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Han är han, hon är hon 

Om genus i en filippinsk förskola 

Jennifer Edin 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur genus konstrueras i en filippinsk förskola. 

Detta genom att undersöka pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen beroende av kön samt 

utifrån pedagogernas egna tankar och uttryck om flickor och pojkar. Arbetet behandlar även vilka 

grunder den filippinska förskoleverksamheten bygger på. Studien utgår från följande frågeställningar: 

Hur är den filippinska förskolan organiserad?  

Hur förhåller sig pedagoger i Filippinerna till frågor om genus och jämställdhet? 

För att erhålla ett bredare perspektiv av hur verksamheten är organiserad och för att undersöka 

pedagogers bemötande och samtidigt få med pedagogernas perspektiv nyttjades flera olika metoder för 

datainsamlingen. De metoder som använts för studien är textanalyser av styrdokument, observationer 

av verksamheten samt intervjuer med pedagoger. Studien utgår från ett feministiskt 

poststrukturalistiskt perspektiv. De resultat som framkommit visar på att genusfrågan inte aktivt 

arbetas med i den dagliga verksamheten, vilket även stämmer överens med avsaknaden av förskolans 

förhållande till genus och kön i relevanta styrdokument. Det visar sig dock att pedagoger i den 

filippinska förskolan har en grundläggande förståelse för genusperspektivet.   
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Förord 
Jag som har skrivit detta examensarbete heter Jennifer Edin och läser Förskollärarprogrammet vid 

Stockholms Universitet. Denna uppsats är den sista delen i utbildningen och vägen hit har varit allt 

från kämpig till rolig och inspirerande.     

Jag vill tacka min handledare Anna Westberg Broström för det stöd och den hjälp jag fått under 

arbetet, särskilt när det kommer till uppläggning av och diskussioner kring uppsatsens innehåll och 

struktur, även universitetets internationella koordinator Malin Håkansson som varit till stor hjälp under 

förberedelserna inför projektet och resan men även för arbetet under och efter projektets slut. Ett tack 

går även ut till Lärarförbundet som finansierat en del av resan.  

Jag vill även ta tillfället i akt att tacka de barn och pedagoger på förskolorna jag besökt som har varit 

delaktiga i observationer och intervjuer, och som har svarat på alla möjliga frågor och samtidigt spridit 

en hel del glädje. Ni har bidragit till en intressant och givande upplevelse. 

Sist men inte minst ett stort tack till de vänner och studiekamrater som funnits där för samtal och 

diskussioner, och som stöttat och peppat mig under hela arbetet, det har varit till en stor hjälp. 

 

Tack! 
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1 Inledning 

Skolverket (2016) beskriver som en del av förskolans värdegrund och uppdrag att inget barn ska 

utsättas för diskriminering på grund av kön, och att jämställdhet mellan könen är något som ska 

införlivas i arbetet med barnen (Skolverket 2016, s. 4). 

”Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”. 

Skolverket (2016, s. 5) 

Vidare står det i läroplanen (Skolverket 2016) att en bidragen faktor till flickor och pojkars 

uppfattning om krav och förväntningar samt om vad som är manligt och kvinnligt formas utifrån 

vuxnas bemötande (Skolverket s. 5). 

Studier visar trots detta att pedagoger bemöter barn olika beroende av om det är en flicka eller pojke 

(Dolk 2013, s. 15, 35; Eidevald 2009; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009) och att det är 

problematiskt för pedagoger att ta med genusperspektivet från retoriken till praktiken (Sandström, 

Stier & Sandberg 2013; Ärlemalm-Hagsér 2013). 

Det finns mycket forskning som behandlar genus och förskolan i Sverige, men i Filippinerna är 

området eftersatt. Forskning om den filippinska förskolan är i allmänhet eftersatt, därmed blev det 

intressant att inte bara undersöka pedagogernas förhållningssätt till genus, utan även hur själva 

förskoleverksamheten ser ut.    

I texten kommer jag att behandla några tolkningar av begreppen kön och genus, dessa nämns kortfattat 

i kapitlet om feministisk poststrukturalism, samt under tidigare forskning. Detta för att ge läsaren en 

överblick av hur begreppen kan skilja sig, men även för att det varit en essentiell del i litteraturen för 

teorin samt tidigare forskning. För en vidare och mer djupgående och utförlig redogörelse av hur 

begreppen kan tolkas hänvisar jag till Lenz Taguchis bok In på bara benet. En introduktion till 

feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori (2014) samt Eidevalds avhandling Det finns inga 

tjejbestämmare – att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek (2009).   

 

 

1.1 Bakgrund 

När chansen att söka stipendium för att skriva mitt självständiga arbete utomlands dök upp så valde 

jag att ta den. Kravet för ena stipendiet var att undersökningen skulle ske i ett utvecklingsland, och 

eftersom jag har vänner och släktingar samt hus i Filippinerna valde jag att göra undersökningen där. 

Mestadels på grund av intresse för kulturen, men även på grund av ekonomiska faktorer. 

 

I min undersökning har jag använt mig av tre olika metoder; textanalyser, observationer samt 

intervjuer. Detta på grund av en av mina frågeställningar, vilken lyder: Hur är den filippinska 

förskolan organiserad? För att kunna svara på denna frågeställning var jag tvungen att få med allt från 

styrdokument, pedagogers perspektiv och att själv uppleva verksamheten på plats. Således är denna 

fråga relativt bred, men det för att kunna ge läsaren en inblick i hur den filippinska förskolan ser ut och 

är organiserad eftersom det inte finns mycket tidigare forskning att vända sig till. 
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning om genus, barn och förskola. Hur pedagoger, i dessa 

forskningar, bemöter barn oberoende av kön samt hur barn bemöter varandra.  Följt av tidigare 

forskning om filippinsk förskola och genus.  

2.1 Tidigare forskning om genus, barn och förskola  

I Sverige, till skillnad från Filippinerna, har ämnet genus forskats kring väldigt mycket de senaste åren 

och pågår fortfarande. Detta påpekar Sandstöm, Stier och Sandberg (2013) i sin studie där de 

undersökt genuspedagogik i 14 olika svenska förskolor, med syftet att utifrån en genuspedagogisk 

inriktning utforska hur pedagoger bemöter barn beroende av kön (Sandström, Stier och Sandberg 

2013, s. 123-124). Författarna menar att jämställdhetsfrågor i relation till kön har varit relevant och 

diskuterats mycket om inom politiska diskussioner det senaste årtiondet. Studien utfördes genom att 

använda sig av ”the critical incident method” (CID) vilken är en metod som används för att reflektera 

kring problem i praktiken genom att analysera samlade observationer där olika mänskliga betéenden 

ska uppfylla ett antal metodiskt fastställda kriterier (Sandström, Stier & Sandberg 2013, s. 126). 

Slutsatsen av studien visar på att genuspedagogiken består av och kan förstås och tolkas på olika 

nivåer, och olika tolkningar genererar olika resultat (Sandström, Stier & Sandberg 2013, s. 126-131). 

Det blir även tydligt att genuspedagogiken tar allt mer plats i den svenska förskolan samtidigt som det 

är skillnad på bemötandet när det kommer till retorik och pedagogik. Pedagogerna har kunskapen och 

vet hur de ska tala om genus, det brister dock när det kommer till pedagogiska interaktioner 

(Sandström, Stier & Sandberg 2013, s. 131).  

Sigelman och Holtz (2013) har gjort en studie på förskolor i USA där de undersöker barns bemötande 

till andra barn. Fokus ligger på barnens kommentarer om sig själv eller andra beroende av om barnet 

interagerar med andra barn av samma kön, eller olika kön (Sigelman och Holtz 2013, s. 195-196). 

Detta för att fortsätta forskningen kring hur barns interaktioner skiljer sig beroende av kön, där det i 

tidigare forskning konstaterats att barn delar upp sig i grupper om pojkar och grupper om flickor för 

att pojkars lek är mer fysisk och hård, till skillnad från flickornas lek (Sigelman & Holtz 2013, s. 193). 

Tidigare forskning har även visat på att flickor fokuserar mer på social samhörighet medan pojkar är 

mer tävlingsinriktade och dominerande (Maccoby 1986, 1990 i Sigelman & Holtz 2013, s. 193). 

Andra studier, som författarna tar upp i texten, har även visat på liknande resultat där det menas att 

flickor uttrycker sig på vis som gör att de ska passa in i olika sociala sammanhang, medan pojkar ofta 

är mer bestämda oavsett (Sigelman & Holtz 2013, s. 193). Detta blir mest synligt i samspel mellan 

flickor-flickor och pojkar-pojkar, medan ytterligare forskning visar på att interaktioner mellan 

blandade kön dämpar barnens skillnader i uttryck och bemötande. Det har visat sig att pojkar använder 

sig av ett mer samarbetsvilligt språk i interaktioner med flickor, och att flickor tenderar att använda sig 

av en mer kontrollerande attityd i samspel med andra pojkar (Sigelman & Holtz 2013, s. 194). Även i 

lek har samma resultat synliggjorts, där flickor blir mer aktiva och energiska när de umgås med pojkar 

och pojkar blir mer lugna och stillsamma i interaktioner med flickor (Fabes, Martin & Hanish 2003 i 
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Sigelman & Holtz 2013, s. 194). Resultatet av Sigelman och Holtz studie förstärker den tidigare 

forskningens utfall och visar även här på att flickor som umgås med andra flickor är mer lugna i 

samspel med varandra, medan pojkar är mer aktiva i samspel med andra pojkar. Resultatet visar även 

på att både flickor och pojkars betende förändras i sampspel med det motsatta könet, mer dock hos 

flickor än pojkar (Sigelman & Holtz 2013, s. 202). Det visar sig även att flickor pratar mer i 

interaktioner än vad pojkar gör i samkönade interaktioner, men att pojkar pratar mer i sampel med 

flickor än med andra pojkar (Sigelman & Holtz 2013, s. 202).  

Inte helt olikt skriver Tulviste, Mizera, De Geer och Tryggvason (2010) om könskillnader i barns 

samspel med andra barn i förskolan beroende av kontext, men även kultur. Denna studie är en 

jämförande studie mellan Sverige, Finland och Estland (Tulviste et al. 2010, s. 319). Bägge studier, 

Sigelman och Holtz (2013) och Tulviste et al. (2010), fokuserar kring barns bemötande gentemot 

varandra i olika sammanhang. Den stora skillnaden är dock att denna studie är en jämförelse mellan 

skillnader i bemötande i olika kulturella sammanhang medan den tidigarenämnda endast fokuserar på 

att synliggöra skillnader. Tulviste et al. uttrycker betydelsen av barns interaktioner med varandra och 

hur stor roll dessa interaktioner spelar för barnets utveckling (Tulviste et al. 2010, s. 319). Även här 

visar tidigare forskning på att pojkar skulle vara mer sjävständiga och maktintresserade och att flickor 

skulle vara bättre på att uttrycka och anpassa sig i olika situationer (Block 1973; Gilligan 1982; Maltz 

& Borker 1982 i Tulviste et al. 2010, s. 319). Det har även visat sig att flickor är bättre på verbal och 

språklig kommunikation och får högre resultat i mätningar av barnens ordförråd. Detta kan bero av att 

flickor ägnar sig åt mer verbala interaktioner än vad pojkar gör (Evans 1996; Landon & Sommers 

1979; Van Kleeck & Street 1982 i Tulviste et al 2010, s. 319).   

Ärlemalm-Hagsér (2013) har gjort en studie på fyra olika förskolor i Sverige som fokuserar på att 

upptäcka olika traditionella könsmönster som utövas i barns lek och lärande. Syftet är att belysa hur 

pedagoger förstår och tolkar begreppet gender-equity, alltså jämställdhet mellan kön (min 

översättning), främst när det kommer till barns lek samt lärande kopplat till lek (Ärlemalm-Hagsér 

2013, s. 515).  I studien undersöks även hur jämställdhetsbegreppet tolkas i den svenska läraoplanen 

för förskolan, hur detta tillämpas i den dagliga verksamheten samt hur pedagogerna arbetar för att 

motverka olika könsnormer (Ärlemalm-Hagsér 2013, s. 516-517). Resultatet visar, liksom i 

Sandström, Stier & Sandbergs (2013) studie, att pedagogerna har kunskapen om genus och 

jämställdhet och att de är insatta i vad som står om genus i styrdokumenten för förskolan samt att de 

kan uttrycka sig väl inom detta område. Men att det dock blir mer problematiskt i praktiken 

(Ärlemalm-Hagsér 2013, s. 523).  

Ärlemalm-Hagsér har även tidigare gjort en liknande studie tillsammans med Pramling Samuelsson 

där de undersöker hur olika könsmönster kommer till uttryck och vilka genusstrukturer som uppstår 

och gestaltas i lek och lärande mellan barn samt mellan barn och personal i interaktioner under 

förskolans dagliga praktik (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009, s. 89, 96). Även här tar 

författarna upp förskolans styrdokument och menar på att jämställdhetsuppdraget är tydligt 

framskrivet (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009, s. 95). I studiens resultat blir det synligt 

att det både är barn och pedagoger som konstruerar genus i förskolan. Avslutningsvis uttrycks behovet 

av fortsatt forskning inom genuspraktiken för att få en bredare syn av förskolans verksamhet och för 

att kunna pröva och utveckla ny teoribildning (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009, s. 

105).   



5 

 

Genusperspektiv används idag inom många olika områden, till och med som ett visst fokus eller som 

en utgångspunkt för att studera exempelvis mobbning och kränkningar (Hedlin 2010, s. 5-6). 

Jämställdhetsarbetet är även en fråga om demokrati då det handlar om att behandla alla lika, oavsett 

kön, klass eller exempelvis lön (Hedlin 2010, s. 9). Frågan är relevant inom många olika områden. 

Hedlin (2010) skriver om genus, genusforskning och varför det är ett relevant ämne för lärare och 

menar att lärare i Sverige idag har goda kunskaper inom genus och jämställdhet utifrån vad som är 

formulerat i olika styrdokument för skolan (Hedlin 2010, s. 7-8). Rainey och Rust (1999) skriver en 

artikel om att stereotypa könsroller kan begränsa barns utveckling av vad som ses som olämpliga 

känslor för respektive kön, och menar att dessa stereotyper kan påverka exempelvis pojkars beteende 

så att de får svårt att anpassa sig i skolan och istället upplevs som aggressiva och störande (Locksley & 

Douvan 1979 i Rainey & Rust 1999, s. 34). Författarna beskriver begreppet könsstereotyper som 

allmänt socialt validerade föreställningar om att vissa saker, aktiviteter, egenskapen och yrken endast 

är lämpliga för ett specifikt kön (Rainey & Rust 1999, s. 33). Eidevald (2009) skriver om hur 

förskolans personal bemöter barn i den dagliga verksamheten och uppfattar skillnader i bemötandet 

beroende av barnets kön. Dessa skillnader är i enlighet med samhällets stereotypa föreställningar om 

pojkar och flickor, och studien visar på att pedagogerna snarare förstärker dessa stereotyper än 

motverkar dem. Eidevald (2009) menar att det finns olika tolkningar av begreppet genus och att 

tolkningarna ger olika meningar och förklaringar till förhållandet mellan det manliga och det kvinnliga 

(Eidevald 2009, s. 18). Medan Hedlin (2010) skriver att det ofta förekommer missförstånd om vad 

genus och genusforskning är för något (Hedlin 2010, s. 4). Både Eidevald (2009) och Hedlin (2010) 

poängterar skillnaden mellan begreppet kön och genus då det är där det största missförståndet sker. 

Hedlin (2010) menar att genus är ett vetenskapligt begrepp som syftar på de föreställningar och 

kategoriseringar som finns om vad som är manligt respektive kvinligt, eller olika föreställningar om 

män respektive kvinnor (Hedlin 2010, s. 4, 15-16; SOU 2004:115, s. 35). Likaså skriver Eidevald 

(2009) om genus som något kulturellt konstruerat och att begreppet och dess innebörd uppkommit 

utifrån föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt (Eidevald 2010, s. 18). En annan 

missuppfattning kring genus är att begreppet inte skulle beröra biologiska skillnader. Detta associeras 

oftare med begreppet kön. Det biologiska könet och genus har två skilda innebörder, men stereotyper 

och normtänkande kring det biologiska könet existerar också vilket gör att genus också berör det 

biologiska (Eidevald 2009, s. 18-19; Hedlin 2010, s. 4; SOU 2004:115, s. 34). 

2.2 Tidigare forskning om filippinsk förskola och genus 

Tidigare forskning kring filippinsk förskola och skola visar på att landets skolor satsar mycket på 

social rättvisa, alltså jämlikhet mellan människor från olika socioekonomiska skikt, och 

undervisningskvalitet (Toraballa Talaue 2014, s. 33). Medan jämställdhetsarbete mellan kön verkar 

vara ett mindre utforskat område.    

Encinas-Franco (2012) skriver om kön, ras och klass i Filippinerna och menar att landet idag är tippat 

som ett land som har gjort framsteg inom jämställdhetsfrågan av olika internationella utvecklingsorgan 

(Encinas-Franco 2012, s. 252). Detta kan ifrågasättas då det endast är 40 % av kvinnorna i 

Filippinerna som är förvärvsarbetande, samt att kvinnornas politiska deltagande ligger under 

internationell standard (Encinas-Franco 2012, s. 252). Tack vare dagens teknologi är genusfrågan även 

relevant i Filippinerna, mycket tack vare internationella biståndsorgan som sprider 

jämställdhetsnormer. Men trots starka influenser från omvärlden har landet en lång bit kvar till en 
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jämställd skola och ett jämställt samhälle. Artikeln tar upp genus och feminism som en fråga som inte 

endast är relevant för kvinnor utan även män, homosexuella, bisexuella, queer och transpersoner och 

att dess utveckling ligger mellan tredje världens idéer och föreställningar och västvärldens (Encinas-

Franco 2012, s. 253).  

3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur genus konstrueras i en filippinsk förskola. 

Jag vill studera den filippinska förskolan för att få reda på hur verksamheten kan se ut i en annan 

kultur, i detta fall i ett utvecklingsland, och hur förskolan är uppbyggd och utformad. Även vilka 

styrdokument som ligger till grund för verksamheten, om det finns några. Specifikt vill jag gå närmare 

inpå genusfrågan och fokusera på hur genus konstrueras i den filippinska förskolans verksamhet 

utifrån pedagogernas bemötande, tankar och idéer. Frågeställningarna lyder: 

Hur är den filippinska förskolan organiserad?  

Hur förhåller sig pedagoger i Filippinerna till frågor om genus och jämställdhet? 

4 Teoretiskt perspektiv 

I arbete har jag valt att utgå från feministisk poststrukturalism som teori i arbetet. I detta avsnitt 

beskrivs några av teorins centrala begrepp vilka är relevanta för forskningen, samt en motivering av 

varför jag valt att arbeta utifrån detta perspektiv. Först följer en överblickande beskrivning av teorin, 

därefter förklaringar av centrala begrepp. Jag har främst använt mig av Hillevi Lenz Taguchis bok In 

på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori (2014) och 

Christian Eidevalds avhandling Det finns inga tjejbestämmare – att förstå kön som position i 

förskolans vardagsrutiner och lek (2009). 

4.1 Feministisk poststrukturalism 

Teorin ifrågasätter de sociala strukturerna av vad som uppfattas som feminint och maskulint och anser 

att vad som är feminint respektive maskulint i en situation inte nödvändigtvis behöver uppfattas som 

det i en annan (Eidevald 2009, s. 9-10). ”Individer beskrivs, med ett feministiskt poststrukturalistiskt 

synsätt, som ”multipla subjekt” ” (Eidevald 2009, s. 20). Vilket menas att den kvinnliga och manliga 

könsindelningen ses som socialt konstruerat och något som är i en ständig process av omförhandling i 

olika situationer. Det är föreställningar om genus utifrån relationer och samhällsstrukturer som 

påverkar hur vi ser på femininitet och maskulinitet och vad som anses socialt accepterat i olika 

situationer (Butler 2006 i Eidevald 2009, s. 9, Lenz Taguchi 2014, s. 65). Könsmönster och 

könsstrukturer bildas av föreställningar av vad som är manligt respektive kvinnligt i samhället (Hedlin 

2010, s. 12). 

Feministisk poststrukturalism utmanar de socialt konstruerade könsnormerna, dikotomin 

manligt/kvinnligt, samt föreställningar om kön som en given kategorisering utifrån biologiska faktorer 

(Eidevald 2009, s. 54). Den ”ifrågasätter och vill överskrida eller lösa upp kategorierna manligt och 

kvinnligt” (Lenz Taguchi 2014, s. 18). En av teorins centrala frågor är således hur dessa kategorier 
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görs utifrån diskurser och föreställningar, och dessa kategorier kan överskridas när vi har förståelse för 

hur de är konstituerade (Eidevald 2009, s. 9-10, 18, 20; Lenz Taguchi 2014, s. 18, 63-64). 

”Det lärande subjektet konstrueras i en process av könad subjektifikation, där vi samtidigt ges och 

själva tar upp specifikt könade innebörder i sätt att tänka och vara som diskurserna tillhandahåller oss” 

(Lenz Taguchi 2014, s. 18). Lenz Taguchi (2014, s. 18, 63-64) menar att socialt konstruerade 

innebörder tvingar subjektet att vara på ett specifikt sätt, alltså ett subjekt som är igenkännbart i 

samhället/situationen, vilket författaren benämner ”diskursivt agentskap”. Feministisk 

poststrukturalism ifrågasätter dessa föreställningar och menar att när subjektet självt aktivt intar 

kulturella värden och normer, positionerar sig, i stället för sådant som är tidigare bestämt utifrån 

sociala normer, ger det upphov till självständigt tänkande och handlande. Vilket Lenz Taguchi (2014, 

s. 18) benämner ”en ny form av agentskap”. 

4.2 Centrala begrepp inom feministisk poststrukturalism 

De begrepp som jag anser är viktiga att förtydliga är social konstruktion, diskurser samt positionering. 

Vidare följer en mer grundlig presentation och förklaring av dessa begrepp, främst utifrån Hillevi Lenz 

Taguchis aspekter. 

Social konstruktion 

Att vara flicka eller pojke, man eller kvinna, styrs idag till största del av sociala konstruktioner och 

normer där det finns vissa kriterier som en bör tillägna sig, eller vissa ”normala” sätt att vara på för att 

passa in inom en viss könskategori (Lenz Taguchi 2014, s. 37). Det finns föreställningar om hur en 

flicka eller pojke bör vara eller vad en flicka eller pojke bör ägna sig till för aktiviteter. Skulle jag 

exempelvis förklara för någon att mitt barn tycker om att spela fotboll, leka med bilar, färgen blå och 

älskar att brottas och tävla, skulle förmodligen flertalet anta att mitt barn är en pojke eftersom att dessa 

ting och aktiviteter har konstruerats som ”manliga” utifrån dominerande föreställningar i samhället.  

Kön kopplas ofta till de biologiska skillnaderna hos en flicka eller en pojke, medan begreppet genus 

kan, i vissa fall, beskrivas som det socialt konstruerade könet (Eidevald 2009, s. 19-20; Lenz Taguchi 

2014, s. 37). Det finns dock många andra beskrivningar och tolkningar av vad begreppen kön och 

genus innebär. Lenz Taguchi (2014, s. 37-39) beskriver några perspektiv av kön och genus, och många 

av tolkningar finns även att finna i Eidevalds (2009, s. 17-20) avhandling. 

Diskurser 

Lenz Taguchi beskriver begreppet diskurs, utifrån ett  poststrukturellt sammanhang, som något som 

syftar på ”innebörden och betydelsen i det som sägs” (Lenz Taguchi 2014, s. 18). Med det menar 

författaren att det är meningen i vad som sägs som är diskursen, vilket i sin tur påverkar vårt 

handlande i olika kontexter. Diskurserna skiftar beroende av sammanhang och i vissa fall är en diskurs 

mer framträdande och meningsbärande än andra, dessa benämns ”dominerande diskurser” (Lenz 

Taguchi 2014, s. 18). De dominerande diskurserna som finns i samhället, socialt konstruerade 

innebörder, tar vi till oss och dessa gör att vi och tvingas vara på specifika sätt och manifesterar olika 

betéenden. Alltså ses subjektet ofta som något givet och oföränderligt (Foucalt 1976/2002 i Dolk 

2013, s. 26; Lenz Taguchi 2014, s. 90, 94-95). Den feministiska poststrukturalismen visar på att ett 

subjekt alltid befinner sig i en process av omkonstituerande och således aldrig är något givet, sålunda 

kan subjektet aktivt kunstruera den egna subjektiviteten. På så vis kan subjektet strida mot 

dominerande diskurser och föreställningar för att ta kontrollöver den egna subjektiviteten genom att 

”identifiera, uppmärksamma och ifrågasätta dessa regleringar” (Lenz Taguchi 2014, s. 18-19). 

 

Positionering   

Det finns, som tidigare nämnt, olika föreställningar, diskurser, om hur en flicka eller pojke bör vara. 

Dominerande diskurser gör att vi reglerar och positionerar oss efter vad olika specifika kontexter säger 

är normalt. Således positioneras vi utifrån andras diskurser (Lenz Taguchi 2014, s. 91, 94). Olika 

situationer erbjuder flertalet olika diskursiva innebörder som subjektet har möjlighet till att positionera 

sig utefter. Subjektets betéende beror av den diskurs subjektet väljer att förhålla sig till, vilket ofta sker 
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omedvetet utifrån den mest dominerande diskursen sammanhanget erbjuder (Lenz Taguchi 2014, s. 

94). Den feministiskt poststrukturella teorin använder begreppet ”multipla subjekt” för att beskriva hur 

varje subjekt påverkas av och kan förhålla sig till en mängd olika sammansatta diskurser (Lenz 

Taguchi 2014, s. 94-95). Som tidigare nämnt är det således möjligt för subjektet att påverka sin 

position genom att uppmärksamma och göra sig förstådd av de multipla diskurser som erbjuds. På så 

vis kan ingen diskurs helt kontrollera subjektets betéende eller identitet (Lenz Taguchi 2014, s. 19, 

94). 

4.3 Teorins koppling till uppsatsen syfte 

Jag har valt att utgå från den feministiskt poststrukturalistiska teorin då jag anser att det är ett 

perpektiv med relevans för studiens ämne då fokus ligger på hur genus konstrueras. För att förstå hur 

genus konstrueras i filippinska förskolor krävs en förståelse av vilka föreställningar och dominerande 

diskurser som finns inom området i det filippinska samhället, i styrdokument och hos pedagoger i 

förskolan. Hur genus arbetas med och hur flickor och pojkar framställs beror starkt av vad som sägs i 

styrdokument och vilka föreställningar pedagoger bär på. Sålunda har jag dragit slutsatsen om att 

denna teori utgör en god grund för arbetet. 

5 Etnografisk studie 

Olika metoder ger olika konsekvenser, de kan vara både begränsande samtidigt som de kan öppna upp 

för olika möjligheter och synvinklar (Löfdahl 2014, s. 84). I detta avsnitt redogör jag för de metoder 

jag valt att använt mig av i arbetet. Texten är resultatet av en mindre etnografisk studie av filippinska 

förskolor med syftet att beskriva och analysera hur genus konstrueras i den dagliga verksamheten. De 

metoder jag valt att använda mig av för datainsamling är observationer, intervjuer samt textanalyser av 

styrdokument och andra dokument som ligger till grund för utformandet av verksamheten. I 

analysarbetet använder jag mig av en kvalitativ ansats. 

5.1 Val av metod 
Studien inspireras av en etnografisk metod, vilket är en metod som kan användas för att ”närma sig 

den andres perspektiv på tillvaron” (Ahrne & Svensson 2015, s. 15; Lalander 2015, s. 93). Genom en 

etnografisk metod vill användaren alltså få fatt i en annans tankar och perspektiv, således används 

observationer flitigt av etnologer (Lalander 2015, s. 93). I en etnografisk studie kan en använda sig av 

och arbeta med olika slags metoder, som till exempel observationer, intervjuer eller studier av 

dokument eller fotografier. Metodens syfte är att förstå andra människor (Roos 2014, s. 46-48). Det 

handlar i helhet om att fånga olika slags perspektiv (Lalander 2015, s. 95). 

Den etnografiska metoden tar sig till uttryck i denna studie genom de observationer jag gjorde där jag 

befann mig i den aktuella miljön, samt intervjuerna som var utformade för att få en uppfattning av den 

andres perspektiv (Kaijser 2015, s. 37). Även genom att använda mig av olika slags metoder för 

datainsamlingen (Ahrne & Svensson 2015, s. 15), vilket Ehn och Löfgren (2001 i Hörnfäldt 2011, s. 

236) menar kan vara det som ”präglar etnologin som vetenskap”.  

För att förstå den andres perspektiv bättre krävs dock troligtvis ytterligare observationer och 

intervjuer, först och främst på grund av att det kan vara svårt att frånkomma egna tolkningar av 

situationer, men även på grund av att funna mönster i olika observationer eller intervjuer förstärker en 

studies, eller forsknings, trovärdighet. Genom ytterligare observationer och intervjuer kan en sätta sig 

in i, och få en tydligare bild, av den andres perspektiv. Ett annat sätt att närma sig den andres 

perspektiv är att delta i den andres vardag för att bli en del av den, och på så vis förstå dennes 
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perspektiv bättre (Kaijser 2015, s. 38; Roos 2014, s. 47).  

 

Textanalyser 

”Genom att analysera texter studerar vi alltså en viktig aspekt av det som bygger upp människors 

föreställningar om samhället, som påverkar relationer mellan grupper och som bidrar till att skapa 

och upprätthålla vissa identiteter” (Boréus 2015, s. 158). I dagens samhälle förekommer texter i nästan 

alla sammanhang. Texterna är ofta koherenta och skrivna utifrån bestämda syften och bidrar till att 

föreställningar och värderingar formas. Således påverkar dessa texter samhället (Boréus 2015, s. 157). 

Textanalyser är bra att använda sig av för att undersöka vilka grunder och regler som till exempel en 

förskoleverksamhet bygger på, det är dock svårt att få fatt i en enskild persons åsikter och tankar 

genom denna metod då dokument och texter kan tolkas på många olika sätt. Texter kan dock ligga 

som underlag för generella tolkningar och analyser (Hörnfäldt 2011, s. 236). 

Jag har använt mig av textanalyser för att erhålla en överblickande förståelse om vad den filippinska 

förskolan vilar på för grundprinciper. Jag har sökt efter relevanta ord och meningar för att kunna 

belysa och jämföra olika föreställningar och värderingar som kommer till uttryck i texter med vad som 

avspeglas i praktiken. Textanalyserna gav en överblick över hur den filippinska förskolan är utformad, 

dock fann jag inget relevant kring genus i dessa texter.   

 

Observationer 

Observationer är en lämplig metod att använda för att se hur verksamheten ser ut, och för att få syn på 

hur pedagogerna bemöter barnen i den dagliga verksamheten och i vardagliga situationer (Eidevald 

2009, s. 114; Pripp 2011, s. 65; Pripp & Öhlander 2011, s. 114). Samt för att uppleva hur den dagliga 

verksamheten är utformad. Metoden är ett bra komplement till intervjuer då människor inte alltid är 

medvetna om sina egna handlingar, eller som de kanske inte kommer att tänka på under en intervju. 

Således kan en få se andra beteenden i observationer än vad en person uttrycker i en intervju (Pripp & 

Öhlander 2011, s. 114-115). Dock kan observerarens närvaro påverka olika situationer och kan därför 

vara ett hinder för observationer (Gradén & Kaijser 2011, s. 196).  

Jag valde att dokumentera mina observationer skriftligt för att reducera komplikationer kring 

anonymitet. Istället har jag gjort många både långa och korta observationer, och för att få med allt i en 

situation har jag komplettera och reflektera kring olika situationer emellanåt. Även då jag varken 

filmat eller fotat personer har deltagande personer ändå fått grundlig information om min roll och vad 

mitt arbete går ut på, samt givit deras samtycke och tillåtelse (Gradén & Kaijser 2011, s. 197-200; 

Lalander 2015, s. 99; Löfdahl 2014, s. 36; Pripp 2011, s. 80).  

 

Intervjuer 

Till skillnad från observationer där personen i fråga agerar mer spontant, har hen i en intervju 

möjligheten att tänka efter, reflektera och formulera sina tankar och meningar och på så vis går det att 

se likheter och skillnader i hur personen gör och beskriver hur hen gör (Fägerborg 2015, s. 88; Pripp & 

Öhlander 2011, s. 114). Detta möjliggör ett närmande och djupare individperspektiv och ger goda 

förutsättningar för en mer rättvis tolkning (Fägerborg 2015, s. 85, 88). I en intervju blir även den 

intervjuade personens känslolägen, intentioner och hens egna tolkningar mer synliga. Till skillnad från 

observationer där det inte går att uttala sig om dessa saker som observerare, utan då blir det 

observerarens tolkning av någon annans handlingar (Pripp & Öhlander 2011, s. 115). 

Jag började med observationer och följde upp med intervjuer. Anledningen till att det skedde i den 

ordningen var för att kunna ställa frågor kring olika saker eller situationer där det dykt upp frågor eller 

som jag haft funderingar kring. Också om det varit något jag ville få förtydligat.  

 



10 

 

5.2 Plats för studien 

Studien har tagit plats på två olika förskolor och ett daycare i Manila, Filippinerna. Daycare är för barn 

i åldrarna 1-4 och förskolan är för barn som är fem år gamla. Förskolan, som i Filippinerna heter 

kindergarten, äger rum inom samma område som grundskolan och är främst tillgänglig för barn i 

femårsåldern, men även för äldre barn som önskar börja skolan. Verksamheten liknar den svenska 

förskoleklassen mer än förskolan och är en förberedelse inför skolstarten där fokus främst ligger på att 

barnen ska lära sig grunder inom att läsa och skriva. Förskolan är obligatoriskt för den som vill börja 

skolan och således förekommer det även barn i äldre åldrar.  

Jag kom till förskolan i tron om att det var en verksamhet även för yngre barn, men fick veta att det 

fanns något kallat daycare där de yngre barnen går. På plats tog jag då kontakt med ett daycare för att 

även få med barn i åldrarna två till fyra i studien, samt för att se hur den verksamheten ser ut. I både 

förskolan och på dagis bär barnen ett varsitt id-pass hängande runt halsen, främst av säkerhetsskäl, och 

matchande skoluniformer i skolans färger. 

Den första var en offentlig förskola där verksamheten tog plats i samma byggnad som andra 

skolklasser. Byggnaden, som var på två våningar, var en av många inom området och på hela skolan 

fanns det 2214 barn inskrivna och 55 pedagoger/lärare på plats. Barngruppen jag observerade hade 30 

barn och en pedagog. I det trånga och färgglada rummet satt barnen på sina platser, vid sina bänkar 

som stod uppradade riktade mot svarta tavlan och pedagogens kateder under verksamhetens tre 

timmar.    

Den privata förskolan befann sig även den i samma byggnad som grundskolan. Ett höghus med tre 

eller fyra våningar och en vakt vid entrén. Rummet där barngruppen jag observerade vistades såg även 

här ut som ett klassrum där barnen satt uppdelade kring fyra olika grupperade bord.  

En av de mest påtagliga skillnaderna mellan dessa var språket. I den offentliga förskolan används 

nästintill endast modersmål i undervisningen, i detta fall tagalog vilket är det mest förekommande 

språket i Manila, blandat med ett fåtal ord på engelska. I den privata förskolan användes endast 

engelska i verksamheten. En annan skillnad var storleken på barngruppen där den offentliga hade 

mellan 30-40 barn i en grupp med en pedagog, medan den privata hade 12 barn på två pedagoger. 

Verksamheten ges under tre timmar per barngrupp. 

Daycare är tillgängligt för yngre barn, just den jag var på var barnen mellan åldrarna två och fyra, men 

var tidigare även tillgängligt ettåringar. Åldern beror på ort och verksamhet. Denna daycare hade höjt 

åldern på grund av att de ansåg att ettåringar var för unga och fortfarande bör spendera sin tid i sin 

hemmiljö med sina föräldrar. Cirka 30 barn per grupp med en pedagog. Denna verksamhet pågår 

under en period på två timmar per barngrupp.  

5.3 Informanter 

För att få en mer omfattande och tydligare bild av hur pedagoger i den filippinska förskolan tänker 

kring olika genusfrågor, och för att få olika synvinklar till vissa frågor, intervjuades två pedagoger 

samt rektor/föreståndare från varje verksamhet. Alltså tre intervjuer per förskola och sammanlagt nio 

intervjuer i undersökningen. Samtliga intervjuade personer är kvinnor och utbildade inom läraryrket.  
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Från den offentliga förskolan intervjuades pedagogen som hade hand om barngruppen jag 

observerade. Detta för att kunna relatera vissa frågor till olika situationer som uppstått under 

observationstillfällen. Pedagogen är 26 år och hade arbetat på förskolan i tre år, pedagogen har 

påbörjat en masterutbildning. Ytterligare en pedagog intervjuades, för att få med andra eller liknande 

synvinklar, samt rektorn för skolan. Rektorn är 43 år och hade arbetat på skolan i två år och tre 

månader. 

På den privata förskolan intervjuades de två pedagogerna som hade hand om barngruppen jag 

observerade tillsammans. Pedagogen som hade huvudansvaret är 23 år och var inne på sitt första år. 

Den andra pedagogen är 25 och har arbetat på skolan i fyra år. Detta för att det fanns kort om tid i 

deras scheman. Även rektorn för skolan deltog i en intervju. Rektorn är 52 år och har arbetat på skolan 

i 12 år.  

Daycare hade två föreståndare som själva tog hand om verksamheten och hade en varsin barngrupp. 

En av föreståndarna var inte helt bekväm med att intervjuas så även här intervjuades pedagogerna 

tillsammans. Fägerborg (2015, s. 91) menar att det kan vara fördelaktigt då de som deltar i intervjun 

kan hjälpas åt och på så vis känna sig tryggare.  Ena pedagogen var 54 år, den andra 52. De startade 

verksamheten tillsammans och har nu arbetat där i 25 år. 

5.4 Genomförande 
Till att börja med sökte jag fram vilka styrdokument som ligger till grunden för förskolans verksamhet 

i Filippinerna för att läsa på och få en förståelse för hur verksamheten är uppbyggd samt att ha dessa 

dokument som hjälpmedel för den intervjuguide jag utformade. I dokumenten sökte jag främst efter 

punkter kopplade till genus och jämställdhet, men även vad som var mest utmärkande och centralt. 

Materialet samlades in på två förskolor samt en daycare under 12 förmiddagar, två och en halv 

timmarna åt gången på förskolorna och en och en halv timme på daycare, då verksamheten var igång, 

borträknat den halvtimmen barnen åt. Jag spenderade fyra dagar på vardera förskola. Under dessa 

timmar har jag suttit vid sidan av och antecknat observationer samt ställt frågor och diskuterat diverse 

frågor med pedagoger. Eftersom att barnen satt vid sina egna platser under hela verksamheten satt 

även jag kvar på min plats vid sidan av under samtliga observationer, förutom när jag gick runt och 

kikade på material och lokalen samt området. Utöver dessa timmar har jag samtalat med rektorer och 

verksamhetsledare på förskolorna för att gå igenom och informera dem om mitt arbete och syfte.  

På den första förskolan, den offentliga, började jag med att hälsa på den pedagog som jag haft kontakt 

med via mail från Sverige. Jag berättade om vad jag skulle göra samt om syftet med mitt arbete. 

Därefter ledde hen mig till det rum där barngruppen jag skulle observera höll till. Denna barngrupp 

observerade jag tre dagar. Den fjärde dagen observerade jag två andra barngrupper.  

På den offentliga förskolan intervjuade jag pedagogen under verksamhets tiden på grund av brist på tid 

från pedagogens sida, således blev intervjun mer spontan och inte särskilt djupgående.  På den privata 

förskolan och daycare intervjuade jag pedagogerna, samt rektorer och verksamhetsledare, efter 

verksamhetens slut den fjärde dagen. Både observationer och intervjuer antecknades, observationerna 

antecknades med papper och penna medan intervjuerna antecknades direkt på datorn, ingen ljud- eller 

videoinspelning användes. De två sistnämnda intervjuerna var på cirka 30-60 minuter vardera med två 

pedagoger åt gången, medan den förstnämnda gick på cirka 15 minuter med avbrott för att svara på 

barnens frågor.  

Tidsbristen var ett problem jag stötte på, vilket uppstod i brist på kommunikation med förskolan 

hemifrån Sverige. Vi hade inte planerat en specifik dag eller tid för intervjuer och således fick vi ta 

den tid som blev över. Ett annat problem var språket. Även då pedagogerna pratade engelska var 

engelskan relativt begränsad vilket gjorde att jag ofta fick förklara och förenkla många av 

intervjufrågorna. Språket gjorde även att pedagogerna blev mer obekväma under intervjun och således 

gav korta svar och det blev sällan en naturlig konversation mellan mig och pedagogen, utan mer 

pressat. Detta förbättrades när jag under två av intervjuerna intervjuade pedagogerna två och två, då 

det blev mer av en diskussion pedagogerna emellan. Till en början hade jag även tänkt observera 



12 

 

måltider, efter första dagen valde jag dock att inte göra det då pedagogen inte aktivt deltog. Det var 

väldigt fritt och mer ett tidsfördriv, eller en rast, i väntan på att föräldrarna skulle hämta barnen. Ljud- 

och videoinspelning valdes bort i hänsyn till de sekretesser vi använder oss av i Sverige. Jag har inte 

haft någon kontakt med barnens vårdnadshavare då förskolorna menade att det inte behövdes, således 

fick jag inget samtycke från dem och valde då bort ljud- och videoinspelning. 

5.5 Databearbetning och analysmetod 

Datan samlades in under observationer via anteckningar i en anteckningsbok och intervjuerna via 

datorn. Annan data var texter, styrdokument, funna via sökning på internet eller dokument jag fått 

tillhanda från pedagoger eller rektor. De anteckningarna jag gjort och fann relevanta, som jag ansåg 

har en koppling till textens syfte, i anteckningsboken har transkriberats till ett dokument i Microsoft 

Word tillsammans med relevanta intervjusvar jag antecknat på min personliga dator. Utifrån dessa 

dokument har jag bearbetat och analyserat datan. Styrdokument och dylikt har erhållits i 

pappersformat och via dokument på datorn där jag då har gjort understrykningar av vad jag finner 

relevant, antingen för hand eller via Adobe Acrobat när det kom till pdf filer på datorn. 

I analysarbetet av den insamlade datan från observationer, intervjuer och styrdokument har jag nyttjat 

en kvalitativ ansats. Bearbetningen är inspirerad av vad Hjerm och Lindgren (2010 s. 87) benämner 

”the constanst comparative technique” utifrån Miles och Hubermans (1984 i Hjerm & Lindgren 2010 

s. 87) trestegsmetod: 

1. Reduktion av data (kodning) 

2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifiering (summering) 

Kortfattat innefattar metoden att datan i första steget förenklas och sorteras, sedan följer en 

presentation av data i steg två vilket innebär att strukturera ut teman och mönstren. Det tredje steget 

innebär att det, utifrån analyserad data, struktureras och formuleras resultat och slutsatser (Hjerm & 

Lindgren 2010, s. 87-88). 

 

Data har analyserats utefter de frågeställningar studien är baserat på, vilka lyder: 

Hur är den filippinska förskolan organiserad?  

Hur förhåller sig pedagoger i Filippinerna till frågor om genus och jämställdhet? 

5.6 Forskningsetiska överväganden  

I arbetet med etnologiska studier finns det många olika etiska aspekter att ta hänsyn till, dessa 

benämns exempelvis i Vetenskapsrådets dokument om forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet 

(2002) tar upp individskyddskravet och menar att det utgörs av fyra huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2002, s. 6). Individskyddskravet finns till för att medverkande personer inte ska utsättas för skada, 

förödmjukelse eller kränkande behandlingar (Löfdahl 2014, s. 34; Pripp 2011, s. 80; Vetenskapsrådet 

2002).  

Med informationskrav menas att alla som medverkar i en studie eller undersökning ska få ta del av 

studiens syfte och en beskrivning av hur den ska genomföras, innan studien påbörjas. Utifrån denna 

information kan de personer som vill delta ge sitt samtycke, vilket är vad samtyckeskravet innebär 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7-8). Löfdahl (2014) menar att information om studien och medverkande 

personers samtycke är grundläggande när det kommer till forskningsetik (Löfdahl 2014, s. 36). Att 

personer som medverkar har fått all nödvändig information och gett sitt samtycke benämner Löfdahl 

(2014) informerat samtycke. Det är även viktigt att informera om att deltagande i studien är frivilligt 
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och att alla som medverkar i studien får möjlighet till att välja om hen vill medverka eller inte, och att 

ett samtycke kan tas tillbaka närhelst en person som medverkar vill (Löfdahl 2014, s. 36-37; 

Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Informationskrav väcker dock ett dilemma om hur mycket information 

som bör delges de personer som är inblandade. Vetenskapsrådet (2002) skriver att ”Den information 

som ges kan vara mer eller mindre detaljerad” (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Det är viktigt att 

personerna som deltar är informerade om studiens syfte samtidigt som för mycket information kan 

påverka deltagarnas betetende. Exempelvis var det en pedagog som frågade om jag kunde berätta mer 

om mitt arbete så att hen kunde planera verksamheten därefter. Samtidigt är det nästintill omöjligt att 

inte påverka situationen då den observerades närvaro kan leda till ett förändrat beteende hos 

deltagarna. Med detta i åtanke valde jag att först informera rektorn om mitt arbete och för att få 

tillåtelse att besöka förskolan, sedan pratade jag med närvarande pedagoger om mitt arbete och 

förklarade mitt syfte, till sist presenterade jag mig för barngruppen och talade kortfattat om vad jag 

skulle göra där. I de fall då språket var ett hinder hjälpte pedagoger till att förklara min uppgift. När 

jag observerade satt jag vid sidan av och försökte påverka situationerna så lite som möjligt. När det 

kommer till intervjufrågorna valde jag att formulera och fokusera på frågor rörande förskolan och dess 

verksamhet och undvek alltför ingående frågor om den intervjuade personen, detta för att personen i 

fråga inte ska känna sig utsatt (Löfdahl 2014, s. 37). Detta är en del av individskyddskravet.   

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter angående personer i studien är konfidentiella och att 

alla medverkande bör vara oidentifierbara för utomstående personer för att skydda personers integritet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12; Vetenskapsrådet 2011, s. 67). Personuppgifter ska förvaras på så vis att 

ingen obehörig kan ta del av dessa (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Därför har jag valt att låta deltagarna 

vara anonyma och låter bli att nämna pedagoger, barn eller förskola vid namn. Detta hör tätt ihop med 

nyttjandekravet, vilket innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Pripp 2011, s. 83; Vetenskapsrådet 2002, s. 14; Vetenskapsrådet 2011, s. 67). 

Ytterligare ett dilemma jag stötte på var om jag skulle förhålla mig till de svenska kraven eller de 

filippinska. Jag valde att ta hänsyn till bägge, men använde de svenska kraven som grund. I de flesta 

fall var de filippinska kraven mindre strikta, exempelvis när det kom till samtycke från barnen, då 

valde jag att hålla mig till de svenska kraven.  

5.7 Studiens kvalitet 
Observationerna blev inte fullt som jag hade tänkt innan studien påbörjades. Min tanke var att jag 

skulle vara mer delaktig i barns och pedagogers vardag, men eftersom barnen satt vid sina platser 

under hela den aktiva verksamheten valde jag att göra detsamma. Samtidigt är det från sina platser 

som barnen upplever verksamheten, sålunda såg jag på den från en liknande synvinkel (Kaijser 2015, 

s. 95; Lalander 2015, s. 93, Roos 2014, s. 46-48).   

Eftersom intervjuerna med pedagoger, rektorer och föreståndare producerade liknande svar i många 

frågor anser jag att svaren är relativt tillförlitliga. Hade svaren varit mer varierande hade de resultat jag 

kommit fram till varit mindre trovärdiga. Som jag tidigare nämnde skulle dock studiens tillförlitlighet 

kunna förstärkas genom ytterligare observationer och intervjuer, detta beroende av vad dessa skulle 

tillföra för data. 

6 Resultat och analys 

Observationer och intervjuer har gjorts på två olika förskolor och en daycare. Samtliga intervjuade 

personer erhar lärarutbildningar men har olika lång erfarenhet av arbete med barn. 

På den första förskolan, den offentliga, intervjuades pedagogen som ansvarade för barngruppen jag 

observerade samt rektorn för hela skolverksamheten. Den andra förskolan var privat, där intervjuades 
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de två pedagogerna som hade hand om den barngruppen jag observerade tillsammans, samt rektorn. På 

daycare arbetar två pedagoger totalt med varsin barngrupp, jag intervjuade bägge tillsammans. När jag 

ställde frågan:  

Har ni några förväntningar på pojkar vilka skiljer sig från förväntningar på flickor, eller vise versa?  

Svarade samtliga deltagande personer nej. Samma svar fick jag när jag frågade om de gjorde skillnad 

på pojkar och flickor. Samtliga svarade även att både pojkar och flickor fick ta del av samma typ av 

verksamhet, vilket även blev tydligt i observationerna där alla barn ägnar sig åt samma uppgift 

samtidigt.  

Nedan följer en analys av styrdokument för den filippinska förskolan och observationer. Jag lyfter  

även fram de mest utmärkande och relevanta frågorna från intervjuerna och de svar jag fann mest 

intressanta inom genusområdet. Jag har valt att översätta både frågor och svar från engelska till 

svenska.  

 

Resultat av textanalys 

Varken den privata förskolan eller daycare arbetade utifrån några politiska styrdokument. Den 

offentliga förskolan använde sig av dokument från Department of Education som grund för sin 

verksamhet. Det är ett protokoll av politiskt satta mål för skolan att följa, och det finns ett specifikt 

dokument för de femåringar som går i kindergarten.  

”The first years of life are important because what happens in early childhood can matter in a lifetime” 

(Harvard 2009 i Department of Education 2016, s. 2). Detta citat inleder dokumentet följt av en 

introduktion av vad som kommer att tas upp i olika sektioner.  

Det står uttryckt i dokumentet att alla femåringar ska ges lika möjligheter till utbildning och att 

verksamheten ska främja barnets fysiska, sociala, emotionella och intellektuella utveckling. Även 

grundläggande värden för att barnen ska vara redo inför kommande skolår (DepEd 2016, s. 2). 

Fortsättningsvis beskrivs det hur detta år är det år där barn utvecklas som mest, att det är under detta år 

som hjärnan är i full utveckling och att absorptionsförmågan för lärande är som starkast. Därav är det 

under detta år som barnets självkänsla, världssyn och moraliska grund etableras och att det är i 

förskolan som barnet går från informell till formell skrivkunnighet (DepEd 2016, s. 2). Vidare uttrycks 

vikten av en meningsfull verksamhet som är barncentrerad och att pedagoger och vårdnadshavare ska 

ge barnet utrymme för utforskande. Genom att utforska miljön ska barnet få förståelse för omvärlden 

och en bra grund inför skolan. Detta ska ge barnet möjligheter att naturligt förvärva och utveckla sin 

kompetens (DepEd 2016, s. 2).  

Den svenska läroplanen uttrycker även den att skollagen (2010:800) syftar till att utbildningen i 

förskolan ska ge barnet möjligheter att tillägna sig kunskap och att utveckla grundläggande värden 

(Skolverket 2016, s. 4). Det står även skrivet att förskolan ska vara likvärdig oberoende av vart 

verksamheten tar plats (Skolverket 2016). Skillnaden mellan det filippinska och det svenska 

styrdokumentet är dock att den svenska även tar upp att likvärdigt även gäller kön emellan. ”Flickor 

och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket 2016, s. 5). 

En märkbar skillnad mellan det filippinska och det svenska styrdokumentet är att den filippinska är 

väldigt målstyrd. Det finns en lista på specifika kunskaper barnet bör tillägna sig inom en rad olika 

områden, områden som matematik, biologi och miljö, samt språk, literacitet och kommunikation. Där 

även dessa områden har underrubriker med 10-20 punkter som barnet bör klara av efter att ha 

genomgått förskoleåret (DepEd 2016). Hela dokumentet präglas av att barnet ska tillägna sig 

kunskaper som ska ligga till grund för fortsatt lärande och förbereda barnet för skolan. Det står inget 

specifikt om genus eller att förskolan ska arbeta för att motverka könsnormer eller liknande. 

På väggen i rummet, där barngruppen jag observerade höll till, satt en plansch med rubriken the 

DepEd vision och en underrubrik som löd the DepEd mission. Under den sistnämnda rubriken står det 

att skolan är en plats där ”students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating 

environment”. Med gender-sensitive antar jag att de syftar till just kön eller genus och att skolan bör 
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ha ett jämställdhetstänk i åtanke. Under intervjun frågade jag pedagogen, vars rum det var, vad som 

menades med gender-sensitive. Pedagogen hade dock inget svar till detta.   

 

Offentlig förskola 

Förskolans verksamhet ligger inom samma område som årskurs ett till 12 och är en del av skolans K-

12 system. Alltså kindergarten till årskurs 12. Inom det inhägnade området fanns det många olika 

byggnader med många olika klassrum och en tom, asfalterad gård.  

På den första observationsdagen blev jag hänvisad till en klargrön dörr med ordet kindergarten skrivet 

tvärs över. Dörren leder in till ett relativt litet och färgglatt rum, med målade väggar, bänkar och stolar. 

På väggarna finns positiva citat skrivna och målningar av olika sagofigurer, som Snövit och Hans och 

Greta. I taket hänger tre fläktar som är i full gång, och alla fönstren är öppna för att få in lite luft i det 

varma rummet. Ljud utifrån och från andra klassrum tränger in vilket gör att den naturliga ljudnivån 

blir relativt hög. Bänkarna är uppradade i fyra rader och står riktade mot den svarta tavlan. Längst 

fram i hörnet har pedagogen sin egna kateder. Rummet ger definitivt ett väldigt skolifierat intryck.  

Barnen, som hälsar mig välkommen i unison, bär skoluniformer och en id-bricka hängandes runt 

halsen. Pojkarna bär skjorta och kortbyxor, medan flickorna bär skjorta och kjol. Alla barn har vita 

strumpor och svarta skor. Denna dag arbetade de med bokstaven H, och alla barn fick ett varsitt 

pappersark med en stor bokstav H på som de skulle färglägga och sedan rita en kung på (kung = hari 

på tagalog). Framme vid tavlan hänger det en redan färdiggjord bokstav som barnen använder som 

mall. När barnet känner att hen är färdig med uppgiften går barnet fram till pedagogens kateder för att 

få den granskad. Är den klar och korrekt gjord får barnet en stämpel av en stjärna på sin teckning och 

pedagogens namnteckning samt dagens datum. De går vidare med att prata om olika ord som börjar på 

H i grupp. Pedagogen står framme vid tavlan och visar olika bilder och barnen ska då tillsammans 

ropa ut vad bilden föreställer. När barnen senare ska öva på att skriva dessa ord tar de fram sina egna 

skrivböcker och pennor ur sina väskorna och börjar skriva medan pedagogen går runt och hjälper till. 

När de är klara går de återigen fram och ställer sig vid katedern för att få uppgiften godkänd. Denna 

gång använder sig pedagogen av två olika stämplar, den ena med en stjärna och den andra med tre. 

Barnen får alltså olika stämplar beroende av hur väl de utfört uppgiften. Några få barn får inga 

stämplar alls då pedagogen anser att de barnen behöver öva mer på just det här området, vilket 

pedagogen antecknar på uppgiften så att även föräldrarna är medvetna om detta. 

Pedagogen och barnen pratade nästintill bara tagalog, med några inslag av engelska ord, vilket gjorde 

det svårt för mig att veta om pedagogen tilltalade flickor och pojkar på olika sätt. Att bedöma av 

röstläge och blickar såg jag ingen skillnad. Pedagogen talade även oftast med barnen som en grupp, 

inte barnet som en individ, därav blir barnen lika bemötta större delen av verksamheten. De gånger 

barnen var uppe vid katedern fokuserade pedagogen mest på just uppgiften och talade med barnen på i 

princip samma vis. Även tillsägelser var ofta riktade till barnen som grupp, exempelvis om det blev för 

mycket ljud, även om det var ett specifikt barn som var högljutt. Om ett barn exempelvis började gå på 

borden var det dock det enskilda barnet som blev tillsagt. Pedagogen sa då till barnet från sin kateder. 

Innan barnen går hem är det dags för lunch, då tar barnen fram sin egna matsäck eller går fram till 

pedagogen och köper soppa eller olika snacks. Barnen äter maten i klassrummet vid sina bänkar, 

pedagogen är inte deltagande vid måltiden eller i barnens konversationer. 

Sista dagen på veckan valde jag att göra korta besök och observera ett par andra kindergarten grupper 

på skolan. Alla femåringar i alla förskolegrupper arbetar med samma bokstäver och siffror samtidigt 

då de följer en gemensam studieplan med samma slags aktiviteter, uppgifter och upplägg. När barnen i 

en av grupperna skulle öva på alfabetet svarade barnen alltid samtidigt och rakt ut på pedagogens 

frågor. Senare när de skulle räkna till tio använde sig pedagogen av fem pojkar och fem flickor vilka 

pedagogen placerade framför resterande barn i barngruppen. Pojkarna stod på en sida och flickorna på 

den andra. Pedagogen förklarade för mig att det blir enklare för barnen att applicera siffrorna till 

verkligheten på detta vis och att de samtidigt lär sig att skilja pojkar och flickor åt. 

 

Intervjuer 
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Både pedagogen och rektorn beskrev förskoleverksamheten som en plats där barnen lär sig de första 

stegen och grunderna inför läs- och skrivkunnighet, vilket är essentiellt för barnen att kunna inför 

skolstarten. Rektorn menade på att utbildning är det grundläggande verktyget för alla och att det är i 

skolan som barn utvecklar moral och känslor. Det är viktigt att respektera allas val och viljor, men det 

är även viktigt att berätta och lära barn vad som är bra och rätt för dem.  

Under intervjuerna ställde jag frågan:  

Vad har du för tankar kring genus och jämställdhet i förskolan? 

Pedagogen svarade då att de inte har sådana problem med barn i de yngre åldrarna, utan att det 

kommer senare i skolåren. Pedagogen menade att det var mindre seriöst för de yngre barnen, men att 

alla behandlas lika. Rektorn svarade att det är viktigt att behandla alla lika och att alla får 

uppmärksamhet.  

”Det män kan göra kan kvinnor också”. 

En annan fråga jag ställde var:  

Hur skulle du säga att pojkar och flickor bör vara?  

Rektorn svarade att det inte fanns olika förväntningar på hur pojkar och flickor ska vara, medan 

pedagogen poängterar att det finns biologiska skillnader mellan barnen.  

”Hon är en tjej, han är en pojke”.  

Vidare berättade pedagogen att flickor ska ha långt hår och pojkar kort, och  att pojkarna inte heller 

ska bära kjol. 

Men om en pojke har långt hår, vad händer då?, följde jag då upp med. 

”Då ber vi honom snällt att gå till frisören och klippa sig” 

 

Privat förskola 

Rummet som barnen tillägnar tre timmar om dagen i är rymligt, färgglatt och svalt tack vare 

luftkonditionering. Här går tolv barn med två pedagoger, en som håller i undervisningen och en annan 

som hjälper till. Verksamheten pågår i tre timmar, med en halvtimmes paus för mat. Till skillnad från 

den offentliga förskolan talas det endast engelska, förutom enstaka ord i tagalog från samtal som 

barnen har mellan varandra. Barnen kommer till rummet med stora rullväskor eller ryggsäckar där de 

förvarar sina böcker, pennor och sin mat. De har inga egna lådor i klassrummet att förvara dem i, så 

dessa tas med hem varje dag. Här bär barnen uniformer i andra färger än på förra förskolan, men 

förutom det är uniformen densamma. Kjol och skjorta på flickorna och kortbyxor och skjorta på 

pojkarna. Även pedagogerna bär uniform.  

Dagen börjar med att barnen ställer sig i en ring i mitten av rummet för dans och sång. Pedagogerna 

håller sig utanför och assisterar när det behövs. Efter det sätter sig barnen på sina platser vid borden 

som står grupperade runtom i rummet. Pedagogen börjar att undervisa vid tavlan och precis som i den 

offentliga förskolan så är frågorna som pedagogen ställer riktade till alla barn och barnen svarar 

nästintill alltid i grupp. Efter undervisningen får barnen ta fram sina böcker och börja arbeta med 

övningar liknande det som de gick igenom på tavlan. Alla gör samma övning samtidigt och i princip 

likadant. Till exempel när barnen skulle färglägga en katt så frågade pedagogen ”vilken färg har 

katten?”, de bestämmer tillsammans att katten är orange och fyller sedan i den med en orange penna. 

Det blir fel om barnen fyller i med en färg som djuret inte kan vara, exempelvis en lila ko, då förklarar 

pedagogen att ”kossan inte är lila, hon är brun”. Vart eftersom byter pedagogen ämne så att de hinner 

med dans, sång, språk och matematik, och börjar alltid ett ämne med en genomgång vid tavlan följt av 

övningar i form av uppgifter i böcker eller pyssel och färgläggning. Vid ett tillfälle skulle barnen 

limma fast bokstaven L och några olika former på en varsin teckning av ett lejon, som alla barn 

färglagt i orange. Pedagogen går runt och applicerar lim på de redan urklippta formerna som barnen 

sedan får sätta fast där de ska vara. Uppgifterna i böckerna rättas och teckningarna får en stämpel. 

Även här finns olika stämplar beroende av hur bra uppgiften utförts, ibland får barnen även en stämpel 
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på handen i slutet av dagen om de skött sig bra. När det gäller turordning, exempelvis när barnen ska 

hämta böcker ur sina väskor eller när det ska gå hem, så görs det ofta flickor och pojkar för sig. Först 

flickorna sen pojkarna, eller vise versa.  

 

Intervjuer 

I början av intervjuerna frågade jag om förskolan arbetar utifrån några slags styrdokument, svaret var 

nej. Privata skolor använder sig inte av några sådana dokument, men trots det ser verksamheterna 

relativt lika ut när det kommer till upplägg av innehåll och ämnen. Återigen ställde jag frågan:  

Vad har du för tankar kring genus och jämställdhet i förskolan? 

Rektorn svarade att det var en viktigt fråga och att de inte använder sig av styrdokument från the 

department of education, vilket är de dokument den offentliga förskolan arbetar efter, då de särskiljer 

på pojkar och flickor. Hen menade att dokumenten håller kvar vid tankar som till exempel att flickor 

ska städa och ta hand om hemmen medan pojkar är de som ska arbeta. Pedagogen sa att de behandlar 

alla barn lika oavsett kön på förskolan, ingen diskrimineras.  

Hur skulle du säga att pojkar och flickor bör vara? 

“Pojkar och flickor i den här åldern har samma betéende och det är så vi vill att det ska vara”, svarade 

rektorn. 

”Det finns biologiska skillnader och det är viktigt att barnen lär sig skillnaderna mellan en pojke och 

en flicka”, svarade pedagogen. 

 

Daycare 

På daycare går barn i åldrarna två till fem, tidigare även ettåringar men pedagogerna och föräldrarna 

vid just denna verksamhet bestämde att ettåringarna behöver mer tid i sin hemmiljö i denna ålder och 

att det är för tidigt att börja daycare redan då. Även detta rum är färgglatt och inrett med bord och 

stolar i barnens höjd, barnen bär uniform och har med sig väskor med böcker i. Det finns ett badrum 

för pojkar och ett separat för flickor. Det finns en lekhörna, sovhörna och läshörna men under de 

timmar jag spenderade i rummet satt barnen endast vid sina bord och arbetade med uppgifter i sina 

böcker. Ibland hämtade de böcker från hyllan att läsa. Jag var dock där under de dagar då de hade 

”assessment”, alltså en slags utvärdering av vad barnen kan. Detta kan ha påverkat innehållet av 

aktiviteter i verksamheten under de dagar jag befann mig där. Under utvärderingen fick barnen gå 

fram en och en till pedagogens kateder och svara på olika frågor som pedagogen ställde utifrån ett 

papper. Det var olika bokstäver, siffror och former som barnen skulle känna igen och kunna nämna 

namnet på. Ett barn gick fram men kunde inte svaret på någon av frågorna så hen gick gråtandes till 

dörren och sa att hen ville gå hem. Vid intervjutillfället sa pedagogen dock att det inte finns några krav 

på barnen att de ska lära sig något på daycare, men att föräldrarna ofta förväntar sig att barnen gör det. 

Pedagogen berättar även att de arbetar med en färg och en bokstav i månaden och att alla barn lär sig 

samma sak samtidigt, men om ett barn inte vill vara med behöver hen inte det. 

Vid ett tillfälle tar en pojke en flickas hårspänne, vilket han gjort flera gånger redan, så tillslut tar 

pedagogen det ifrån honom och säger att hen ska sätta hårspännet i pojkens hår.  

”Nej, det är för tjejer”, säger pojken då.  

”Ja, men du tar den hela tiden. Kanske för att du vill ha den?”, svarar pedagogen.  

Pojken vill inte ha hårspännet och flickan får tillbaka det.  

 

Intervjuer 

Föreståndarna på daycare, de enda två som arbetade här förutom kokerskan, förklarade att barn går där 

för att utveckla sin attityd, sina känslor och fysiska förmågor samt sin spirituella utveckling. 

Föräldrarna ställer krav och vill att deras barn ska lära sig att läsa och skriva, men verksamheten 

prioriterar barnens utveckling inom ”the seven domains” vilka är själslig, mental, kreativ, 



18 

 

känslomässig, social, naturlig och fysisk utveckling. Daycare fokuserar mer på lek än lärande, och 

vanligtvis består en vanlig dag av lek, sagostund och vila. 

När jag frågade pedagogerna om det fanns några skillnader mellan pojkar och flickor svarade den ena 

att pojkar är väldigt olydiga medan flickor är tysta och lugna. Den andra pedagogen sa då med ett 

skämtsamt tonfall att det inte finns några skillnader och att både pojkar och flickor är lika olydiga och 

högljudda.  

Hur skulle du säga att pojkar och flickor bör vara? 

”Kläderna skiljer sig åt, flickor ska bära klänning eller kjol medan pojkar ska bära shorts eller byxor. 

När det kommer till barnens beteenden har vi inga olika förväntningar på barnen, förväntningarna är 

desamma oberoende av kön.” 

 

Jämförelseanalys 

Det verksamheterna har gemensamt är att de är väldigt skolifierade, verksamheterna äger rum i 

”klassrum” med bänkar och undervisning vid tavlan samt arbete med uppgifter, även för de yngre 

barnen i daycare. Pedagogerna tilltalar barnen på samma sätt, som en grupp och inte individer för sig. 

Således synliggörs inga särskilt markanta eller väsentliga könsskillnader i bemötandet. Vid vissa 

tillfällen, som i observationen med hårspännet, synliggörs skillnader. Här pekar både barnet och 

pedagogen på att hårspännen är till för flickor, inte pojkar. Den största skillnaden mellan offentlig och 

privat förskola var storleken på barngruppen och språket som talades.  

Till skillnad från observationerna av verksamheten blir skillnader i hur pedagogerna tänker kring 

genus tydligare i intervjuerna. Pedagogerna talar mycket om hur de inte gör skillnader på pojkar och 

flickor, eller hur lika pojkar och flickor är i beteendet. Majoriteten av pedagoger och 

rektorer/föreståndare uttrycker att förväntningarna på pojkar och flickor är desamma och vid endast ett 

tillfälle var det en pedagog som menade att det fanns skillnader i hur pojkar och flickor är eller beter 

sig. Det är när det kommer till biologiska skillnader och vad pojkar och flickor bär för kläder som 

skillnader blir synbara, exempelvis genom skoluniformer, frisyrer eller vid exemplet från 

observationen med hårspännet.  

Avslutningsvis vid varje intervju förklarade jag att det i Sverige är okej för pojkar att klä sig i klänning 

eller kjol om han vill det. En av pedagogerna missuppfattade mig och sa att: 

”Nej, det är inte okej. 

I Sverige är det okej, pojkar och flickor får klä sig hur de vill. Vi har inga uniformer. Pojkar får också 

ha långt hår om de vill, och flickor kort.  

”Det är väldigt annorlunda från här”, svarade pedagogen med chockerat uttryck. 

Liknande uttryck fick jag som svar från resterande personer, men oftast bara med ett ”okej” eller ”är 

det sant?” och ett obekvämt skratt som svar. 

7 Diskussion  

Inledningsvis vill jag lyfta fram syftet med studien och de frågor som legat till grund för detta arbete, 

samt sammanfatta de resultat som framkommit utifrån analyser av observationer, intervjuer och texter. 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur genus konstrueras i en filippinsk förskola genom 

att svara på frågeställningarna jag ställde, vilka är: Hur är den filippinska förskolan organiserad? Och 

Hur förhåller sig pedagoger i Filippinerna till frågor om genus och jämställdhet? 

Resultatet av analyserade texter och dokument visar på att styrdokument för den filippinska förskolan 

är målstyrd och behandlar punkter om vad barnen bör lära sig och hur långt de kommit i utvecklingen 
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när de uppnått vissa mål, samt för att visa på vad barnen behöver träna mer på. Det finns inga punkter, 

delar eller riktlinjer om förskolan kopplat till genus eller kön. 

Resultatet av observationerna påvisar att det inte går att urskilja några betydliga skillnader i 

pedagogers bemötande med barnen beroende av kön, detta på grund av att barnen ofta tilltalas som 

grupp i stället för enskild individ.  

I resultatet av intervjuerna blir pedagogernas tankar om och förhållningssätt till genus tydligare. De 

skiljer på flickor och pojkar genom biologiska faktorer samt tankar om hur flickor och pojkar bör se ut 

och vara klädda. När det kommer till barnens betéenden och personligheter är det få pedagoger som 

gör skillnad på flickor och pojkar, såväl i praktiken som i retoriken.  

7.1 Resultatets innebörd, och resultat förhållande till tidigare forskning 

Utifrån de textanalyser som gjorts blir det tydligt att det inte finns några grundläggande mål eller 

riktlinjer inom genusområdet som den filippinska förskolan bör sträva mot. Således är det inte konstigt 

att området inte aktivt arbetas med i förskolans vardagliga verksamhet och att pedagoger inte har ett 

genusperspektiv som en bakomliggande tanke i utformandet, planeringen och genomförandet av 

aktiviteter eller i bemötanden. Prioriteringar utifrån styrdokument ligger istället vid barns utveckling 

och lärande. Detta stämmer överens med tidigare forskning om filippinsk förskola och skola vilka 

tyder på att verksamheterna satsar mer på undervisningskvalitét, samt att skolverksamheten ska vara 

tillgänglig för alla (Toraballa Talaue 2014, s. 33). 

Enligt Sandström, Stier och Sandberg (2013) har genus och jämställdhet varit en aktiv fråga i Sverige 

inom politiska sammanhang en längre tid. Det är ett område som diskuteras alltmer än idag och 

sålunda finns det diverse olika anmärkningar i läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) om hur 

förskolan i Sverige ska förhålla sig till genus, kön och jämställdhet. Detta uttrycker Ärlemalm-Hagsér 

och Pramling Samuelsson (2009, s. 95) i deras studie. Även Hedlin (2010, s. 7-8) menar att det finns 

flera områden i läroplanen som behandlar området genus och jämställdhet och i läroplanen för 

förskolan står det exempelvis att: 

 ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller”  

  (Skolverket 2016, s. 5) 

På grund av detta blir genus och jämställdhet något som aktivt arbetas med i den svenska förskolans 

dagliga verksamhet, och pedagoger i svenska förskolor idag har ofta även kunskap inom genusområdet 

särskilt när det kommer till retoriken (Sandström, Stier & Sandberg 2013, s. 131).  

I intervjuerna med pedagoger i den filippinska förskolan går det att utläsa att de retoriskt sätt har en 

grundläggande förståelse av området men att de är fast vid normer och stereotyper, såsom hur flickor 

respektive pojkar ska se ut eller klä sig. Sandström, Stier och Sandberg (2013, s. 126) konstaterar att 

det finns olika nivåer av hur genuspedagogiken kan tolkas och förstås. Jag skulle vilja påstå att 

pedagoger i den filippinska förskolan har en liknande förståelse för hur genuspedagogiken tolkas, och 

i den tolkningen uppfattas inte det biologiska könet som en del av perspektivet. Under flera tillfällen 

uttryckte ett par pedagoger at det var viktigt att barnen lärde sig skillnader mellan en pojke och flicka, 

då syftat till de biologiska skillnaderna. Men vid frågor om yrken, aktiviteter eller betéenden var 

majoriteten av svaren att det inte gör någon skillnad oavsett kön.  

Normer och värden som går att finna i den svenska läroplanen för förskolan (Skolverket 2016), som 

exempelvis att barn ska utveckla en förståelse för människors lika värde oberoende av kön, ska enligt 

läroplanen arbetas med aktivt och medvetet (Skolverket 2016, s. 8). I praktiken är det dock dominanta 

diskurser som styr pedagogens förhållande till genus vilket även Sandström, Stier och Sandberg (2013. 

S. 131) och Ärlemalm-Hagsér (2013, s. 523) menar är problematiskt för pedagoger även i svenska 

förskolor att frånkomma. Även Eidevald (2009) uttrycker att pedagoger snarare förstärker diverse 

könsstereotyper i den vardagliga verksamheten istället för att motverka dessa normer (Eidevald 2009, 

s. 18). Normer är dock svåra att uppfatta (Butler 2006 i Dolk 2013, s. 27). Svårigheter kan alltså tolkas 

ligga i att det är problematiskt att identifiera och uppmärksamma dominerande diskurser, och sålunda 

ifrågasätts dessa inte. De dominerande diskurserna som främst utgörs av socialt konstruerade normer 
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gör där av att pedagoger i olika situationer och kontexter positioneras utifrån dessa. Skolverket (2016) 

antyder att vuxna är viktiga som förebilder för barn och att det är genom konkreta upplevelser som 

barn tar till sig normer och värden. Således påverkar vuxnas förhållningssätt barns förståelse för de 

rättigheter samhället bygger på (Skolverket 2016, s. 4). Sålunda är den vuxnes förhållningssätt och 

förståelse av genuspedagogiken essentiell för vilka normer och diskurser som blir dominanta i 

sammanhang som barn befinner sig i och för barns fortsatta förståelse för flickor och pojkars lika 

rättigheter.   

7.2 Didaktiska konsekvenser 
På förskollärarutbildningen i Sverige berörs genusämnet i viss utsträckning, men en mer djupgående 

inriktning saknas i utbildningen. Även mer djupgående forskning saknas. Trots att pedagoger idag är 

medvetna om genus är det som tidigare nämnt problematiskt att sätta in detta i praktiken (Sandström, 

Stier & Sandberg 2013), vilket även blir synligt i den filippinska verksamheten.  

Genom denna studie hoppas jag kunna synliggöra hur genus uppfattas i ett utvecklingsland, och vad 

tidigare forskning säger, för att belysa skillnader samt att få in ytterligare infallsvinklar av hur en kan 

tolka genusperspektivet och relevanta frågor. Att tolka situationer utifrån olika perspektiv ger en 

bredare uppfattning av olika situationer och genom att diskutera, analysera och utvärdera sitt eget 

förhållningssätt i både planerade som spontana situationer går det att lära av och förbättra ens eget 

förhållningssätt och tankemönster i kommande situationer.  Vilket i  sin tur leder till att verksamheten 

vilar på beprövad erfarenhet liksom en vetenskaplig grund. 

7.3 Slutsatser 
Studien visar på, liksom tidigare forskning, att det finns olika tolkningar av genus och kön. I texten har 

det lyfts fram att genusområdet inte arbetas med aktivt i förskolan och att det inte finns något utskrivet 

i styrdokument om hur förskolan bör förhålla sig till genusfrågor, men att det finns en grundläggande 

förståelse för vad området handlar om hos pedagogerna. Pedagoger i den filippinska förskolan har en 

förståelse och uppfattning av innebörden i genusperspektivet. Tidigare forskning har visat ett liknande 

resultat där det inte finns mycket forskning om ämnet. Eftersom att genus i den filippinska förskolan 

är ett mindre utforskat område dras slutsatsen att det är därför bredden av genusperspektivet brister i 

vissa fall. Studien visar även på att pedagogens uppfattning om genus och kön är beroende av 

könsnormer i samhället. Influenser utifrån gör dock att frågan växer och blir alltmer relevant även i 

den filippinska skolan (Encinas-Franco 2012).  

7.4 Vidare forskning 
Förslagsvis skulle vidare forskning av denna studie kunna vara att studera hur förhållandet till 

gensupedagogiken ser ut i andra kulturer eller utvecklingsländer där genusområdet inte är lika 

utforskat, alternativt områden där pedagogiken är mer utforskat för att få ett bredare perspektiv av de 

nivåer och tolkningar som går att finna om genus i olika situationer.  

Utifrån tidigare forskning (Eidevald 2009; Sandström, Stier & Sandberg 2013; Ärlemalm-Hagsér 

2009) samt denna studie synliggörs brister i användningen av genusperspektivet i praktiken. Således 

går det att fråga sig vad det är som gör det problematiskt att ta genusperspektivet från retorik till 

praktik. Hur kan en gå till väga för att införliva genuspedagogiken i praktiken? I vilka situationer 

används det, och i vilka brister det? Oftare i planerade aktiviteter eller i spontana? 

Ett annat alternativ kan vara att undersöka hur det fungerar på förskolor med genusinriktad pedagogik, 

för att se hur det tar sig till uttryck i en verksamhet med fokus på ämnet. 

Under min vistelse i Filippinerna fick jag även höra att skoluniformerna kan komma att avskaffas. 

Detta på grund av det nya regeringsskiftet. Encinas-Franco (2012) skriver om att starka influenser från 
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omvärlden som möjliggjorts på grund av dagens teknologi Även denna förändring kan bero av 

influenser utifrån, och kanske är detta ytterligare ett steg för den filippinska 

jämställdhetsutvecklingen? Hur kommer den nya regeringen att påverka förskolan, och skolans, 

verksamheter? 
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Bilaga 1 Intervjuguide (svenska)  

Bakgrundsfrågor 

Vilken är din roll på förskolan? 

Hur länge har du jobbat här? 

Har du någon utbildning? 

 

Frågor om förskolan 

Kan du berätta för mig hur en vanlig dag på förskolan ser ut. 

Vad brukar ni göra? 

Varför just dessa aktiviteter? 

Vart brukar ni vara? 

Hur lång är en dag på förskolan? 

Varför går barnen på förskolan? 

Är förskolan tillgänglig för alla? 

Hur många barn respektive personal finns på plats? 

Hur många barn respektive personal finns på förskolan? 

Hur många barn respektive personal i en grupp? 

Hur många manliga och kvinnliga lärare finns på förskolan? 

Arbetar ni efter några slags styrdokument? 

Har ni nationella styrdokument eller lokala? 

Kan du berätta liten om den? 

 

Genus och jämställdhet i förskolan 

”Children learn in a gender-sensitive environment” (department of education) 

Vad har du för tankar kring genus och jämställdhet i förskolan?  

Hur jobbar ni med det? 

Gör ni skillnad mellan pojkar och flickor? Om ja, hur? Varför? Om nej, varför inte? 

Har ni några/olika förväntningar på pojkar respektive flickor? Om ja, vilka förväntningar? 

Hur ska pojkar och flickor vara? Inte vara? Varför? 

Finns det likheter? Skillnader? Vad? 

Får pojkar och flickor samma typ av verksamhet? Om nej, varför inte? 

Finns det några regler ni följer? Om ja, vilka? 

Står det något om genus och jämställdhet i styrdokumenten? Om ja, vad? 

I den svenska förskolan har personalen ett uppdrag att motverka traditionella könsroller.  

Hur tänker du om det? 

Hur ser det ut i den filippinska förskolan? 

Vad gör ni för att motverka traditionella könsmönster? 

 

Avslutande fråga 

Är det något mer du vill ta upp, som jag kanske inte frågat om men som du tycker är viktigt 

eller relevant? 
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Bilaga 2 Interview guide (English)  

 

Background 

What is your role at the preschool/kindergarten? 

How long have you been working here? 

Do you have any education? 

 

Questions about the preschool 

Can you tell me what an ordinary day at the preschool looks like? 

What do you usually do? 

Why these particular activities? 

Where does the preschool activities take place? 

How long is a day at the preschool? 

Why does the children attend preschool? 

Is the preschool available for everyone? 

How many children attends the preschool? And how many teachers? 

How many children and teachers per group? 

How many male and female teachers work here? 

Are you working on the basis of any policy documents? 

Are they national or local policy documents? 

Can you tell me a little about it? 

 

Gender equity/gender equality in the preschool 

”Children learn in a gender-sensitive environment” (department of education) 

What are your thoughts about gender and gender equity in the preschool? 

How do you work on this topic? 

Do you make any differences between girls and boys? If yes, how? Why? If no, Why not? 

Do you have any expectations on boys which differs from expectations on girls, and vice 

versa? If yes, what are the expectations? 

How would you say a boy or a girl should be? How should they not be? Why? 

Are there any similarities? Differences? What? 

Do boys and girls get the same preschool operation? If no, why? 

Are there any rules that you follow? If yes, which? 

Is there anything said about gender and gender equity in your policy documents? If yes, 

what? 

In the Swedish preschool it is the teacher’s mission to counteract traditional gender patterns 

and gender roles. 

What are your thoughts about that? 

How does it work in the Philippine preschool? 

How do you work to counteract traditional gender patterns and gender roles? 

 

Final question 

Is there anything else you’d want to bring up that I might not have thought about asking, 

which you find important or relevant to the subject?  

 

Bilaga 3 Formal letter 

 

To whom it may concern, 
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My name is Jennifer Edin and I am a student at the Department of Child and Youth studies 

at Stockholm University. I’m studying to become a preschool/kindergarten teacher to work 

with children age 1-5. This fall, in November, I have a scholarship to do a field study and 

observe preschools in the Philippines for my final essay. My assignment is to observe and 

learn about preschools abroad, not to evaluate or criticize in any way.  

I am wondering if it is possible for me to come and observe at your school for one or two 

weeks? Also to conduct interviews with teachers and the principal of your preschool? 

 

If you have questions or other concerns don’t hesitate to contact me by email: 

jennifer_edin@hotmail.com 

 

Sincerely,  

Jennifer Edin  

 

 

mailto:jennifer_edin@hotmail.com
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