mötet med informanterna, och inte riskera att gå miste 

om värdefulla data, har vi gjort ljudinspelningar. Detta har möjliggjort att vi kunnat 

återvända till det insamlade materialet, samt för att underlätta framskrivningen av 

intervjuerna inför analysen (Kvale & Brinkmann 2014). Vi valde också att delta i 

intervjuerna tillsammans, så att en av oss kunde fokusera på samtalet och den andra 

på ljudinspelningen, samt för att kunna föra anteckningar vid behov. På så sätt kunde 

vi också få ett mer naturligt samtal utan avbrott.  
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7.2 Urval 

För att få kontakt med informanter för studien använde vi oss av kommuners 

hemsida för att efterlysa intresserade informanter. Vi gjorde även ett 

bekvämlighetsval av de informanter vi tidigare hade haft kontakt med. Genom dessa 

efterlysningar samt bekvämlighetsvalet hade vi fem informanter som alla är 

utbildade förskollärare. Alla informanter arbetar på avdelningar med olika åldrar 

och inom olika sektorer som den privata förskolan och den kommunala.  

 

7.3 Genomförande 

Vi började med att läsa aktuell forskning inom det valda undersökningsområdet 

innan vi påbörjade att framställa frågor till en intervjuguide. Därefter kontaktade vi 

informanterna om lämplig tidpunkt för intervjuerna. För att vi skulle kunna fokusera 

på informanterna under intervjun valde vi att en av oss skulle fokusera på att ställa 

intervjufrågorna samt vara lyhörd och närvarande till den tillfrågade förskolläraren. 

Den andra skulle sköta anteckningar och ansvara för ljudupptagningar. De 

tillfrågade förskollärarna fick själva välja var de ville att intervjun skulle äga rum. 

Detta för att de själva skulle få känna sig så bekväma som möjligt i situationen. Vår 

placering inför intervjun ansåg vi var viktig då vi ville undvika att informanten 

skulle känna sig utfrågad, och detta förklarar Kihlström (2007) är en viktig del då 

ögonkontakten mellan informant och intervjuare ska ske naturligt. Fyra intervjuer 

ägde rum på förskollärarnas arbeten i personalrum, och en intervju utfördes i 

hemmet hos den tillfrågade. Alla intervjuer tog mellan 20–30 minuter. Efter 

intervjuerna diskuterade vi om vår uppfattning om hur intervjuerna gick och vad vi 

kunde förbättra till nästkommande. Tankar som väcktes när analysen och 

framskrivningen skulle börja var att vi kände att materialet vi samlat in var 

tillräckligt för studiens syfte med tydliga centrala resultat utifrån våra teman och 

forskningsfrågor.  

 

7.4 Databearbetning och analysprocess 

För att underlätta bearbetningen av ljudinspelningarna som gjordes under 

intervjuerna valde vi att transkribera inspelningarna. Transkriptet av det insamlade 

materialet är det forskningsmaterial vi använt för att besvara studiens 

frågeställningar och syfte. Vi har tagit hänsyn till informanternas anonymitet och 
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därför gett förskollärarna fingerade namn (Kvale & Brinkmann 2014). Vi raderade 

ljudfilerna när de insamlade materialet var framskrivet.  

 

Kihlström (2007) menar att analysprocessen handlar om att hitta ett mönster i 

informanternas svar för att kunna besvara forskningsfrågorna. Vi påbörjade 

analysprocessen genom att strukturera det insamlade materialet i linje med våra 

forskningsfrågor och med stöd av begreppen genus och genuspedagogik. Samtidigt 

som vi gjorde detta antecknade vi både begrepp som förekom ofta i intervjuerna, 

och där vi kunde se likheter och skillnader i förskollärarnas svar. Begrepp som 

förekom ofta var intresse, normer, kön, förhållningssätt och föreställning.  

 

7.5 Studiens validitet 

Dovemark (2007) menar att för att kunna säkerställa validiteten i en studie måste 

forskare ifrågasätta den kunskap som har producerats i studien, genom att bedöma 

det insamlade materialet och analysen av det. Informanterna i studien ska även 

erbjudas till att läsa transkriberingarna för att se efter om forskaren har tolkat 

intervjusvaren korrekt. Forskaren ska också ifrågasätta studiens resultat om den är 

trovärdig eller inte genom att undersöka andra resultat som har genomförts av 

forskare inom samma undersökningsområde.  

 

För att vi ska kunna säkerställa validiteten i undersökningen behöver vi en metod 

som kan svara på syftet med studien (Kvale & Brinkmann 2014). Studieobjektet i 

studien är hur några förskollärare talar om sitt arbete med genus, och för att kunna 

ta reda på detta valde vi att göra kvalitativa intervjuer. I intervjuerna formulerade vi 

öppna frågor som gav informanten möjligheten att formulera sina egna svar och på 

så sätt inte influeras av frågans utformning. När vi transkriberade det insamlade 

materialet var vi noga med att inte blanda in vår egen tolkning av svaren. Innan vi 

påbörjade analysen sökte vi efter forskning som behandlar samma 

undersökningsområde och på så sätt kunde vi reflektera över om vårt resultat i 

studien är rimligt i relation med vad andra forskare har kommit fram till.  
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7.6 Etiska beaktanden  

Vi har att beakta de etiska kraven enligt vetenskapsrådets (2017) direktiv. 

Vetenskapsrådet presenterar olika kodexar som forskning måste ta hänsyn till. En 

kodex är individskyddskravet som innebär att den som medverkar i forskning ska 

skyddas från kränkningar och från att skadas. För att en forskning ska kunna 

bedrivas behövs forskningskravet tas hänsyn till. Det betyder att en forskning ska 

innehålla ett resultat samt ett etiskt motiverat budskap. Vetenskapsrådet (2017) 

beskriver att ett syfte ska skrivas fram där individen som deltar ska skyddas, för att 

en god kvalitativ forskning ska kunna utföras. Kodexarna kan alltså beskrivas som 

ett samlingsnamn för etiska regler att ta hänsyn till när forskning bedrivs. Ett annat 

krav vi tagit hänsyn till är konfidentialitetskravet. Det innebär att vi skyddat vårt 

material från spridning och där obehöriga ej fått tagit del av materialet 

(Vetenskapsrådet 2017).  

 

Vi har utformat ett informationsbrev tillsammans med vår handledare där vi 

förklarar studiens syfte för informanterna. Informationsbrevet skrevs för att 

förtydliga att uppgifterna om individerna i studien kommer att fingeras och att deras 

identitet är skyddad då vi har tystnadsplikt. Informationsbreven delades ut till 

informanterna som deltog i studien där det tydliggjordes att studien är 

frivillig. Informanterna hade också rätt till att avbryta och ta tillbaka sitt samtycke 

och deltagande under studiens gång. Informationsbrevet innehöll även våra 

kontaktuppgifter som informanterna kan vända sig till vid eventuella frågor. 

Informanterna gav sedan i början av intervjun ett muntligt samtycke där det också 

bekräftade att de hade förstått sina rättigheter, och syftet med studien.  

 

Vi har sett över våra intervjufrågor tillsammans med vår handledare, samt reflekterat 

över hur vi valde att ställa dessa frågor till informanterna. Innan studien började har 

vi också sett över vårt etiska förhållningssätt inför intervjuerna.  Det kan innebära 

att vi kan behöva göra etiska ställningstaganden som exempelvis kan vara att vi i en 

intervjusituation tvingas avstå från att ställa vissa frågar (Löfdahl 2014). En etisk 

aspekt som vi också tog i beaktande, var att våra forskningsintervjuer var 

asymmetrin i maktrelationen då vi formulerade intervjufrågorna så att de inte blev 

ledande (Kvale & Brinkmann 2014).  
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Vi har under studiens gång tagit hänsyn till dataskyddsförordningen lag från 2018 

om GDPR. GDPR står för: The General Data Protection Regulation och gäller för 

hela EU. Lagen innehåller principer att ta hänsyn till vid behandling av 

personuppgifter. Den här lagen gäller alltså inte bara för oss nu som forskare utan 

är något vi även måste ta hänsyn till i vårt kommande yrke som förskollärare 

(Datainspektionen 2018). 

 

Vi har som tidigare nämnt transkriberat allt material från början, och vi har raderat 

allt efter användning. Vi har också varit noga att inte använda oss av namn under 

intervjuerna för att säkerställa att all identitet förblir anonym och skyddad. Vid 

framskrivningen av materialet har vi valt att avidentifierat exempelvis namn på 

arbetsplatser direkt. Vi har inte lagrat material och ljudinspelningar så att andra 

obehöriga kunnat ta del av det (Datainspektionen 2018).  

 

8 Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra informanter samt redovisa vårt resultat 

och vår analys av det insamlade materialet som består av kvalitativa intervjuer. Vi 

har valt att sammanställa och tematisera materialet utifrån våra forskningsfrågor: 

 

1. Hur talar förskollärarna om begreppet genus? 

2. Hur säger förskollärarna att de arbetar med att motverka stereotypa 

föreställningar om genus i förskolan?   

3. Hur förhåller förskollärarna sig till värdet av att arbeta med att motverka 

stereotypa föreställningar om genus?  

 

Frågorna har vi sedan sammanställt i en rubrik där vi förtydligar studiens resultat. 

En intressant vändning som vi inte var beredda på var att förskollärarna beskrev 

vikten av vårdnadshavarnas påverkan. Det här har vi valt att lyfta som ett eget 

resultat i vår analys då det framstod som ett resultat och tema av den utförda studien. 

Det presenteras underrubriken Hem och vårdnadshavare.  
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Presentation av förskollärarna  

I avsnittet namnger vi informanterna som Anna, Berit, Clara, Doris och Eva. 

Namnen är fingerade. Samtliga förskollärare arbetar i Mellansverige. Anna har 

arbetat som förskollärare i endast några år och arbetar på en storbarnsavdelning. 

Berit har arbetat som förskollärare i några år och arbetar på en 

syskon/storbarnsavdelning. Clara har arbetat som förskollärare i många år men 

arbetar just nu högre upp inom kommunens sektor. Doris har arbetat som 

förskollärare i många år och arbetar på en småbarnsavdelning. Eva är nyexaminerad 

förskollärare och arbetar på en småbarnsavdelning. Vi har ett brett spann för när 

förskollärarna är utbildade, de är utbildade från 25 år tillbaka och fram till förra året.  

 

8.1 Hur talar förskollärarna om begreppet genus? 

När vi utförde vår analys, var det gemensamt för alla informanter att genusbegreppet 

är nära kopplat till pedagogers förhållningssätt. Citaten nedan presenterar några av 

förskollärarnas svar. 

 
Berit: För mig är det mycket förhållningssätt både med bemötande mellan 

både vuxna och barn emellan. Ja mycket normer att arbeta med, utmana 

normer. Det är genus för mig.  

 

Doris: […] det är ju sätt att jobba med barn, och då är det ju att alla ska 

få... det de vill. Är jag intresserad av att snickra och jag är tjej, då ska jag 

få snickra. 

 

Nästa fråga handlar om förskollärarna ser någon skillnad mellan begreppen genus 

och kön. Förskollärarna svarar på frågan otydligt och med viss osäkerhet.  

 

Anna: Oj nu måste jag tänka till lite, den var klurig. Men man tänker ju 

ofta kön när man tänker genus, så är det ju. För mig är det mycket 

förhållningssätt både med bemötande mellan både vuxna och barn emellan. 

ja mycket normer att arbeta med, utmana normer. Det är genus för mig.  

 

Berit: Kön är väl egentligen mer fysiskt och genus är mer bemötande, 

normer, könsidentitet. 
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Clara: Kön för mig det är ju mer, det är ju mer organen, haha. Och där finns 

det ju två, det finns två, olika organ liksom. Sen genus, det är ju återigen 

med tanken på att vi hamnar i en till dimension, hehe. Att vi har liksom ... 

ja... ett tredje kön. 

 

Eva: vilken svår fråga nej men jag tänker att ska man dra det så långt till 

att vad man känner sig som, att man kan ju vara tjej fast du känner dig som 

en kille och tvärt om. 

 

Alla informanter associerar begreppet genus till barns könsidentitet, att begreppet 

ligger nära vilket kön barnet väljer att identifiera sig som. De menar också att genus 

är ett synsätt som används i utbildningen och är ett redskap för hur pedagoger väljer 

att se barngruppen, också utifrån barnens intressen som kan kopplas till det 

biologiska könet. Förskollärarnas uppfattningar kopplar vi till feministisk 

poststrukturalism som har som utgångspunkt att barn inte föds automatiskt till en 

könsidentitet (Eidevald 2009). Eidevald (2009) menar att individer genomgår fler 

olika subjektiviteter i olika situationer. Förskollärarna beskriver att det är skillnad 

mellan begreppen kön och genus, men att de hör ihop. De förklarar att kön är 

biologiskt medan genus har fokus på förhållningssätt.  

 

Doris: ja... det är det ju fortfarande. Kön är ju du är pojke och du är 

flicka. men genus är ju någonting vi jobbar med. Genuspedagogik. 

 

Doris säger att genus, genuspedagogiken, är ett arbetssätt och kön är det biologiska 

könet. Anna, Berit och Doris menar att genus har fokus på förhållningssättet, 

könsidentitet och att utmana normer, och denna förklaring delar de andra 

förskollärarna då alla menar att genus är en metod för att synliggöra normer i 

förskolan. Vi ser i vårt material att förskollärarna har svårt att i sitt tal redogöra för 

hur de ser på normer, och att de anser sig arbeta med att motverka stereotypa 

föreställningar om könstillhörighet. Vi tolkar det som att det faktiskt är svårt att vara 

medveten om de diskurser som råder om genus och kön, och att de är lätt att säga 

emot sig själv. Vi tolkar det också som att informanterna har svårt att förklara och 

förstå genusbegreppets betydelse vilket kan bli problematiskt i förskollärarnas 

förhållningssätt i jämställdhetsarbetet. Lenz Taguchi (2004) förklarar att den 
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feministiskt poststrukturella diskursen avser innebörden och betydelsen som 

påverkar förskollärarnas handlingar. Förskollärarnas tal om diskurser om genus kan 

genomsyra deras handlingar i exempelvis bemötandet av barn. Vi tolkar det som att 

när förskollärarna inte vet hur de ska förklara begreppet, så har de svårt att förhålla 

sig till de diskurser om genus som kan förekomma i förskolan. Förskollärarnas 

förståelse av begreppet genus är otydlig och kan kanske hänga ihop med på när de 

blev klara med sin förskollärarutbildning. Anna, Berit och Eva talar om att 

utbildningen på högskola/universitet öppnade upp ögonen för genuspedagogik, och 

det var även där de mötte det vetenskapliga begreppet genus för första gången.  

 

Intervjuare: Fick du i din utbildning med dig något om kön/genus? 

 

Anna: Jo ja det läste vi, vi gick igenom mycket om läroplaner om vad de 

sa om olika delarna. Det var mycket ämnesinriktat men även om genus. 

hur man kan tänka och inte göra skillnad mellan flickor och pojkar, så. 

 

Berit: Jag minns inte att vi hade någon specifik kurs i det, men det är några 

år sedan. Men jag har alltid tyckt att det har varit intressant så det minsta 

lilla som de tar upp i föreläsning eller i någon bok har jag alltid fastnat för, 

och det är i bemötande och lite så. 

 

Eva: Ja det tycker jag. Vi diskuterade de ganska mycket, och vad man har 

för syn på genus vad genus är för, för en själv. 

 

I ovanstående citat talar alltså förskollärarna om vad de fått med sig i sin utbildning, 

och att det också var där de mötte genusbegreppet första gången. Anna, Berit och 

Eva som har utbildat sig under de senaste fem åren påvisar en mer fördjupad 

kunskap om genusområdet till skillnad från Clara och Doris. Men utifrån deras 

tidigare svar, tolkar vi det som att Clara och Doris ändå har kunskaper om genus. 

De har följt utvecklingen från den tid när genusbegreppet växte fram och har samlat 

på sig erfarenheter om området genom åren som utbildade förskollärare. 

 

Berit: Men sen är det väl om man skulle observera sig själv så skulle de 

nog ske saker omedvetet, men just annars ser jag på att det är individer och 
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jag tänker inte mycket vad som just är flickor eller pojkar. […] först 

observera vi och granskar vår verksamhet utifrån risker alltså vart är vi och 

vart vill vi komma. och sen planerar vi specifika aktiviteter för att motverka 

[…] 

 

Berit säger att hon har observerat sig själv i sitt bemötande till barn, just för att 

synliggöra sitt eget förhållningssätt och de diskurser om kön som Berit är bärare av. 

Detta tolkar vi som att Berit försöker att bli mer medveten i och om sitt 

förhållningssätt och blir då också mer medveten om genuspedagogiken på sin 

avdelning. Berit uttrycker en medvetenhet om att hennes bemötande kan ha inslag 

av omedvetna normer. På så sätt blir hon också medveten om de diskurser som hon 

själv befinner sig inom och kan aktivt påverka den miljö hon befinner sig i, och 

systematiskt utveckla. Detta kopplar vi till Eidevalds (2009) beskrivning av 

pedagogers bemötande och normer av barns positionering utifrån makt. Vi tolkar 

svaren som att informanterna inte har en medveten och tydlig definition av 

begreppen genus/kön, och att de inte heller konkret kan berätta vad det innebär i 

genuspedagogiken. En reflektion är att förskollärarna motsäger sig själva och att det 

finns en dubbelhet kring begreppet genus/kön. Å ena sidan förklarar förskollärarna 

att genus och kön är kopplat till varandra, men å andra sidan säger de att begreppen 

har olika betydelser, genus är socialt och kön är kroppen.  

 

Intervjuare: Har genuspedagogiken något värde för dig? 

Berit: Ja det har det verkligen, bland det viktigaste enligt mig och är 

verkligen något som jag brinner för. 

 

Berit förklarar vidare att en kollega utbildade arbetslaget inom genus då hon hade 

ett intresse för detta sedan tidigare, och det bidrog till att hennes intresse växte. Detta 

tolkar vi som att Berit själv har reflekterat över i sitt eget handlande och tänkande 

kring genus, då hon uttrycker ett intresse för det, och att hon gör ett motstånd och 

ifrågasätter normer om kön. Vi tolkar även detta som att Berits intresse har en stor 

påverkan och avspeglar hennes genuspedagogik i utbildningen. Eva berättar:  

 

Eva: Som man skulle kunna sakna som man skulle kunna arbeta mer med 

är ju fortbildningar och typ kurser. Att man får åka iväg på föreläsningar 
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och sådant. Men det är… får man ju typ inte... får och får ska jag väl inte 

säga. Men det gör man ju inte nått med. Men det är ju om du typ hittar 

något när du läser förskoleform att du: åh, det här vill jag göra! Och säga 

det till sin chef att det här vill jag gå på. Då ska man ju bli erbjuden det. 

 

Eva berättar alltså att fortbildningar, föreläsningar och utbildningar är något att ta 

upp med ledningen och rektorer, och att det är ledningen som ska erbjuda en sådan 

typ av fortbildning för pedagogerna. Vi tolkar att Eva menar är att det då är 

pedagogens intresse som är utgångspunkten för vad avdelningen väljer att arbeta 

med, eftersom hon talar om att arbetet styrs utifrån det egna intresset av pedagogen.  

 

Berit: […] vi har fått fortbildning från vår chef med bok som heter 

”normkreativitet i förskolan” 

 

Anna: […] Och kanske hänvisa till vår föreläsning som vi fick i genus, som 

va väldigt uppskattat från oss 

 

Anna och Berit berättar att de har fått fortbildning genom rektor i form av böcker, 

föreläsningar och workshops inom genus. Vi tolkar det som att Eva har tankar om 

att pedagoger är i behov av just den här typen av fördjupade kunskaper kring 

jämställdhetsarbete för att uppnå ett lyckat arbete i förskolan, samt för att hitta 

strategier för arbetslaget att förhålla sig till. Det här är likt det material som Berit 

talar om. Förskollärarna uttrycker att det måste finnas ett intresse av just arbete med 

genus hos pedagoger för att aktivt kunna arbeta med området. 

 

Sammanfattningsvis tolkar vi att förskollärarna uttrycker en rådande diskurs om 

genuspedagogiken i förskolan. Diskursen tolkas vara att förskollärarna uttrycker att 

det är intresset hos pedagoger som styr för att arbetet ska kunna utvecklas, och för 

att metoder och strategier ska kunna tillämpas.  
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8.2 Hur säger förskollärarna att de arbetar med att motverka 

stereotypa föreställningar om genus i förskolan?   

Samtliga förskollärare berättar att de inte har hunnit reflektera om Lpfö 18s nya 

formuleringar utifrån ett genusperspektiv. Så här svarar Eva: 

 

Intervjuare: Har du hunnit reflektera över läroplanens nya formuleringar 

kring arbetet med genus?  Lpfö 18 jämfört med Lpfö 98, och hur ser du på 

det? 

 

Eva: Ja den kom ju precis när jag… typ var klar med utbildningen. Vi hade 

ju det som en workshop att vi skulle gå igen... läsa igenom hela Lpfö och 

sen pratade vi om den. Och vad som var ändrat i den och liksom om det 

var bra eller dåligt lite sådär, men kan inte säga att jag har just hunnit 

reflekterat över specifikt genus. 

 

Eva berättar att under utbildningen till förskollärare utfördes en workshop om den 

nya läroplanen, Lpfö 18, då studenterna fick gå igenom för- och nackdelar med de 

nya formuleringarna och målen.  

 

Intervjuare: Tycker du att det var bra att få den här workshoppen?  

Eva: Jaa! Det tyckte jag. Helt klart för man får ju olika syn på saker. För 

om jag ser läroplanen på ett sätt så kanske du ser den på ett annat. 

Intervjuare: Skulle detta vara aktuellt i verksamheten? 

Eva: Ja, att få reflektera tillsammans. Ja för hur det än är så har man olika 

utbildning och man är olika intresserad av yrket. Och då kanske det är 

nyttigt att reflektera över läroplanen och att vi har faktiskt ett uppdrag och 

det... det står faktiskt i den här vad vi ska göra för någonting och vad vi har 

att förhålla oss till och… Man kanske får en push i rätt riktning... 

 

Eva lyfter också fram att en viktig del i arbetet med genus, är att arbetslag ska få 

chansen till att reflektera och diskutera om egna tolkningar av läroplanen, då den 

lyfter pedagogers förhållningssätt i relation till uppdraget om jämställdhet. Doris 

svarar på frågan om hon hunnit reflektera över Lpfö 18 nya formuleringar:  

 

Doris: Tyvärr har vi inte gått igenom den på vår förskola. Men det har varit 
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en plan att vi ska göra det... men tyvärr ligger vi lite efter där också. Då är 

det ju väldigt bra att man diskuterar i arbetslaget så man tycker lika dant. 

98an när den kom, då tror jag att vi gjorde 5–10 år efter... gick vi igenom 

läroplanen... så att det är... ja men, haha […] Jag har ett tänk med det, men 

det har vi inte diskuterat på min avdelning 

 

Vi tolkar det som att Doris anser att förskolan har ett gemensamt ansvar att tolka 

styrdokumenten, tillsammans. Vi tolkar också att Doris svar har en viss ironi, då hon 

avslutar med att skratta och skaka på huvudet som en gest om att hon anser detta 

som konstigt. Hon berättar också att hon själv reflekterat över hur förskolan kan 

arbeta med frågan om jämställdhetsarbetet, men att hon inte lyft det med övriga i 

arbetslaget ännu men har som önskemål att få göra detta. Hon uttrycker att de nya 

formuleringarna behövs lyftas för att arbetslag ska kunna arbeta mot gemensamma 

mål. Doris tankar kopplar vi till Berits svar om diskussion i arbetslaget:   

 

Berit: Jaa, hehe, svårt, men vi fortsätter bara med vårt arbete att utveckla 

de ännu mer hela tiden […] men vi har diskuterat att målen har blivit mer 

konkreta och att det finns mer tydliga mål, och att förut var dom mer ihop 

klumpade och diffusa. Men nu är det mer tydligare och förstärker mer att 

vi måste arbeta med.  

 

Berit säger att hon inte har lagt så mycket fokus på de nya formuleringarna. Men 

däremot förklarar hon att deras arbete med genuspedagogik fortsätter och utvecklas 

oberoende av hur de nya formuleringarna lyder i Lpfö 18. Clara förklarar att hon 

inte har hunnit reflekterat över de nya formuleringarna om specifikt genus, då detta 

inte är ett prioriterat området just nu: 

 

Clara: Mm… Nej, det måste jag faktiskt säga att det har jag inte gjort... jag 

är nog väldigt mycket uppe i digitaliseringen...  

 

Vi tolkar förskollärarnas svar som att de inte har hunnit reflekterat kring sina egna 

diskurser som upprätthåller specifika normer, då de ännu inte sett över Lpfö 18s nya 

formuleringar. Genom att gemensamt diskutera och reflektera över formuleringarna 

i arbetslagen får pedagoger möjligheten att synliggöra normerna. Vi kan däremot 
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tolka samtliga förskollärare som att de anser detta som viktigt. Alla har olika 

erfarenheter och tolkningar som arbetar inom förskolan, och detta kan enligt 

Eidevald (2009) påverka pedagogernas medvetenhet om hur det verbala språket har 

en inverkan utifrån ett genusperspektiv. Vi tolkar det som att arbetslagen inte kan 

arbeta för att motverka stereotypa könsnormer, om de ännu inte reflekterat över eller 

synliggjort de rådande diskurser och normer som kan finnas på respektive avdelning. 

När vi ställde frågan om hur de arbetar med att just motverka stereotypa 

föreställningar om genus, fick vi olika svar från förskollärarna.   

 

Berit: Ja för det första är det bemötandefolder som vi har gjort […] Sen har 

vi gjort om vår likabehandlingsplan till något som heter aktiva åtgärder nu 

och då jobbar vi med en diskrimineringsgrund i månaden och först 

observera vi och granskar våran verksamhet utifrån risker alltså vart är vi 

och vart vill vi komma. och sen planerar vi specifika aktiviteter för att 

motverka, och ta upp kanske som nu har vi upptäckt vissa normer som 

barnen uttrycker och då jobbar vi extra med dom men annars är det mycket 

i bemötande, litteratur, leksaker och material. 

 

Berit presenterar ett flertal strategier och metoder som de arbetar efter på hennes 

avdelning utifrån rådande styrdokument. Strategierna avspeglar sig både i planering 

och miljö, samt att detta systematiskt utvärderas och utvecklas. Berit förklarar att de 

arbetar efter en bemötandefolder som är en rutin för pedagogers förhållningssätt. Vi 

tolkar det som att bemötandefoldern är en strategi för att pedagogerna ska bemöta 

barnen lika, och att ge alla barn förutsättningar till att få utveckla sin egen identitet. 

Bemötandefoldern blir ett konkret material för pedagogen att förhålla sig till. Det 

Berit talar om kopplar vi till Eidevalds (2009) tankar om feministiskt 

poststrukturalismen, som visar hur de verbala språket påverkar barns konstruktioner 

utifrån den verklighet de lever i, och pedagogens uppdrag är att utmana både övrig 

personal och barnens föreställningar om genus. Resterande förskollärare beskriver 

att de endast tänker på sitt förhållningssätt och miljön när det kommer till vilka 

metoder och strategier som används och förekommer, men även vikten av samarbete 

i arbetslagen. Som tidigare nämnt poängterar samtliga av förskollärarna vikten av 

att diskutera i arbetslagen om gemensamma mål inom genuspedagogiken. Ett 

gemensamt svar som förskollärarna ger är att om det skulle dyka upp problem, 



 

33 

 

osämja eller motstridigheter gällande genus i förskolorna så är det viktigt att lyfta 

det i arbetslaget. De berättar att om personal styr barn efter könsstereotypa normer 

är det viktigt att belysa förskolans värdegrund utifrån rådande styrdokument. Vi 

tolkar detta som att förskollärarna har en medvetenhet om att pedagoger möter barn 

olika, men även har ett kritiskt förhållningssätt gällande normer i förskolan. 

Samtliga förskollärare uttrycker en medvetenhet kring den makt pedagoger besitter 

gällande hur positioner tilldelas. Vi kopplar pedagogernas medvetenhet till Lenz 

Taguchi (2004) som menar att pedagogerna har makten till vilka positioner barn har 

rätt till att inta. Vid liknande tillfällen skulle ett konkret material, likt det som Berit 

talar om, underlätta om förskollärare möter ”genustrubbel” och/eller osämja i 

arbetslaget. 

 

Anna: […] och att det är viktigt att reflektera över genus, vi har en väldigt, 

vad ska vi säga, en heterogen grupp här som är väldigt tillåtande, men att 

vi ändå reflekterar kring genus men att vi inte aktivt måste arbeta med det 

mer än vårat bemötande så. 

 

Eva: ja… nej, inte, inte just, inte här och inte just i den här barngruppen för 

att det sker så automatiskt, det så naturligt så att det har liksom inte... det 

är klart man kan ha det fast det sker naturligt men eftersom det gör det så 

har det liksom inte varit någonting som vi direkt har tänkt på... för att alla 

leker verkligen med alla och alla leker i alla miljöer alla utrymmer och med 

alla leksaker liksom... 

 

Anna och Eva förklarar att de inte arbetar aktivt inom genuspedagogiken just nu 

eftersom de anser att deras barngrupper är tillåtande, och det bidrar till att de inte 

behöver göra aktiva åtgärder just för tillfälle. Dessa tankar om aktiva åtgärder 

kopplar vi till Doris när hon förklarar om erfarenheter, med en viss ironi.  

 

Doris: På stället jag jobbar nu, är ju att man tar bort prinsesskläder... för 

det ska inte vara genus på förskolan. Genusneutralt... mm… 

 

De erfarenheterna som Doris berättar om är alltså att personal i hennes arbetslag 

tagit bort stereotypt material, specifikt prinsesskläder, för att uppnå en mer 
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”könsneutral” miljö. Detta skulle kunna förstås som motsatsen till att kategorierna 

inom utbildningen ska överskridas eller upplösas så att människor ska få fler 

möjligheter likt de Lenz Taguchi (2004) skriver om. Utifrån det som Doris berättar, 

att man tagit bort ett specifikt material, ger personalen inte barnen möjligheten till 

att vare sig överskrida eller upplösa normer om barns könstillhörigheter. Dessa 

kategoriseringar menar Eidevald (2009) leder till att barn ändå positionerar sig till 

pedagogers konstruktioner och rådande diskurser som de befinner sig i, med syfte 

att tillfredsställa pedagogen. Att ta bort ett specifikt material kommer alltså inte att 

påverka pedagogernas medvetenhet om normer utifrån barnens agerande. Att det är 

prinsesskläder som lockar har inget med stereotypa könstillhörigheter eller 

pedagogers förhållningssätt att göra, och det ger inte barnen möjlighet att själv 

utveckla sin egen identitet.  

 

Vi tolkar det som att resultatet visar en rådande diskurs som befinner sig på de 

tillfrågade förskollärarnas avdelningar, att barn är lika mycket värda oavsett 

könstillhörighet. Vi kopplar diskursen om barns lika värde till Eidevalds (2011) 

definition om diskurs, att den kan ses som en kultur, exempelvis i det här fallet är 

det barnsynen i förskolan. Samtliga förskollärare uttrycker att barn i förskolan inte 

ska behandlas utifrån könstillhörighet utan att det är barnets intresse som avspeglar 

förskolans utbildning i relation till genus. Förskollärarna uttrycker denna diskurs i 

relation till både arbetet och värdet med genuspedagogiken. 

 

8.3 Hur förhåller förskollärarna sig till värdet av att arbeta med att 

motverka stereotypa föreställningar om genus?  

Ett gemensamt svar från alla tillfrågade förskollärare är att barn ska ses som 

individer, och att det är pedagogernas förhållningssätt och erfarenheter samt kulturer 

som spelar roll för hur barnet blir bemött.  

 

Anna: Att ge dom hundra språk, hundra möjligheter istället för en, man 

erbjuder allt för alla barn. Både i miljö och material och bemötande. 

 

Vi tolkar det som att Anna menar att genuspedagogiken handlar om bemötande, 

interaktion och det verbala språket. Hon uttrycker att barnet ska få hundra språk 



 

35 

 

istället för ett, och detta tolkar vi som att hon menar att kategorierna ska upplösas 

och överskridas. Exempelvis ska en flicka få samma möjligheter som en pojke och 

det ska inte bero på barnets könstillhörighet. Detta redogör också Berit för när hon 

svara på frågan om vad hon tänker på i sitt förhållningssätt i arbetet med genus.   

 

Berit: Det är väl mycket att inte förstärka normer och heller inte säga till 

barnen att dem har fel. Att bara för ett barn har uttryck nå så kan man 

utveckla de genom att ”hur tänker du nu”. Vi hade ju ett barn som för nån 

vecka sen som sa att pojkar inte kan ha nagellack och istället för att säga 

då ”nej det är fel” för det är ju barnets föreställning, att då började vi 

jämföra våra naglar och diskutera vidare och att utmana normer, diskutera 

”hur känns det, hur känns din kropp med din kropp, vad är skillnaden, vi 

får tycka olika, vi får bestämma över oss själva”. Mycket att utmana 

normerna, framförallt. 

 

Vi kopplar Berits tankar om sitt förhållningssätt till Lenz Taguchis (2004), om att 

Berit utmanar dikotomierna mellan könen om vad som anses vara flickigt respektive 

pojkigt. Framförallt tolkar vi det som att Berit uttrycker att hon försöker upplösa 

dessa kategoriseringar genom att inte säga vad som är rätt eller fel då alla individer 

får tycka vad de vill, likt Annas redogörelse att barnet ska få möjligheten till hundra 

språk.  

 

Utifrån frågan om arbetet med genus i förskolan har något värde för de tillfrågade 

förskollärarna svarar samtliga att det har det. Återigen är intresset bidragande då 

Clara förklarar att det kan synas i arbetet på avdelningar.   

 

Intervjuare: Arbetar din avdelning med att motverka stereotypa 

föreställningar om genus? 

Clara: Om jag tar alla mina avdelningar så kan jag se att det är jättestor 

skillnad […] avdelningar där man verkligen jobbar väldigt med att få bort 

de här... ja... tyckandet och de här mönstren och sånna saker. Och man är 

otroligt medveten där man har… men då är det ju viss personal som är 

väldigt intresserad. Och då går det att driva det. Har man inte personal som 

tycker att det här, alltså vill inte... eller vill, men som inte, inte har det här 
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riktigt intresset att driva, som tycker att den här frågan är viktigt, då hamnar 

den lite i skym undan. 

 

Clara säger att om intresset är stort för ett område arbetar avdelningen mer med just 

detta. Exempelvis uttrycker Clara att hon ser skillnad bland personal med och utan 

intresse för genuspedagogiken, hon menar att intresset är det som driver ett arbete. 

Gemensamt för alla tillfrågade förskollärare är också pedagogers värdering och 

förhållningssätt till jämställdhetsarbetet och genus.  

 

Clara: Nej jag tycker bara att det viktiga att man ser till människan, och 

inte ser till könet. Utan vad den här individen vill och vad den liksom, det 

är det som är det viktigaste tycker jag, inte försöka styra eller ändra någon... 

på något vis utan låta de vara den, den är. 

 

Detta är en viktig del för arbetslagets utveckling: alla barn ska bemötas med rätten 

att få vara och utveckla sin egen identitet. Förskollärarna värderar att se alla barn 

lika och oberoende av barnets könstillhörighet.  

 

Doris: Jag har ett tänk på att jag inte ska uppmärksamma som pojke som 

”Oj va tuff du är” eller ”åh va snäll du är”. För du säger ju på olika sätt. 

Och lika så hur du pratar med barnen, vad har du för tonläge när du pratar 

med dem....ja... allt! Hur du är och du ska bemöta alla lika oavsett om du 

är flicka eller pojke.  

 

Vi tolkar det som att Doris uttrycker en medvetenhet om dikotomierna mellan könen 

då hon menar på att det inte spelar någon roll, och att hon har en vilja att 

kategoriseringarna ska upplösas. Vi kopplar vår tolkning till feministisk 

poststrukturalismen som strävar efter att upplösa eller överskriva kategorierna 

flickigt och pojkigt (Lenz Taguchi 2004). Dessa tankar uttrycker även Eva som 

förklarar att kategoriseringarna ska utmanas och ifrågasättas.  

 

Eva: ja jag brukar vara väldigt nog med, för det är något jag tänkt på ända 

sen jag liksom började jobbar. Det här med att till exempel säga åt flicka 

och pojke... att den ena får mer skäll än den andra eller om man ska säga 
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att man kan vara flicka och vara stilla och även vara den som har gjort det 

som inte är rätt. Eller ja och att man är noga med att inte bara, och lika hur 

man pratar med pojkar och flickor ... att en pojke kan också vara fin. Den 

är inte bara oftast är det så här att pojkar är coola och fräna och flickor är 

söta och snälla liksom. Men att man tänker på att alla kan vara allt... […] 

jag värdesätter inte den ena mer än nån annan i nått. […] 

 

Inga förskollärare, förutom Berit, har några specifika metoder eller strategier som 

styrker deras argument för informanternas förhållningssätt. Vi tolkar det som att det 

kan bli problematiskt när förskollärare inte har några strategier eller konkreta 

åtgärder att vända sig till förutom sina normer om genuspedagogiken. Något som 

också motsäger förskollärarnas svar är resultatet i analysen om att förskollärarna 

ännu inte reflekterat över, samt diskuterat i arbetslaget, om styrdokumentens mål i 

jämställdhetsarbetet. Som tidigare nämnt så har samtliga förskollärarna också svårt 

att formulera sig i innebörden och betydelsen i begreppet genus. Detta gör att vi ser 

en problematik kring förskollärarnas förhållningssätt i praktiken. De kan exempelvis 

inte uppge konkreta arbetssätt eller strategier för att motverka de normer som kan 

förekomma i en förskola. 

 

8.4 Hem och vårdnadshavare  

En intressant vändning som vi inte var beredda på var att förskollärarna beskrev 

vikten av vårdnadshavarnas påverkan. Samtliga av de tillfrågade förskollärarna 

lyfter någon gång under intervjun fram barnens erfarenheter, alltså vad barnen får 

med sig hemifrån. Vårdnadshavares normer är inte något område vi tänkt ge oss in 

på men det är intressant för vår studie att lyfta in förskollärarnas erfarenheter av 

vårdnadshavare då det påverkar barns subjektskapande. 

 

Anna: Många föräldrar tycker att det är bara strunt samma, ”skit it”, pojkar 

är som dem är och flickor är som dem är och det är ju det man vill få bort. 

Att bemöta alla lika, men tyvärr så kommer det mycket hemifrån. 

 

Vi tolkar det som att Anna ibland känner sig motarbetad av vårdnadshavare då hon 

uttrycker att vårdnadshavare besitter stereotypa förställningar om hur barn ska vara. 

Detta kan i sin tur påverka hur barnet positionerar sig själv i förskolan utifrån 
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Eidevalds (2009) tankar om att barn positionerar sig själva utifrån vuxnas normer 

om könstillhörigheter. Berit belyser vårdnadshavares inställning till avdelningens 

genuspedagogik.  

 

Berit: Det är mest positivt, väldigt mycket. att de tycker att det är jättebra 

att vi lyfter. Som bara för någon vecka sen var det ett barn som hade sagt 

hemma att flickor kan bara leka med flickor och inte med pojkar, och detta 

de har diskuterat mycket om i hemmet och det är något som vi jobbar 

mycket med här också. Så från det flesta har vi fått väldigt mycket positiv 

respons, vi har väl bara haft en förälder som har reagerat negativt på det. 

[…] Då gick vi tillbaka till vårt arbete om aktiva åtgärder och 

likabehandlingsplaner och liksom ”hemma får du ha dina föreställningar 

men här i förskolan är det lika för alla och vi är skyldiga att jobba efter det 

här” och sen visar vi upp målen och hur vi jobbar och förtydliga vad och 

hur vi gör. 

 

Berit berättar om att de flesta vårdnadshavare ger positiv respons på de aktiviteter 

som arbetslaget gör tillsammans med barngruppen, utifrån genuspedagogiken och 

jämställdhetsarbetet. Om det dyker upp negativ respons, förklarar Berit att det går 

tillbaka till sina rutiner och likabehandlingsplaner samt hänvisar till de rådande 

styrdokument som förskolan måste förhålla sig till. Vi tolkar det som att Berit har 

involverat vårdnadshavare i arbetet med genus och att de tillsammans är medvetna 

om normer och dess betydelse. När vi frågade Clara kring vårdnadshavare uttryckte 

hon sig att barnen får med sig mycket normer hemifrån. 

 

Clara: […] gentemot föräldrar kan vi också börja arbeta, att liksom hur de 

pratar och va de gör med sin med sina barn. … att göra de medvetna om 

att, att det spelar liksom ingen roll, för vi har ju en del oroliga föräldrar 

som kan säga att: ja, jag vet inte vad jag ska göra. Han ska ha klänning hela 

tiden. Okej… och?... vad gör det? Vad är det värsta som kan hända? 

Liksom det här, så där kan jag se att vi har också mycket att göra jobba, 

med föräldrarna. I det här att… och det kan jag göra som, som i min roll 

nu liksom... att, att jobba med de. För att i förskolan kan jag känna att, att 

dels så är jag ju inte där nu på samma sätt, men... men där, är det upp till 
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mig… men om jag vill påverka ytterligare så handlar det lite mer om att 

jag måste vidga, liksom, den här synen, även samhällsmässigt. 

 

Clara förklarar även att det måste ske en större förändring på samhällsnivå. Det här 

tolkar vi som att hon uttrycker en medvetenhet om att rådande diskurser om genus, 

som kan förekomma i samhället, också påverkar barns subjektskapande. Clara 

problematiserar också varför barn väljer att leka med ett specifikt material eller 

varför de väljer att leka med de barn de gör.  

 

Clara: jag tänker såhär, vill de leka av med dockor därför ratt de vill... bra, 

fine! Då är det ju okej. Men, det är ju också viktigt att, att kolla är de någon 

som introducerat de i bilvärlden. Eller är det här något de fått med sig 

hemifrån. 

 

Clara berättar exempelvis att barnet kanske inte har några erfarenheter av att leka 

med bilar, eller dockor, och behöver då stöd av personal på förskolan för att 

introduceras för materialet. Alltså är Claras erfarenheter att normer och värderingar 

är något som barn får med sig mycket av hemifrån.  

 

Doris: Alltså mina föräldrar gjorde aldrig någon skillnad. Kanske lite med 

att min mormor sa att du ska städa du ska... ja... hjälpa mamma... och 

pappa. Brorsan han behövde inte hjälpa till i köket... det tyckte jag att, sådär 

kan man ju inte göra. 

 

Doris berättar om egna erfarenheter från hemmet som liten, där de olika könen i 

hemmet hade olika förväntningar på sig. Detta var något som Doris redan då 

reflekterade över och ifrågasatte. Det Doris berättar kan vi tolka som erfarenheter 

och upplevelser från vilka diskurser Doris befann sig i som barn. De här 

erfarenheterna har gett uttryck för Doris normkritiska förhållningssätt som 

avspeglats om hur hon talar om genuspedagogik idag.  

 

Sammanfattningsvis tolkar vi resultatet att det råder en diskurs om att 

vårdnadshavare ibland motarbetar förskollärarna i deras jämställdhetsarbete. 
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Samtliga förskollärare uttrycker att barn kan få med sig specifika normer hemifrån, 

och att det kan påverka barnets subjektskapande. 

 

8.5 Sammanställning av resultatet 

Vi har valt att sammanställa resultatet utifrån forskningsfrågorna för att kunna 

besvara studiens syfte. Här presenteras också hem och vårdnadshavare som en del 

av vårt resultat och tema. 

 

Hur talar förskollärarna om begreppet genus? 

Förskollärarna har svårt att förklara hur genus kan användas och att redogöra för vad 

begreppet står för, men de beskriver hur de förhåller sig till och arbetar med 

genuspedagogiken. Som tidigare nämnt är begreppet svårt att definiera och har en 

mångtydig betydelse i vardagligt tal. Förståelsen för genusbegreppets betydelse kan 

därför bli problematiskt i förskollärarnas förhållningssätt på grund av svårigheten 

att beskriva deras uppfattning av begreppet. Som tidigare nämnts så är Hirdmans 

(2001) definition att genus bör användas som ett samlingsnamn för en komplicerad 

kunskap om synen på manligt respektive kvinnligt, och att det är i sociala 

konstruktioner som kvinnligt och manligt formas. Genus är ett redskap, i relation till 

kön. 

 

Sammanställningen av resultatet visar för oss att arbetslag inte kan arbeta för att 

motverka stereotypa föreställningar om kön, om ännu inte reflektioner har gjorts 

eller ett synliggörande av de normer som kan förekomma i förskolan. Pedagoger 

behöver också redogöra i arbetslag vad genusbegreppet betyder för just deras arbete. 

När vi ställde frågan om hur förskollärarna arbetar med att motverka stereotypa 

föreställningar om genus, fick vi olika svar beroende på vad avdelningen arbetar 

med just nu. Det var då endast en av de tillfrågade som presenterade konkreta 

strategier för detta.  

 

Hur säger förskollärarna att de arbetar med att motverka stereotypa föreställningar 

om genus i förskolan?   
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Ett annat resultat som framgick var vikten av arbetslagets gemensamma arbete och 

mål. Arbetslag behöver diskutera, reflektera och utmana sig själva, samt skapa en 

större medvetenhet om pedagogers bemötande i relation till barns subjektskapande. 

Genom att skapa en större medvetenhet i arbetslaget kommer detta bidra till en ökad 

förståelse för genus och ha påverkan för barns subjektskapande. Att sedan tillämpa 

konkreta metoder och strategier ger pedagoger ett tydligare och mer effektfullt 

arbete i utbildningen på förskolan. Det ger också ett stöd för pedagogerna att hänvisa 

till om det uppstår genustrubbel eller om arbetslaget blir ifrågasatt av 

vårdnadshavare i jämställdhetsarbetet. Fortbildning är något som samtliga 

förskollärare uttrycker ett behov av, men även reflektionstid om Lpfö 18 nya 

formulering gentemot genus. Genom att rektorer erbjuder dessa önskemål kan 

jämställdhetsarbetet utvecklas och de pedagogiska ledarna få möjlighet till att skapa 

konkreta material att arbeta från. Resultat visar att detta är möjligt då några av 

förskollärarnas uttryck om att de har fått fortbildning och reflektionstid, och har på 

så sätt resulterat i att en av förskollärarna kunnat arbeta fram konkreta material och 

åtgärder att förhålla sig till.  

 

Hur förhåller förskollärarna sig till värdet av att arbeta med att motverka 

stereotypa föreställningar om genus?  

Det som framgick tydligt, och som samtliga tillfrågade förskollärare belyser, är 

vikten av arbetet med genus i förskolan. De vill alla främja barns utveckling och 

lärande utifrån förskolans uppdrag utifrån tidigare styrdokument. Förskollärarna 

förmedlar en medvetenhet om förhållningssättet i interaktionen med barn och anser 

den som viktigast i genuspedagogiken. De menar att inget barn ska hindras utifrån 

barnets könstillhörighet och att det är barnets intressen som ska avspeglas i 

utbildningen. Förskollärarnas medvetenhet fokuserar däremot på förhållningssätt 

snarare än att använda sig av konkreta metoder och åtgärder i frågan om att motverka 

stereotypa föreställningar. Svaren kan vi tolka som att de inte är helt medvetna om 

de diskurser som de själva befinner sig inom, och kan därför inte bryta de stereotypa 

mönster och diskurser som kan förekomma gällande genus. Lenz Taguchi (2004) 

menar att diskurser som råder i exempelvis förskolan kan vara en bidragande faktor 

till att barn medvetet väljer att vara på ett visst sätt utifrån sin könstillhörighet för 

att anpassa sig efter förskollärares normer. 
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Hem och vårdnadshavare 

En oväntad slutsats av analysen är vikten av samarbetet med vårdnadshavare. 

Samtliga förskollärare förklarar att barnen får med sig mycket normer från hemmet. 

Det bidrar till att förskollärarna får arbeta lite extra med att utmana de normer som 

barnen får med sig hemifrån. Förskollärarna menar att vårdnadshavare ibland 

arbetar mot dem i deras jämställdhetsarbete, då barnen blir tilldelad en position 

utifrån normer kring könstillhörigheter från hemmet.  

 

9 Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att lyfta en diskussion kring resultat kopplat till 

tidigare forskning. Studiens resultat visar att förskollärare tycker sig veta hur de ska 

förhålla sig till genuspedagogiken, men har svårt för att förklara begreppet och hur 

de arbetar konkret. Vi kommer presentera metoddiskussion, resultatdiskussion, och 

förslag till vidare forskning, samt en avslutande sammanfattning av vår slutsats i 

rubrikerna nedan.  

 

9.1 Metoddiskussion  

Våra kvalitativa forskningsintervjuer har gett ett resultat där förskollärarna i sina 

svar har fått styra inriktningen på frågan, och vi anser att detta var en bra metod 

utifrån studiens syfte. Metoden har gett oss tillträde till de tillfrågade förskollärarnas 

perspektiv och gett inblick i deras arbete med genus som de arbetar med på 

respektive avdelning. Vi har kunnat konkretisera intervjufrågorna med följdfrågor 

för att få tydligare svar utifrån valt kunskapsområde. Efter förskollärarnas svar 

angående vårdnadshavare, hade fler följdfrågor kunnat ställas. Detta för att 

synliggöra ytterligare aspekter av vårdnadshavarnas påverkan på förskolans arbete 

med genus. Genom att vi använde oss av ljudupptagningar möjliggjordes att i 

efterhand kunna återvända till intervjuerna för att inte missa värdefull information.  

 

Resultatet av våra intervjuer, där vi tillfrågat ett litet antal utbildade förskollärare, 

ger inte en rättvis bild av hur alla förskollärare arbetar eller resonerar kring 

jämställdhetsarbetet. Urvalet kan ha påverkat resultatet av vår studie då vi valde att 

göra bekvämlighetsval. Eftersom vi inte var helt obekanta med våra informanter kan 
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det ha bidragit till att de har känt sig trygga med oss, och kan därför ha gett oss mer 

ärliga svar. Dessa bekvämlighetsval kan även ha bidragit till att informanterna har 

gett oss de svaren de har trott att vi vill höra, samt att vi omedvetet inte ställt 

följdfrågor då vi kanske redan har värderat svaren. Studien kan inte heller generera 

en generell kunskap om förskollärares kunskaper om genus och genuspedagogik, 

utan har endast synliggjort de tillfrågades resonemang och svar utifrån våra 

formulerade frågor i intervjuguiden (Kvale & Brinkmann 2014).   

 

9.2 Resultatdiskussion  

Under denna rubrik kommer vi att diskutera det mest centrala av vårt resultat. Här 

kommer kopplingar och jämförelser att göras till vad tidigare forskningen har 

kommit fram till. Rubrikerna presenteras i samma ordning som forskningsfrågorna 

är formulerade i syftet och analysen.  

 

9.2.1 Hur talar förskollärarna om begreppet genus? 

Informanterna hade svårt att förklara och förstå genusbegreppets betydelse och som 

därför kan bli problematiskt i förskollärarnas förhållningssätt i jämställdhetsarbetet. 

Månsson (2000) har i sin avhandling skrivit om pedagogers föreställningar om just 

barn och genus. Syftet med avhandlingen var att synliggöra förskollärares 

interaktion och påverkan på barns subjektivitet utifrån ett genusperspektiv. I hennes 

resultat skriver hon att barn är receptiva för hur pedagoger talar till och med barn, 

men också för det icke-verbala språket. Vi tolkar detta som att de tillfrågade 

förskollärarnas otydlighet gällande begreppet genus blir problematiskt i just mötet 

och interaktion med barn, om de själva inte är medvetna om hur och vad de sänder 

ut till barnet, eftersom de inte riktigt förstått genusbegreppets betydelse. Detta kan 

bero på att de är i behov av mer kunskap inom området och genuspedagogiken, som 

en del av förskollärarna också uttrycker i intervjuerna. Förskollärarnas uttryck om 

fortbildning och utbildning kopplar vi till Edström (2010), vars avhandling 

resulterar till att pedagoger just är i behov av fördjupade kunskaper kring 

jämställdhetsarbeten. Edström (2010) menar att det svenska utbildningssystemets är 

ett underforskat område, om jämställdhetsarbete, som vi också kan koppla till vår 

studies resultat.  
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Resultatet av analysen visar också att förskollärare kan bli mer medvetna om de 

diskurser som de själva befinner sig i. En förskollärare uttrycker en medvetenhet om 

att hennes bemötande kan ha inslag av omedvetna normer, och att det har 

synliggjorts genom observationer. Vi kan koppla hennes medvetenhet till 

Odenbrings (2010) studie där resultatet visar att pedagogers bemötande kan ske 

omedvetet beroende av pedagogens normer. Vi kan även se likheter till Elvnäs 

(2017) som belyser vikten av att just synliggöra sig själv som ledare genom 

observation för att skapa en medvetenhet i ledarskapet till sitt uppdrag. Genom att 

observera sig själv kan förskollärarna utveckla deras pedagogiska ledarskap och för 

att sedan kunna arbeta mer effektfullt med att motverka deras stereotypa 

föreställningar i förskolan. Månsson (2000) redogör också detta genom betydelsen 

av förskollärares bemötande då hon menar att barn lär i kulturbundna mönster och i 

interaktionen med vuxna. 

 

Ett annat resultat av vår studie är att förskollärarna beskriver att det är intresset som 

spelar roll för vad avdelningen väljer att arbeta med utifrån aktuell barngrupp. Detta 

är också något som Gillberg (2009) belyser i sin forskning, att förskollärarens 

intresse avspeglas i utbildningen och är en egenskap som då också syns i handlingar 

och reflektioner i jämställdhetsarbetet. Det är alltså intresset som skulle kunna vara 

utgångspunkten för arbetet med genus likt det en förskollärare berättar om de 

konkreta material som tagits fram för att styrka arbetet. Studien delar också liknade 

resultat med Edström (2010) som poängterar att det var få kommuner i hennes studie 

som diskuterade konkreta åtgärder och att det då var enbart en kommun som 

arbetade fram detta.  

 

9.2.2 Hur säger förskollärarna att de arbetar med att motverka 

stereotypa föreställningar om genus i förskolan?   

Utifrån vårt insamlade material kan vi se skillnader i hur förskollärarna arbetar med 

genus-/jämställdhetsarbetet. Som tidigare nämnt har alla förskollärare ett tänk kring 

sitt förhållningssätt, samt om avdelningens miljö, medan endast en förskollärare har 

konkreta åtgärder. Ett konkret material kan ge en tydlighet och medvetenhet i 

arbetssättet, samt att arbetslaget kan arbeta mot gemensamma mål. Utifrån Elvnäs 

(2017), så beskriver han att det kan leda till stress när ledare får fler arbetsuppgifter 
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att utföra, men inga konkreta metoder eller strategier att förhålla sig till. Han menar 

också att då kan inte arbetsuppgifter ge ett önskat resultat, och att arbetet inte blir 

effektfullt. Förskollärarna uttrycker att de inte vet hur det ska förhålla sig till 

utvecklingen av genuspedagogiken, då de heller inte enligt resultatet är helt 

förstådda med genusbegreppets innebörd. Vi kan se en likhet i Edström (2010) och 

Elvnäs (2017) resultat då de båda menar att en ledare bör ge dessa redskap till 

personalen som behövs för att göra ett effektfullt arbete. Genom att skapa redskap i 

arbetslagen bidrar det till att de kan arbeta mer mot gemensamma mål i arbetslaget. 

Det menar även Eidevald (2009) som redogör att det spelar ingen roll hur 

välformulerade målen i styrdokumenten är om arbetslaget ändå inte vet hur de ska 

förhålla sig till målen.  

 

Resultatet ovan kan kopplas till att en av de tillfrågade förskollärarna deltagit under 

en workshop där den nya läroplanen, Lpfö 18 lyfts. Några av förskollärarna talar om 

ett önskemål att just lyfta Lpfö 18 för att arbetslagen ska kunna arbeta efter 

gemensamma mål inom jämställdhetsarbetet. Förskollärarna talar också om att det 

är intresset till arbetet om genus/jämställdhet som leder till att arbetslaget utvecklar 

området. Det måste finnas, enligt studiens resultat, ett större intresse hos 

förskollärarna för att skapa en medvetenhet om förhållningssätt och arbetet med 

genus, men också för att förstå Lpfö 18 formuleringar mot att arbeta med 

gemensamma mål. Gillberg (2009) skriver i sin avhandling om vikten av att 

diskutera inom arbetslaget för att skapa en mer medvetenhet och reflektion över 

arbetet med genus och jämställdhetsarbetet på förskolan. Detta för att just kunna 

förändra och utveckla utbildningen inom förskolan. Vår studie visar också likande 

resultat som Skolinspektionens (2017) rapport, att kommuners arbete behöver 

kritiseras i jämställdhetsarbetet inom förskolan. Rapporten skriver fram att det finns 

en avsaknad av medvetet arbete hos pedagoger med att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Skolinspektionen (2017) redogör att pedagoger också 

saknar kunskapsutbildning inom genuspedagogik, och en medvetenhet om hur de 

ska tolka och förhålla sig till läroplanens uppdrag. Pedagoger behöver gemensamt 

tolka och diskutera jämställdhetsuppdraget som läroplanen för förskolan belyser för 

att skapa en gemensam förståelse.  
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Resultatet visar erfarenheter där pedagoger medvetet valt att ta bort könsstereotypa 

material. Det kan ses som problematiskt då pedagogerna aktivt tagit bort material 

som kan få barnen att överskrida stereotypa föreställningar om kön. Att överskrida 

normer kring könstillhörigheter hade varit att behålla materialet för att ge barnen en 

möjlighet att praktisera olika könsroller i samhället. Vi kopplar pedagogens 

handlingar till genustrubbel, och Dolk (2013) menar att pedagogens föreställningar 

om genus har påverkan i förskolan utbildning. Vi kan koppla erfarenheterna av att 

ta bort material till Odenbrings (2010) resultat, där hennes studie visar att 

kategoriseringar av kön också skapar förutsättningar för barn att agera utifrån 

gränsöverskridande beteenden. Odenbring (2010) menar att förskollärare ska 

uppmana till detta då det kan bidra till att barn ges förutsättningar och möjligheter 

till sitt eget subjektskapande, oavsett könstillhörighet. 

 

9.2.3 Hur förhåller förskollärarna sig till värdet av att arbeta med att 

motverka stereotypa föreställningar om genus?  

Resultatet visar att det finns en medvetenhet hos förskollärarna om att interaktionen 

har en påverkan på barns subjektskapande. Månsson (2000) menar att barn vet vad 

som förväntas av dem utifrån pedagogens föreställningar om kön, och att de formar 

sig utifrån dessa interaktioner. Medvetenheten om hur förskollärarna vill förhålla 

sig till genuspedagogiken finns där, men dubbelheten kring begreppen genus och 

kön kan bidra till att arbetet med jämställdhetsarbetet blir problematiskt. 

Förskollärares föreställningar om genus menar Eidevald (2009) kan vara en 

bidragande faktor till att barn ibland väljer exempelvis aktiviteter utifrån vad de tror 

att förskolläraren anser vara lämpligt för just det barnet. Det uppstår alltså 

genustrubbel för barnet som då hellre väljer att förhålla sig till pedagogen snarare 

än vad barnet själv vill (Dolk 2013). Däremot menar Gillberg (2009) att det inte 

spelar någon roll hur medvetna pedagoger är om jämställdhetsarbetet om de 

fortfarande befinner sig på en arbetsplats som inte uppfyller kriterierna inom genus. 

Ledningen har ansvar till för att skapa en lärande organisation tillsammans med 

personal.  

 

Samtliga förskollärare poängterar, som tidigare nämnts, att det är pedagogers 

förhållningssätt som är de viktigaste i relation till genuspedagogiken. I Dolks (2013) 
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avhandling beskrivs att förskollärare har mer fokus på metoder än på hur pedagoger 

förhåller sig till jämställdhetsarbetet. Utifrån förskollärarnas svar håller vi inte med. 

Resultatet visar att de tillfrågade förskollärarna har mer fokus på sitt förhållningssätt 

snarare än att använda sig av strategier och metoder, då det endast var en 

förskollärare som kunde påvisa ett konkret material och arbetssätt för att främja 

jämställdhetsarbetet. Vi kan återigen koppla förskollärares förhållningssätt till 

Elvnäs (2017) och Edströms (2010) resultat om konkreta åtgärder och metoder för 

ett lyckat resultat. Förskollärarens intresse för genus kan ha stor påverkan på 

förskollärarnas förhållningssätt samt arbete, och som vi kan koppla till Gillberg 

(2009) som förklarar att intresse är en av de egenskaper som syns i handlingar och 

reflektioner i jämställdhetsarbetet.  

 

9.2.4 Hem och vårdnadshavare  

När vi påbörjade analysen av materialet fick hem och vårdnadshavare en stor roll i 

studiens resultat eftersom de samtliga förskollärarna förklarar att barn kan få med 

sig stereotypa föreställningar hemifrån. Vi valde därefter att belysa detta i vårt 

resultat trots att vi inte har tidigare forskning som behandlar just hem och 

vårdnadshavare utifrån ett genusperspektiv. Vi kan däremot diskutera om vad den 

tidigare forskningen säger om barns subjektskapande i relation till deras omgivning, 

alltså att hemmet har en påverkan.  

 

Resultatet visar att förskollärarna uttrycker att barnen får med sig mycket normer 

från hemmet och det bidrar till att jämställdhetsarbetet i förskolan får ett motstånd. 

Detta motstånd är problematiskt förklarar samtliga förskollärare då vårdnadshavare 

inte har en medvetenhet om vilka föreställningar de har gentemot genus. En 

förskollärare poängterar att vårdnadshavare inte har ett lika stort intresse för genus 

och att de ”skiter i det”. En förskollärare berättar om en situation som hände på 

hennes avdelning där en vårdnadshavare uttryckte sig negativt om deras 

genuspedagogik, och det bidrog till att arbetslaget då gick tillbaka till sina 

likabehandlingsplaner samt hänvisade till de rådande styrdokument som förskolan 

måste arbeta efter. Vi kan koppla det till Edström (2010) som poängterar att det är 

viktigt med konkreta åtgärder gällande jämställdhetsarbete inom förskolan. 

Resultatet visar därmed att förskollärare har möjligheter till konkreta åtgärder 
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gällande jämställdhetsarbetet, och på så sätt kan genusbegreppet även belysas och 

redogöras för vårdnadshavare. 

 

Konkreta material och strategier kan också stärka argumenten för vad förskolan 

arbetar med just nu och kan vara ett stöd för vårdnadshavare att förstå förskolans 

arbete. En av förskollärarna lyfter också vikten av att arbeta med genusfrågor även 

utanför förskolan och skolvärlden, alltså i samhället. Samhället menar 

förskolläraren, på sätt och vis, motarbetar förskolans jämställdhetsuppdrag där 

exempelvis könskategoriseringar är återkommande i kultur och samhälle. 

Kategoriseringar av kön leder till att barnen positionerar sig själva utifrån 

konstruktionerna, som Odenbring (2010) belyser i sin avhandling. Även Månsson 

(2000) lyfter att kategoriseringar av barn och barnets subjektskapande sker i 

interaktion mellan vuxna och barn. Barn är, som tidigare nämnt, receptiva för all typ 

av kommunikation och går också att koppla till samhällets påverkan av barnet. All 

typ av bemötande i interaktion mellan vuxna och barn påverkas alltså av alla som 

verkar inom samhället. Detta menar vi påverkar barns subjektivitet utanför 

förskolan, och kan då motverka jämställdhetsarbetet i skolväsendet till viss del.  

 

9.3 Förslag till fortsatt forskning  

Utifrån resultatet och diskussionen om vårdnadshavares påverkan på arbetet med 

genus och förskolan uppdrag, anser vi att det skulle ha varit intressant att forska 

vidare kring hur vårdnadshavare ser på genus. Detta för att synliggöra deras 

förståelse i ämnet likt studiens utgångspunkt för de tillfrågade förskollärarna.  

 

I studien framkom det att vårdnadshavare ibland motarbetar förskollärarnas 

jämställdhetsarbete och förskolans uppdrag där några av förskollärarna beskriver att 

barnen påverkas av deras kulturer i hemmet. Barn får med sig normer, värderingar 

och erfarenheter hemifrån som avspeglar deras ageranden i förskolans utbildning. 

De beskriver också att barn behöver få stöd i förskolan i form av att presenteras för 

motsatta köns stereotypa material, exempelvis bilar och dockor, då barnet kanske 

aldrig har fått chans att utforska denna typ av leksaker hemma. Exempelvis vore det 

intressant att lyfta och synliggöra: Hur ser vårdnadshavare på genus? Hur skulle de 

redogöra för begreppet genus? 
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Epilog  

En epilog är ett kapitel där författaren har tillgång till att skriva fritt till läsaren om 

aktiva ställningstaganden och reflektioner om aktuellt problemområde. Epilogen är 

helt fristående från uppsatsen. Under tiden som vi bearbetade och diskuterade vårt 

insamlade material väcktes många personliga tankar och funderingar kring vårt 

valda område. För att uppsatsen ska behålla ett alltigenom forskningskritiskt 

förhållningssätt, valde vi att lyfta våra personliga tankar i en epilog. En epilog 

påverkar ett arbetes kvalité eller resultat då den fungerar som en fristående 

avslutning.   

 
Vår studie har bidragit med en ökad förståelse av genusbegreppet för vår egen del, 

men vi kan fortfarande förstå att begreppet kan skapa förvirring och otydlighet i 

vardagligt bruk och tal. Exempelvis berättade några av förskollärarna att alla barn 

är egna individer som inte ska värdesättas utifrån kön, och samtidigt diskuterar de 

värdet av ett tredje kön. Som tidigare nämnts så anser många att 

könskategoriseringar bör upplösas och vi tycker därför att det inte ska skapas fler 

kategorier. Vi tror att det är många begrepp kring genus som behöver brytas ner 

diskuteras och byggas upp igen tillsammans med förskollärare överlag, men också 

med rektorer och det övriga samhället. Under analysprocessen framstod det tydligt 

för oss att genuspedagogiken måste utvecklas på en överliggande nivå inom 

skolväsendet och inte bara hos enskilda förskollärare/arbetslag. Tidigare forskning 

samt Skolinspektionens rapport visar liknade resultat som vår studie: det behövs mer 

fördjupade kunskaper om jämställdhetsarbetet i förskolan. Vi menar också att 

kunskap om jämställdhetsarbete behövs allmänt i samhället. Edström (2010) säger i 

sin avhandling att det behövs mer forskning om jämställdhet inom förskolans värld, 

men även på statlig och kommunal nivå.  

 

Skolinspektionens (2017) rapport visar att många pedagoger saknar just kunskapen 

om jämställdhetsarbete och om värdegrunden i förskolan. Det kan bero på att det 

ibland saknas tydliga strategier från rektorer och övrig ledning, något som vi 

reflekterade över i vår analys. Oftast finns det inte tid för sådana reflektioner i 

förskolan, något som säkert skulle behövas. Förskollärarna är medvetna om det 
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styrdokumenten beskriver, men menar att det finns många olika tolkningar som gör 

det svårt att gemensamt i arbetslaget arbeta mot samma mål.  Kanske är det till och 

med så att Skolverket måste se över sina formuleringar så att de lättare kan förstås 

av pedagoger som behöver fördjupade kunskaper om vad som krävs i 

jämställdhetsarbetet. Det krävs dock att förskollärare och pedagoger i förskolan tar 

sig tid att gå igenom och själv reflektera över vad de anser är viktigt och sedan 

diskutera tillsammans i arbetslaget. Än en gång spelar tiden en viktig roll för 

förskollärares arbete och avgör vad som hinns med och inte. Vi anser att det är 

viktigt att diskutera genusfrågor för att kunna arbeta mot gemensamma mål i 

arbetslaget och kanske till och med ta fram gemensamma metoder och strategier likt 

den bemötandefolder som en av förskollärarna talar om. Arbetet blir då konkret och 

kan skapa en större medvetenhet hos pedagogerna.  

 

En sak vi också vill poängtera i samband med resultatet av vår studie är att vi kan se 

en viss skillnad mellan förskollärarnas svar utifrån när de utbildade sig. 

Genusmedvetenheten är lika stor hos förskollärarna oberoende av när de utbildat 

sig, men de som utbildat sig nyligen har lättare att redogöra för begreppet och vi kan 

till följd av detta påstå att utbildningen till förskollärare gått framåt när det gäller 

just detta. Vi tycker ändå att genuspedagogiken behöver involveras ännu mer i 

programmet för utbildningen. En av förskollärarna berättar i intervjun om att de fick 

ta del av många teoretiska resonemang om genus i utbildningen, men att det inte 

presenterades några konkreta metoder att kunna tillämpa och förhålla sig till. Vi 

anser därför att utbildningen bör involvera jämställdhetsarbete mer genomgående i 

kurserna i syfte att skapa en större medvetenhet och synliggöra vikten av detta arbete 

i förskolan. Studenterna bör får ta del av mer konkreta metoder och arbetssätt som 

belyser problematiken som kan förekomma i arbetet med genus. På så sätt tror vi att 

ytterligare en medvetenhet till området kan skapas.  

  

Slutligen vill vi påpeka att kommunerna måste erbjuda pedagoger ytterligare 

fortbildning inom genusområdet för att utvecklingen ska ta det kliv framåt som 

behövs. Vi anser att regeringen måste bredda arbetet när det gäller genusfrågor för 

att uppnå ett mer jämställt samhälle. Det är alltså inte bara skolväsendet som måste 

tänka på att erbjuda alla barn samma förutsättningar att få vara sig själva, utan det 
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är hela samhällets ansvar. Det har forskats inom genus i flera decennier, men trots 

detta kan vi av Skolinspektionens (2017) rapport se liknade resultat idag som i 

Månssons (2000) avhandling från mitten av 90-talet. Resultaten visar att pedagoger 

behöver fördjupade kunskaper och en medvetenhet om föreställningarna om barn 

och genus. I vår studie kan vi tydligt se att intresset för genusfrågor finns hos 

samtliga förskollärare. Vi är säkra på att om kompetensen ökar hos samtliga aktörer 

i samhället, kommer forskningen kunna anammas och tillämpas på ett effektfullt 

sätt, och på så sätt leda till utveckling. 

 

Ett stort tack till de fantastiska förskollärarna som ställt upp på intervjuer och gjort 

det här arbetet möjligt! 

 

Karoline Ivars och Emma Svalland  
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11  Bifogade bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev  

 
Information och samtyckesförfrågan  

 

Information och samtyckesförfrågan om deltagande i intervjustudie om några 

förskollärares uppfattningar om genuspedagogik 

Under november och december 2019 kommer vi, Emma Svalland och Karoline 

Ivars, göra vårt examensarbete på Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Nedanför presenterar vi studiens syfte och genomförande.  

 

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med undersökningen är att synliggöra hur några förskollärare arbetar med 

att motverka stereotypa föreställningar om genus. Området anser vi är viktigt att 

undersöka eftersom tidigare forskning poängterar befintlig forskning bygger 

huvudsakligen på observationsstudier och på intervjuer med pedagoger om att 

synliggöra stereotypa föreställningar om genus. Vi vill synliggöra hur förskollärare 

arbetar för att motverka just detta.  

Genomförande  

Vi kommer att genomföra en intervjustudie och du som informant kommer att 

avskrivas din identitet. Intervjun kommer att spelas in och därefter att renskrivas. 

När detta är klart kommer råprodukten att raderas och utskrifterna kommer att 

förvaras på en säker plats där endast vi har tillgång till materialet. Utskrifterna 

kommer att makuleras när examensarbetet är klart, januari 2020. Vi tar hänsyn till 

GDPR: 

”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”. 

 

Du tillfrågas härmed om ditt deltagande i studien. Deltagande är helt frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. Om du avböjer att delta i 
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studien eller väljer att avbryta deltagandet vid ett senare tillfälle kommer det inte 

att påverka den fortsatta studien. 

 

Ytterligare upplysningar eller frågor lämnas till ansvariga: 

Studenter:  

Emma Svalland, e-post: xxxxxxx 

Karoline Ivars, e-post: xxxxxxx 

  

mailto:h16emmsv@du.se
mailto:karolineivars@gmail.com
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Bilaga 2: Intervjuguide.  

 
Intervjuguide  

Allmänna frågor 

- Ger du ditt samtycke till att delta i vår studie enligt bilaga 1? 

 

- Hur länge har du arbetat inom förskola? Som utbildad? När utbildade du 

dig? 

 

- Fick du i din utbildning med dig något om kön/genus? Vad i så fall? 

 

Vilka olika uppfattningar har förskollärarna om begreppet genus? 

 

- Vad är flickor respektive pojkar för dig?  

 

- Ser du någon skillnad mellan begreppen/orden kön respektive genus? 

Kön och/eller genus. 

 

- Vad betyder/är genus för dig?  När mötte du begreppet ‘’genus’’ för första 

gången? 

 

- Har genuspedagogiken något värde för dig? (följdfrågor?) 
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Hur arbetar förskollärarna med att motverka stereotypa föreställningar 

om genus i förskolan?   

 

- Vad har du för erfarenheter av att arbeta med genuspedagogik? 

 

- Arbetar din avdelning med att motverka stereotypa föreställningar om 

genus?  

I så fall hur arbetar ni?  

 

- Vilka metoder/strategier använder ni er av? 

 

- Hur tänker ni kring avdelningens miljö utifrån ett genusperspektiv?  

 

- Hur såg arbetet ut kring genus när du började arbeta som förskollärare 

jämfört med nu? Hur såg det ut innan utbildning? 

 

Hur förhåller förskollärarna sig till värdet av att arbeta med att motverka 

stereotypa föreställningar om genus?  

- Hur förhåller du dig till föreställningarna om genus? 

Vad tänker du på i ditt förhållningssätt för att motverka stereotypa 

föreställningar om genus? 

 

- Hur ser du på om flickor leker bara med dockor och pojkar bara med bilar? 
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- Hur tycker du dig själv vara gentemot respektive kön? 

 

- Vad skulle du säga om du märker att en kollega styr barnen mot stereotypa 

material på förskolan? Alltså om en kollega styr in flickor till dockvårn och 

pojkar till bilrummet upprepade gånger. 

 

Avslutningsfrågor 

- Har du hunnit reflektera över läroplanens nya formuleringar kring arbetet 

med genus?  (Lpfö18 jämfört med Lpfö98 rev. 2016) Hur ser du på det? 

 

- Finns det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

- Får vi återkomma om vi stöter på oklarheter när vi analyserar materialet? 


