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Sammanfattning 

 

Denna kvalitativa studie fokuserar sex förskollärares upplevelser av deras jämställdhetsarbete i 

förskolan. Studien tar sin utgångspunkt i genuspedagogik som huvudsakligen behandlar vuxnas 

förhållningssätt till könsstereotypa normer. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med sex 

förskollärare från sex olika förskolor i Sverige. Resultatet består av två övergripande teman 

”Pedagogiska verktyg för att motverka traditionella könsroller” och ”Förskollärarnas upplevelser av 

två aspekter av jämställdhet i förskolorna” vilka båda har två underkategorier. Det första temat ämnar 

besvara forskningsfrågan ”Vilka pedagogiska verktyg använder förskollärarna sig av för att motverka 

traditionella könsroller?” och det andra temat syftar att besvara forskningsfrågan ”Hur beskriver 

förskollärarna sitt arbete med att motverka traditionella könsroller?” Studiens resultat visar att 

förskollärarna beskriver att de motverkar traditionella könsroller genom att ersätta könade ord samt 

styra barnens lekar för att förhindra flick- och pojkgrupper. Resultatet visar även på att bemötandet av 

könsöverskridande barn inte lyfts i personalgrupperna samt att förskollärarna upplever att den 

individuella pedagogens personliga intresse för jämställdhet är ett måste för att bedriva en jämställd 

pedagogik i förskolan. Studiens slutsats är att jämställdhetsarbetet i förskolorna är sårbart då arbetet är 

förankrat i intresset och kunskapen hos enskilda pedagoger snarare än i konkreta styrdokument.  
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Abstract 

 
This qualitative study has focused on the experiences of six different preschool teachers with their day 

to day work regarding gender equality linked to the Swedish preschool curriculum. Gender pedagogy 

has been used in this paper which primarily focuses on adult attitudes regarding gender stereotypes. 

We have used semi-structured interviews with six different preschool teachers from six different 

preschools. The data focuses on two different sets of themes being ”Pedagogic tools to counter 

traditional gender roles” and ”The preschool teachers experiences of two aspects of gender equality in 

the preschools” with each theme having two sets of subcategories. The first theme intend to answer the 

research question ”What educational tools do preschool teachers use to counteract traditional gender 

roles?” and the second theme intend to answer the research question ”How do the preschool teachers 

describe their work to counteract traditional gender roles?”. The result of the study shows that the 

preschool teachers describe that they counteract traditional gender roles by using their language by 

replacing gendered words and by controlling the children’s use of games. The result also shows that 

the treatment of transgender children is not lifted in the staff groups and that the preschool teachers 

feel that the individual interest in gender equality is a must if you want to achieve effective gender 

equality work. The conclusion of the study is that gender equality work in the preschools is vulnerable 

as it is rooted in the interest and knowledge of individual teachers rather than in concrete regulatory 

documents. 
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1. Bakgrund 

 
Här presenteras först en inledning där vi bland annat redogör för förskolans uppdrag av Skolverket att 

motverka traditionella könsroller. Därefter introducerar vi en bakgrund till jämställdhet i förskolan 

samt till genuspedagogiken. Vi tar även upp studiens bidrag till forskningsfältet. 

 

 

1.1 Inledning 
 

 Förskolan är en lärmiljö där både barn och vuxna formas och lär av varandra. Trots att skolväsendet 

ska motverka traditionella könsroller pekar mycket på att det i stället är tvärtom (Svaleryd 2002:30). 

Skolan ställer inte samma krav på pojkar och flickor. Flickor har högre förväntningar på sig, de 

betraktas generellt som duktiga och självgående i sitt skolarbete. Pojkar har inte samma möjligheter 

till goda betyg då flitighet i skolan som pojke ofta resulterar i kommentarer att de är mesiga och 

”tjejiga”. Pojkar uppmuntras inte heller i samma utsträckning att sitta stilla. Detta leder till att många 

tjejer lider av ångest av att de inte är duktiga nog samt att färre pojkar vidareutbildar sig (Wahlgren 

2011:17,137,138,146).  Enligt Statistiska centralbyrån (2016) är ungefär 50 % fler kvinnor än män 

registrerade vid svenska universitet och högskolor. Wahlgren (2011:137) menar att arbetet att 

motverka traditionella könsroller måste börja redan i förskolan. 

 

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

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

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

(Lpfö98/16:5). 

  

Citatet ovan är ett utdrag från Skolverkets läroplan för förskolan. I läroplanen står det att förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Det står inte hur arbetet konkret ska genomföras 

vilket lämnar det öppet för förskolorna att tolka. Idén med vår studie började i ett intresse för hur några 

förskollärare skulle reflektera kring deras jämställdhetsarbete i förskolan. De flesta barn i Sverige 

tillbringar flera timmar i flera år på förskolan. Förskollärare är alltså med från tidiga år och formar 

barnen. Inte bara utifrån förskolans styrdokument utan även med utgångspunkt ur deras egna 

värderingar. I samspel med andra människor lär sig barn vad det betyder att vara flicka eller pojke och 

att det oftast är just antingen eller som gäller. Utifrån omgivningens reaktioner märker barnen vilka 

beteenden som belönas och lär sig därefter hur de förväntas bete sig. Hur vi fostras som barn präglar 

inte bara vårt eget lärande utan även hur vi betraktar och verkar i vår omgivning. Vilket bemötande, 

vilken lön och vilket brott vi kan tänkas utsättas för beror till stor del på kön, hudfärg och kroppslig 

förmåga (Hübinette et al. 2012). Föreliggande studie har valt att fokusera på kön. Strukturellt sätt står 

det kvinnliga lägre än det manliga vilket exempelvis synliggörs genom kvinnors lägre löner och mäns 

våld mot kvinnor. Enligt SOU (2006:58) har förskolan förstärkt traditionella könsroller bland barn 

istället för att motverka dem. Förskolan är således med och formar barns syn på sig själva och de runt 

omkring vilket senare kommer att påverka hur samhället ser ut.  
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1.2 Problembakgrund 
 

Här presenteras en bakgrund till jämställdhet i förskolan samt till genuspedagogiken. Tidigare 

forskning, några av dessa studier presenteras under rubriken med samma namn, visar att pedagogisk 

forskning om jämställdhet på förskolor till stor del har fokuserat på interaktion mellan barn och 

pedagog. Det vi ämnar bidra med denna uppsats är kunskap kring förskollärarnas upplevelser av att 

arbeta med jämställdhet på förskolan. Jämställdheten som beskrivs syftar i vår studie till att motverka 

traditionella könsroller. 

 

1.2.1 Jämställdhet i förskolan 

  

Enligt SOU (2006:57,58) hade förskolan innan år 1987 inga tydliga krav att bedriva 

jämställdhetsarbete. År 1987 fick förskolan det pedagogiska programmet Pedagogiskt program för 

förskolan som riktade sig till ledningsansvariga i kommunen, föräldrar och förskolepersonal. I 

programmet stod det bland annat att förskolan skulle verka för jämställdhet mellan pojkar och flickor, 

och mellan kvinnor och män. År 1998 fick förskolan sin egen läroplan av Skolverket där en tydlig 

ställning för jämställdhet går att läsa. Läroplanen för förskolan har fram till idag reviderats två gånger, 

år 2010 och år 2016. Under år 2017 och år 2018 har Skolverket arbetat med en ny revidering och 

lämnat in detta förslag till regeringen som ännu inte har fattat ett beslut. På grund av detta använder vi 

den i nuläget aktuella versionen som finns från år 2016. Enligt läroplanen för förskolan idag lär barn 

av vuxnas bemötande vad som är kvinnligt och manligt (Lpfö98/16:5). Det i sin tur påverkar barnens 

möjligheter till lärande i livet och senare hur samhällets framtid ser ut. Förskolan har alltså i uppdrag 

av Skolverket att genom jämställdhetsarbete motverka traditionella könsroller bland barnen men det 

står inte hur det konkret ska genomföras. Mot bakgrund av detta blir det intressant att undersöka 

pedagogernas upplevelser av att arbeta med jämställdhet i förskolan eftersom verksamheten är en 

lärmiljö där både barn och vuxna lär av varandra.   

 

Begreppet genus började användas i Sverige under 1980-talet. Butler (2007:12) förklarar genus som en 

social konstruktion, hon menar att genus är öppet för könsöverskridanden. Det vill säga att en feminin 

genuskonstruktion kan kopplas till en person med maskulint biologiskt kön. Det är inte bara en 

handling utan upprepande sådana som gör att könsroller skapas och återskapas som socialt 

konstruerade könade egenskaper och inte av naturen givna. Könsroller görs alltså genom ständigt 

upprepande könsknutna handlingar. Denna process utgör grunden för Butlers performativitetsteori 

(2007:28). Med utgångspunkt i denna förståelse av genus och könsroller grundar sig 

genuspedagogiken i att förskollärare bör ha en förståelse kring deras inblandning i återskapandet och 

görandet av kön. Butlers teori har alltså lagt grunden för vår förståelse av genus men kommer inte vara 

central för vår studie. Enligt SOU (2006:58) har förskolan haft problem att uppfylla läroplanens krav 

på jämställdhet och snarare förstärkt könsroller bland förskolebarnen varför jämställdhetsdelegationen 

för förskolan tillsattes med uppdrag att utveckla förskolans jämställdhetsarbete. 

Jämställdhetsdelegationen bedömde att behovet av genuspedagogik var stort och föreslog att man 

skulle börja utbilda genuspedagoger. Regeringen beviljade då tio miljoner kronor till att utbilda 

genuspedagoger över två år där målet var att det skulle finnas minst en genuspedagog per kommun år 

2004. Antalet färdigutbildade genuspedagoger var inte så högt som regeringen hade hoppats på. Flera 

hoppade av utbildningen vilket möjligtvis berodde på att förskollärarna som skulle utbilda sig fick 

göra det vid sidan av sitt dagliga arbete, de fick alltså inte gå ner i tjänst under utbildningens gång 
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(SOU 2006:222–224). Kajsa Svaleryds bok Genuspedagogik (2002) har väckt intresset för 

föreliggande pedagogiska inriktning bland annat för utbildningar, förskollärare och föräldrar (Eidevald 

och Taguchi 2011). Eidevald och Taguchi (2011) pekar på könsneutralt arbete och kompensatorisk 

pedagogik som de två mest framträdande genuspedagogiska strategier som används inom svensk 

förskola idag. Den första strategin innebär att förskollärare inte gör skillnad på barnen utifrån deras 

kön. Barnen bemöts lika genom att förskollärarna exempelvis talar till dem likadant och erbjuder 

samma slags lekar till både pojkar och flickor. Den andra strategin går ut på att förskollärare medvetet 

bemöter pojkar och flickor olika för att kompensera för traditionella könsmönster. Det kan till exempel 

innebära att en pojke blir erbjuden att leka med dockor och andra traditionellt flickigt kodade leksaker 

och tvärt om för en flicka. 
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2. Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap kring förskollärarnas upplevelser av att arbeta med 

jämställdhet på förskolan. Forskningsfrågorna studien ämnar besvara är följande: 

  

• Vilka pedagogiska verktyg använder förskollärarna sig av för att motverka traditionella 

könsroller? 

• Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med att motverka traditionella könsroller? 
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3. Teoretisk inramning och 

tidigare forskning 

I detta kapitel introduceras studiens teoretiska inramning genuspedagogik vilken studien tar sin 

utgångspunkt i. Tidigare pedagogisk forskning om jämställdhet på förskolor presenteras även. I denna 

studie syftar vi på att motverka traditionella könsroller när vi använder oss av begreppet jämställdhet. 

 

  

3.1 Centrala begrepp 

 

 3.1.1 Genuspedagogik 

  

Studiens syfte är att bidra med kunskap kring förskollärarnas upplevelser av att arbeta med 

jämställdhet på förskolan och tar därför sin utgångspunkt i begreppet genuspedagogik. Studien utgår 

främst från Wahlgren (2011) och Svaleryds (2002) beskrivningar av genuspedagogik men även 

Eidevald och Taguchi (2011) har använts för att beskriva de två vanligaste genuspedagogiska 

strategierna, det könsneutrala arbetssättet och den kompensatoriska pedagogiken. 

 

Wahlgren (2011) menar att genuspedagogik syftar att utmana och bredda de normer som människor 

utifrån sitt kön har att röra sig inom. I arbetet med jämställdhet hänvisas pedagoger till läroplaner och 

styrdokument. Wahlgren talar om jämställdhet inom genuspedagogiken och att detta innebär att 

kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter och ska behandlas på ett likvärdigt sätt. 

Inom skolväsendet finns flera faktorer som gör att detta brister. Bristen på jämställdhet visar sig på 

olika sätt. Exempelvis har pojkar i skolan större utrymme att höras och synas än vad flickor har, 

samtidigt som flickor förväntas ha högre studieresultat (Wahlgren 2011: 19–21). Svaleryd (2002:10) 

menar att huruvida en förskola är jämställd eller inte beror på de personer som verkar i den. Beteenden 

knutna till normer tar tid att förändra och förskollärare måste dels se att det behövs förändring och 

sedan vara villiga att förändra. Pedagoger och förskolebarn är verksamma aktörer som både 

producerar och reproducerar könsnormer. Genuspedagogiken utgår från att barn tar efter vuxna och lär 

utifrån dem vad som betraktas vara det normala. Genuspedagogiskt arbete fokuserar således främst 

vuxnas förhållningssätt till rådande könsstereotypa mönster. Då vuxna är medvetna om de traditionella 

könsrollerna som påverkar den samhälleliga uppfattningen om vad som är normalt börjar arbetet med 

barn. Vuxnas för det mesta omedvetna förväntningar på barn styr vilka aktiviteter, lekar och intressen 

de väljer. Med utgångspunkt i detta ifrågasätter genuspedagogiken barns möjligheter till fria val. 

Flickor förväntas vara söta, stillsamma och omtänksamma medan pojkar förväntas kräva 

uppmärksamhet, vara dominerande och aktiva. Det manliga utgör normen där till exempel känslighet 

är tecken på svaghet. Flickor fostras till ett utvecklat känsloliv med nära relationer medan pojkar inte 

uppmanas att tala om känslor med andra människor (Svaleryd 2002:15,16). Flickor och pojkar och 

egenskaperna knutna till dem blir således dikotomier och de enda alternativen som finns. Det finns 

föreställningar som menar att egenskaperna är av naturen givna medan man i genuspedagogiken anser 

att de är socialt konstruerade. Då det sällan finns konkreta svar på hur jämställdhetsarbete ska bedrivas 

blir det upp till arbetslagen själva att bestämma med utgångspunkt i sin egen pedagogiska verksamhet 

(Svaleryd 2002:9). Barn växer upp i en värld där normerna för vad en pojke eller flicka kan göra är 



6 
 

snäva. Genuspedagogik är ett pedagogiskt arbetssätt inom skolväsendet där man utmanar traditionella 

könsroller och ämnar erbjuda barn fler möjligheter att lära och utvecklas. Genuspedagogiken 

ifrågasätter alltså det som betraktas vara normalt genom att praktiskt arbeta med det förgivettagna. Det 

finns flera genuspedagogiska övningar såsom att få vuxna i arbetslagen och även förskolebarnen att 

fundera över hur vi benämner varandra och vad det innebär (Svaleryd 2002:115–125). 

En del av den kritik som genuspedagogik har fått handlar om att man är rädd att pedagogiken syftar att 

sudda ut könsgränser, att pojkar ska bli flickor eller att alla barn ska bli ickebinära. Genuspedagogik 

handlar snarare om att lägga till än att ta bort något hos individer och grupper. Att det exempelvis ska 

accepteras att leka stillsamma lekar och prata om känslor trots att man är född med snopp. Att det 

biologiska kön vi föds med inte ska begränsa vad vi kan göra för att inte på olika sätt bestraffas socialt 

(Wahlgren 2011:146). Dagens genuspedagogik genomsyras främst av två pedagogiska strategier, det 

könsneutrala arbetssättet och den kompensatoriska pedagogiken vilka förklaras nedan (Eidevald och 

Taguchi 2011).  

 

 

3.1.2 Könsneutralt arbetssätt  

 

Det könsneutrala arbetssättet utgår ifrån att pedagoger ska erbjuda samma chans för lek och utveckling 

vare sig de är flickor eller pojkar. Den könsneutrala strategin bygger på en tanke om att pojkar och 

flickor i framtiden ska kunna ha lika stora möjligheter att arbeta med vad dem vill vare sig det tänkta 

yrket är ett föreställt typiskt manligt eller kvinnligt vilket senare ska öka jämställdheten. Ett 

könsneutralt arbetssätt kan tillämpas även om pedagogerna har den utgångspunkten att män och 

kvinnor i grunden är olika eller att det biologiska könet inte har någon inverkan på flickor och pojkars 

beteenden. En kritik till det könsneutrala arbetssättet är att den främjar möjligheten för flickor att ta 

större plats i förhållande till pojkarna men inte att pojkar skulle uppmuntras till ett mer feminint 

beteende. Detta menar alltså Eidevald och Taguchi (2011:21–22) bidrar till ett upprätthållande av det 

maskulina som ”det neutrala och naturligt högst värderade”. I och med att barnen ska få samma 

möjligheter till lek och utveckling så köps det ofta in könsneutralt material till förskolan. Förskolans 

miljöer utformas även med dessa könsneutrala leksaker och miljöer med namn som anses vara 

könskodade ändras till mer neutrala namn (Eidevald och Taguchi 2011: 24). 

 

 

3.1.3 Kompensatorisk pedagogik 

 

Den kompensatoriska pedagogikens utgångspunkt är att främja jämställdhet genom att kompensera 

flickor och pojkar för det som traditionella könsmönster förhindrar. Flickor ska således ges 

möjligheter att utöva typiskt manliga saker och pojkar ska ges möjligheter att utöva det typiskt 

kvinnliga. Enligt detta arbetssätt ska alltså flickor och pojkar behandlas olika utifrån föreställningarna 

om att de i grunden är olika på grund av rådande stereotypa könsnormer. Traditionella könsroller är 

socialt skapade och bör därmed förändras (Eidevald & Taguchi 2011: 22–23). Ett verktyg som 

används av pedagogerna i det kompensatoriska arbetssättet är könskodade leksaker. Dessa leksaker 

blandas dock så att barnen har möjlighet att överskrida de traditionella könsnormerna. Ett annat 

verkyg som pedagogerna använder sig av handlar om förskolans miljöer där de flyttar om barnen och 

uppmuntrar dem att leka med saker de inte gör annars för att bryta mönster och återigen överskrida 

könsnormerna (Eidevald & Taguchi 2011: 24–25). 

 



7 
 

I genuspedagogiskt arbete betraktas språket vara nyckeln till konstruerandet av kön. Hur förskollärare 

använder sig av språket skiljer sig dock mellan det könsneutrala och det kompensatoriska arbetssättet. 

Inom det könsneutrala arbetssättet talar pedagogerna på ett enhetligt sätt till flickor och pojkar. 

Beskrivande ord som kan vara könskodade byts därmed ut och att istället för att berätta för en flicka 

att hon är fin i sina kläder kan pedagogerna istället berätta att flickans tröja ser skön eller varm ut. 

Vidare så tilltalar pedagogerna barnen med deras förnamn och försöker därför sätta barnet i centrum 

och inte lägga vikt vid barnets könstillhörighet (Eidevald & Taguchi 2011: 27–28). Det 

kompensatoriska arbetssättet fokuserar på att barnen skiljer sig åt och därmed används språket på olika 

sätt när man som förskollärare pratar med flickor respektive pojkar. Hur språket traditionellt sätt 

används gentemot flickor och pojkar ska utmanas. Vad som anses vara typiskt kodat till flickor och 

pojkar ska således brytas. Eidevald & Taguchi (2011:29) beskriver att en förskola med en 

kompensatorisk pedagogik uppmuntrar pojkar att vara känslosamma och att de ska vara lugnare och 

trevligare. Flickorna däremot sporras genom att vara tuffa och modiga. 

 

 

3.1.4 Kön eller genus? 

 

I studien förstår vi kön och genus utifrån Wahlgrens (2011:74) och Svaleryds (2002:29) redogörelser 

för begreppen. Kön betraktas som det biologiska könet en människa föds med. Genus utgörs av det vi 

socialt formats till av upprepade handlingar utifrån kulturellt arv. Begreppet genus inbegriper en 

öppenhet för könsöverskridanden och förändringar. En människas kön och genus behöver följaktligen 

inte överensstämma med varandra. I studien ser vi alltså traditionella könsroller som något socialt 

konstruerat då det med en genusförståelse innebär att det sociala beteendet är format av vårt kulturella 

arv som visar hur kvinnor och män bör bete sig för att passa in i rådande könsnormer. I uppsatsen 

används begreppet könade, med det menar vi att man genom att använda ord tillskriver egenskaper 

eller personer att vara manliga eller kvinnliga. 

 

   

3.2 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som fokuserar jämställdhet i förskolans verksamhet, 

närmare bestämt traditionella könsroller vilket är vår studies fokus. Artiklarna är relevanta då de visar 

på att förskollärarna är med och formar barnens identiteter och könsmönster.  

Ärlemalm-Hagsén och Pramling Samuelssons (2009) studie om interaktion mellan förskolebarn och 

förskollärare visar att genus ständigt produceras och reproduceras av både barn och vuxna i förskolan. 

Samtidigt är det främst barnen som är nyskapande och vågar utmana medan förskollärarna agerar mer 

utifrån rådande föreställningar kring kön, framhåller forskarna. Språket har en essentiell betydelse för 

hur genus skapas i förskolan. Studien visar exempelvis på hur flickor osynliggörs genom att 

förskollärarna inte hör deras frågor i en grupp av flera barn. Osynliggörandet av flickor exemplifieras 

även genom att en pojke påkallar uppmärksamhet genom att ropa på lärarna för att de ska titta när han 

hoppar ner från en ribbstol. En flicka står också på en ribbstol men hon säger inget och klättrar till slut 

ner när förskollärarna inte uppmärksammar att hon står där. Författarna menar att förskollärarna i 

deras studie inte medvetet uppmanade barnen att utmana könsnormer vilket underbygger föreliggande 

studie att bidra med kunskap kring förskollärarnas upplevelser av att arbeta med jämställdhet på 

förskolan. 
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Odenbrings (2012) studie bygger även den på interaktion mellan vuxna och barn i förskolan. 

Odenbring liksom Ärlemalm-Hagsén och Pramling Samuelsson (2009) framhåller språket som centralt 

för hur genus skapas i förskolan. Författaren menar att när vi människor pratar om och med varandra 

tilldelas vi etiketter bland annat utifrån vilket kön andra kodar oss som. Studien visar på hur 

förskollärarna talar till barnen pekar på olika förväntningar på barnen beroende på deras kön vilket i 

sin tur påverkar deras lärande. Genus smyger sig in i de vardagliga samtalen utan att förskollärarna i 

studien verkar vara medvetna om det. Odenbring (2012) visar på att barn uppfostras med att det är 

skillnader på hur de som pojke eller flicka bemöts vilket långsiktigt begränsar barnens 

handlingsutrymmen. 

  

Lyttleton och Smiths (2017) studie handlar om hur könsroller på en förskola i Storbritannien kan 

utmanas. Forskarnas syfte är att undersöka hur barns sociala kön på en förskola påverkas av lek och 

fysiska ting som finns på förskolan. Studien inriktar sig på två olika platser på förskolan som 

undersöktes. Den ena platsen kallades för ”hemmahörnet” och den andra för ”den lilla världen”. Det så 

kallade hemmahörnet var ett rum som var fyllt med kvinnligt kodade leksaker relaterade till ett faktiskt 

hem såsom husgeråd och kläder.  Den lilla världen var istället iordninggjort med leksaker kopplade till 

det socialt skapade manliga såsom bilar och verktyg. I det första rummet befann sig flest flickor och i 

det sistnämnda flest pojkar.  Enligt forskarna påverkas barnen könsstereotypt av leksaker och rum och 

att pedagoger kan vara mer kreativa än vad de är idag. Denna kreativitet kan yttra sig genom att 

pedagogerna blandar leksaker och föremål så att dessa varken kopplas till maskulinitet eller 

femininitet. Ett exempel som läggs fram i studien är hur en pedagog kan hantera lekandet av bilar. Att 

istället för att bara använda sig av maskulint kodade leksaker så som brandbilar och polisbilar finns det 

alternativ vilket i det här fallet är leveransbilar eller ambulanser. Dessa beskrivs vara mer kopplade till 

kreativitet och omtänksamhet vilket i sin tur skapar en mångfald som är tillåtande för både pojkar och 

flickor. Sammanfattningsvis menar forskarna att pedagoger har ett ansvar att utmana och motverka 

normativa könsroller. Hur ett klassrum ser ut och är uppdelat är med andra ord en viktig del av ett 

barns formande och är viktigt för jämställdheten. Lyttleton och Smiths (2017) studie visar att dessa 

platser med könskodade leksaker påverkar barnens syn på kön och hur genus produceras socialt.  

  

Frödéns (2018) studie syftar till att studera interaktion på en svensk Waldorfförskola. Studien visar att 

förskolans lokaler, Waldorfs särskilda pedagogik och förskollärarnas icke-traditionella syn på manligt 

och kvinnligt bidrar till att avkoda barnens kön och därigenom erbjuda samma möjligheter till pojkar 

såväl som flickor trots att det inte finns ett uttalat arbete med genuspedagogik. Hushållsarbete gjordes 

exempelvis till något attraktivt genom att bara de äldre barnen fick utföra dem. Det fanns inte heller 

några hörnor för typiskt ”tjejiga” eller ”pojkiga” leksaker. Pojkar som uppvisade kvinnligt kodade 

beteenden varken påtalades eller ifrågasattes av vare sig barn eller pedagoger och Frödén hade svårt att 

koda några traditionella könsmönster på förskolan. Liksom Lyttleton och Smith (2017) menar Frödén 

(2018) att rum och ting har betydelse för hur genus produceras i förskolan.  

 

Dolk (2013) menar i sin avhandling om makt, normer och delaktighet i förskolan att hur de vuxna i 

förskolan interagerar sätter ramarna för vilka normer som råder i verksamheten. Den förskola med 

genuspedagogiska arbetssätt författaren genomförde sin studie på hade bland annat ett barnråd för att 

göra barnen mer delaktiga i förskolans verksamhet. Dolk framhåller att vuxnas makt snarare bekräftas 

och förstärks under barnrådet eftersom barnen bara kunde bestämma inom ramarna för det som de 

vuxna redan beslutat. Författaren menar att barnens möjligheter till att vara delaktiga främst infinner 

sig då de gör motstånd – då de uppträder bångstyrigt. Dolk (2013:238) ser inte bångstyrighet som ett 
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karaktärsdrag utan som något som uppstår i protest mot rådande normer. Studien visar att både barn 

och vuxna har små möjligheter till delaktighet då rådande normer är starkt förgivettagna. Liksom i 

Ärlemalm-Hagsén och Pramling Samuelssons (2009) studie hävdar Dolk att barn har lättare att se 

normen och peka bortom den. Dolk (2013:244) fastslår att barn som beter sig ”bångstyrigt” kan hjälpa 

förskolan att utmana förgivettagna normer. Sammanfattningsvis pekar studien på att det alltså inte 

nödvändigtvis behöver vara de genuspedagogiska metoderna som behöver förändras utan hur de vuxna 

uppfattar barn som inte gör det som förväntas av dem utifrån traditionella könsmönster. 
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4. Metod 

  

I följande kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga för att komma fram till våra resultat. Vi har 

samlat in våra data genom sex olika semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av sex olika 

förskollärare från sex olika förskolor. Vi har analyserat materialet genom en tematisk analys. Vi 

redogör även för de etiska aspekter vi tagit ställning till. 

 

  

4.1 Datainsamling och urval 
 

Denna kvalitativa studie bygger på transkriberingar från sex semistrukturerade intervjuer. Sex 

förskollärare från sex olika förskolor i Sverige har intervjuats varav två är män och fyra är kvinnor. I 

denna studie kallar vi dem Sevgi, Erika, Malin, Annelie, Börje och Göran. De benämns i uppsatsen 

även som förskollärare och pedagoger. Namnen är fingerade. Fyra intervjuer genomfördes över 

telefon, en genomfördes via Skype och en mellan fyra ögon. Intervjuerna är mellan 29 och 62 minuter 

långa. En telefonintervju liksom Skypeintervjun spelades in via inspelningsprogrammet Garage band. 

Övriga telefonintervjuer samt intervjun där respondenten möttes upp på plats är inspelade via en 

inspelningsfunktion på mobiltelefonen. Efter detta så sparades de inspelade filerna på datorn eller 

mobiltelefonen för att göra det enkelt att senare lyssna på och transkribera i Word-dokument. Vi 

delade upp de sex transkriberingarna mellan oss och valde att gå igenom varandras transkriberingar för 

att inte missa något genom att läsa samma material vi nyss arbetat med. Vi ville inte heller påverka 

varandra genom att analysera transkriberingarna tillsammans. I processens början genomfördes en 

pilotstudie med en förskollärare. Också den spelades in via inspelningsprogrammet Garage band och 

transkriberades sedan. Detta gjordes för att testa vår intervjuguide och för att se hur de framtida 

intervjuerna kunde komma att bli. Intervjuguiden korrigerades efter pilotstudien eftersom frågorna var 

för stängda. 

  

Datainsamlingsprocessen startade med att 15 förskolor i Stockholms län kontaktades via mejl och 

telefon. Ingen av dessa hade möjlighet att delta i studien. Vi la även ut en status på Facebook där vi 

efterlyste förskollärare att intervjua. Genom statusen på Facebook hörde två personer av sig. De 

ytterligare fyra ställde upp genom att vi till sist frågade runt bland våra bekanta om de kände någon 

förskollärare som kunde tänka sig att delta.  

  

Intervjuerna delades upp mellan oss och vi intervjuade tre förskollärare vardera. Anledningen till att 

inte alla intervjuer har genomförts i samma rum som respondenten är förskollärarnas egna önskemål 

om endera Skype eller telefonsamtal. De flesta befann sig geografiskt för långt bort för ett fysiskt 

möte. Under intervjuerna användes en förberedd intervjuguide med två övergripande teman samt 

öppna underfrågor. Frågorna är öppna då vi vill styra respondenterna så lite som möjligt. Frågorna 

kom inte alltid i samma ordningsföljd i alla intervjuer. Följdfrågor ställdes för att få en djupare 

förståelse för respondenternas svar. Valet att basera materialet på semistrukturerade intervjuer bygger 

på studiens syfte att bidra med kunskap kring förskollärarnas upplevelser av att arbeta med 

jämställdhet på förskolan (Bryman 2011:414,415). 

  

  



11 
 

 

4.2 Analysmetod 
 

 En empiristyrd tematisk analys har använts i analysen för vårt empiriska material, det vill säga sex 

transkriberingar från intervjuer med sex olika förskollärare. Enligt Braun och Clarke (2006) finns det 

ingen konsensus hur man genom en tematisk analys hittar teman i ett material men då den på så sätt 

även är flexibel valde vi att använda oss av den då det möjliggjorde att vi kunde välja ett sätt att koda 

materialet som passade oss. Vi valde båda att koda med färger. Vi delade upp de sex 

transkriberingarna mellan oss och valde att läsa varandras transkriberingar för att inte bli för blinda 

genom att arbeta med samma material som vi nyss skrivit ner. Först lästes transkriberingarna noggrant 

igenom medan vi förde anteckningar i marginalerna. Efter detta så letade vi upp olika stycken ur det 

transkriberade materialet som ansågs vara framträdande och viktiga kopplat till syftet med uppsatsen 

och kodade dem med olika färger. När vi sedan träffades och jämförde våra färgkodningar hade vi 

hittat flera liknande teman men namngett dem olika. Vi kom sammanfattningsvis fram till två 

övergripande teman: Pedagogiska verktyg för att motverka traditionella könsroller och 

Förskollärarnas upplevelser av två aspekter av jämställdhet i förskolorna i vilka vi fann två 

underkategorier i varje. Under temat Pedagogiska verktyg för att motverka traditionella könsroller 

tillkom underkategorin Språket - Ett verktyg för att motverka traditionella könsroller. Denna 

underkategori kom till eftersom förskollärarna i studien beskriver att de kontinuerligt använder språket 

i sitt dagliga arbete för att motverka traditionella könsroller. Den andra underkategorin som blev till 

var Lek - Ett verktyg för att motverka traditionella könsroller. Denna underkategori framställdes 

eftersom att det krävs en inblandning av förskollärarna i studien i barnens val av lekar och en 

omstrukturering av miljöerna där dessa lekar äger rum för att motverka de traditionella könsrollerna. I 

temat Förskollärarnas upplevelser av två aspekter av jämställdhet i förskolorna behandlas 

könsöverskridande barn och det personliga intressets inverkan på förskolornas jämställdhetsarbete då 

dessa aspekter var mest framträdande i transkriberingarna. Underkategorin Möten med 

könsöverskridande barn tillkom eftersom förskollärarna berättade om sina upplevelser av 

könsöverskridande barn och hur detta hanteras. Könsöverskridande barn väckte vårt intresse då de går 

emot traditionella könsmönster om hur pojkar och flickor ska vara. Det var således intressant att veta 

vad förskollärarna hade för upplevelser med barn bortom könsnormen. Temats andra underkategori, 

Personligt intresse, uppstod genom förskollärarnas berättelser om att det krävs någonting av den 

enskilda individen för att ett jämställdhetsarbete ska kunna bedrivas. Underkategorin visar på 

förskollärarnas upplevelser kring vad som är viktigt för att bedriva jämställdhetsarbete i förskolan. Vi 

var båda överens om att dessa var de mest framträdande och relevanta i transkriberingarna för att 

kunna bidra med kunskap kring förskollärarnas upplevelser av att arbeta med jämställdhet på 

förskolan. Med tanke på att det är människor vi har intervjuat och att deras innersta känslor och tankar 

kring frågorna som ställdes låg i fokus valde vi att fokusera på datan först och teorin sedan. Med andra 

ord var den tematiska analysen empiristyrd, även kallad induktiv (Braun & Clarke 2006). När vi hade 

våra teman klara kunde vi placera dem i ett större vetenskapligt sammanhang med hjälp av Svaleryd 

(2002) och Wahlgren (2011) samt den tidigare forskningen som presenteras i avsnitt 3.2 Tidigare 

forskning. 
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4.3 Studiens tillförlitlighet 
 

Tillförlitlighet är ett alternativt kvalitetskriterium när det handlar om kvalitativa studier som skiljer sig 

ifrån de kriterier som används inom kvantitativ forskning. Inom tillförlitligheten förekommer det fyra 

underkategorier vilka benämns som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 

styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att det man som forskare speglar och rapporterar 

verkligen stämmer överens med verkligheten samt att de regler som finns har följts under forskningens 

gång. För att öka trovärdigheten ska forskaren även dela med sig av resultaten till de personer som har 

deltagit i studien (Bryman 2011: 354–355). I vår studie har respondenterna inte haft en önskan att vara 

delaktiga under uppsatsskrivandets gång utan istället varit intresserade av att läsa den färdiga 

uppsatsen vilket de erbjöds. De regler som finns har följts, och vi har varit noggranna med att följa de 

etiska huvudkraven som följer i nästa kapitel. Respondenterna kommer givetvis erbjudas att ta del av 

studien så att vi kan ta del av deras tankar kring sin medverkan. 

Överförbarhet innebär om huruvida resultatet kan överföras på andra kontexter. Bryman (2011:355) 

menar att det är djupet och detaljrikedomen i en kvalitativ studie är det viktiga. Resultatet i vår studie 

utgår från 6 olika respondenter. Med detta sagt så är det omöjligt att veta om andra förskollärare hade 

svarat och agerat på ett liknande sätt. Dock är alla respondenter utbildade förskollärare och hade 

liknande tankegångar och upplevelser av de frågor som vi ställde under intervjuerna. Syftet med vår 

uppsats är inte heller att generalisera förskollärares upplevelser utan att detaljerat beskriva just dessa 

förskollärares upplevelser. Pålitlighet syftar till det arbete man som forskare har lagt ner under 

studiens gång. En redogörelse kring studiens alla delar är att föredra. För att öka pålitligheten ska även 

kollegor granska ens material och bedöma kvalitén på studiens olika delar (Bryman 2011: 355). Vår 

studie har redovisats på ett noggrant sätt genom att vi systematiskt har fokuserat på en del i taget 

gemensamt. Utöver detta har vi fått hjälp med kvalitén på vårt arbete genom en opponering i studiens 

början samt fått hjälp av en handledare under hela studiens gång. 

 

 

4.4 Etiska överväganden 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska huvudkrav, vilka samtliga är nödvändiga inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna i studien ska vara upplysta av forskaren om vad studiens syfte är och vad deras deltagande 

handlar om. Utöver detta ska deltagaren göras medveten om att deltagandet är frivilligt och att detta 

kan avbrytas under hela processen. Samtyckeskravet inbegriper att deltagarna ska ha gett sitt samtycke 

om sin medverkan. Konfidentialitetskravet medför att de uppgifter som har tillhandahållits av 

forskaren angående deltagarnas medverkan ska tas hand om på ett konfidentiellt sätt. Nyttjandekravet 

innebär att det insamlade materialet endast ska användas i forskningsändamål.  

 

Ett missivbrev (Bilaga 1) skickades ut till samtliga förskollärare i vår studie innan intervjuerna skulle 

äga rum. Där informerades de om undersökningens syfte, att intervjun skulle spelas in, att de kommer 

att vara anonyma samt att studiens resultat enbart redovisas i vetenskapligt syfte. I brevet stod även att 

respondenterna utan att behöva motivera sitt val kunde avbryta sitt deltagande i studien. Detta 

upprepades även muntligt innan intervjuerna tog sin början. Vi har haft inspelningarna sparade på 

privat dator som ingen annan kan komma åt, vi har inte heller döpt inspelningarna med 
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respondenternas namn. När vi transkriberat har vi använt figurerade namn. Det förskollärarna sagt till 

oss rörande deras arbete kan vara känsligt och är inte för arbetsgivare eller övriga kollegor att ta del 

av. Därför är det viktigt att skydda deras identitet. 

 

Vi som forskare är alltid synliga i vårt arbete, det vill säga våra erfarenheter och värderingar har 

påverkat intervjuerna och hur uppsatsen skrivits fram. Vi har makt att skriva fram våra tolkningar av 

det respondenterna sagt vilket vi haft i åtanke då uppsatsen skrivits. I intervjuerna har vi ställt öppna 

frågor för att inte styra respondenterna. Vi är medvetna om att förskollärarna kan ha svarat på det sätt 

som de tror att vi vill att de ska svara. Särskilt eftersom vi pratar om hur de arbetar med barn och 

jämställdhet vilket kan vara känsligt. För att tackla detta ställde vi följdfrågor för att försäkra oss om 

att vi förstått respondenterna rätt. 
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5. Resultat och analys 

 

 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och därefter en analys av det. Resultatet visas genom två 

större teman med tillhörande underkategorier. Materialet består av citat från de intervjuade 

förskollärarna. Temat 5.1 Pedagogiska verktyg för att motverka traditionella könsroller ämnar besvara 

forskningsfrågan Vilka pedagogiska verktyg använder förskollärarna sig av för att motverka 

traditionella könsroller? Resultatet visar vilka praktiska verktyg förskollärarna beskriver att de 

använder sig av i arbetet med jämställdhet på förskolorna. Temat 5.2 Förskollärarnas upplevelser av 

två aspekter av jämställdhet i förskolorna ämnar besvara forskningsfrågan Hur beskriver 

förskollärarna sitt arbete med att motverka traditionella könsroller? Resultatet som tematiseras visar 

på förskollärarnas upplevelser av sitt arbete med jämställdhet på förskolorna rörande pedagogiska 

verktyg för att främja jämställdhet, möten med barn utanför den traditionella könsnormen samt vad de 

upplever är viktigt för att bedriva jämställdhetsarbete. Vi poängterar att resultaten baseras på de sex 

förskollärarna vi har intervjuat. 

 

5.1 Pedagogiska verktyg för att motverka 

traditionella könsroller 

  

Här presenteras förskollärarnas pedagogiska verktyg för att motverka traditionella könsroller. 

Förskollärarna beskriver att de använder sig av språk och lek i sitt jämställdhetsarbete. 

 

5.1.1 Språket - Ett verktyg för att motverka traditionella könsroller 

 

Följande underkategori visar på språket som en av förskollärarnas mest framträdande verktyg att 

motverka traditionella könsroller. Samtliga förskollärare anser att språket är ett viktigt verktyg i deras 

pedagogiska arbete med barnen. Majoriteten av de intervjuade förskollärarna upplever att könande av 

barn motverkar jämställdhetsarbetet. Istället försöker de använda andra ord för att ersätta hon, han, 

flicka och pojke.  

 

Nedan följer ett citat från Erika. Hon menar att det är viktigt att inte köna barnen då hon anser att 

könet inte definierar personen eller att hon inte kan veta säkert vilket kön som barnen identifierar sig 

som. Hon föreslår att man istället kan använda barnens namn eller ”ni som står där borta”. 

  

[…] jag tycker det är viktigt att vi inte könar barnen typ genom att säga kom nu 

pojkar eller flickor för det vet vi ju inget om hur de identifierar sig och även om vi 

vet det så är det inte allt de är… De har ju ett namn vilket är jätteenkelt... Känner 

man för att gruppera dem… Typ en ny vikarie som inte har lärt sig barnens namn så 

är det kanske lätt att de säger typ öh tjejer eller killar… Så kan man ju istället typ 

säga ni som står där borta eller ni på den eller den avdelningen. Så språkbruk är 

sketaviktigt hur vi formulerar sig mot varandra och till barnen… […] 
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 Citatet nedan kommer från Göran. Liksom Erika vill Göran undvika att köna barnen. Göran använder 

sig av hen om han inte vet könet på någon. Då barnen behöver grupperas används namnet på 

förskolans avdelningar. Exempelvis ”ni blåsippor går dit.” Göran berättar att han och kollegorna inte 

bara undviker att köna barnen. De säger figurer istället för gubbar då barnen tittar på bilder. 

 

De minsta barnen kallar vi för blåsipporna, mellanbarnen för violerna och de äldsta 

solrosorna […] Och vi försöker jobba med ord och benämningar. Om vi till exempel 

har sagostund och det är gubbar på bilderna så säger vi figurer istället. Och vi 

använder hen när vi inte vet könet på någon. Och det gör vi för att vi tycker att barn 

har rätt att bygga sin egen könsidentitet. Och så använder vi de här namnen på 

avdelningarna om vi till exempel ska göra gruppindelningar. Så istället för att säga 

ni flickor går dit, så säger vi till exempel ni blåsippor går dit. Så det här blir som 

symboler för barnen, istället för kön när vi pratar med dem. Så vi använder samtalet 

mycket. 

Göran fortsätter och tar upp exempel hur de även ersätter ord i lekar och i sagor. I leken Björnen sover 

används barnens namn istället för ett pronomen. I likhet med Erika ersätter Göran i sitt exempel ”hon” 

med namnet Linda. Göran menar vidare att han och kollegorna kan byta ut benämningar som de tycker 

är för könsstereotypa i äldre sagor. 

 

Jag kan ta ett exempel när vi leker Björnen sover. Då sjunger vi inte han är inte 

farlig utan vi sjunger om det barn som för tillfället leker björn. Alltså vi säger 

namnet på barnet istället för han eller hon. Typ Linda är inte farlig. Vi använder 

barnens namn mycket istället för han och hon. Vi kan läsa äldre sagor ibland som 

inte är så genusmedvetna och då kan vi byta ut benämningar som är för 

könsstereotypa. 

 Annelie beskriver, liksom Erika och Göran, att hon försöker att inte säga flickor och pojkar. Då 

barnen ska grupperas menar Annelie att hon och hennes kollegor kan dela in barnen efter deras 

intressen. Till skillnad från Göran använder hon inte hen på förskolan.   

 

Vi försöker att inte kalla dem flickor och pojkar så mycket. Vi försöker att inte 

använda begreppen. Däremot använder vi inte hen heller. Vi säger inte hen. Vi säger 

mer alla som är intresserade av det här kan göra det härinne eller alla som gillar den 

här färgen kan gå dit. Eller vad det nu kan vara. Det beror på vad barnen gör i 

situationen.  

Malin återger ett besök i kyrkan som förskolan hon arbetar på gjorde. Prästen kallade barnen pojkar 

och flickor varpå hon flikade in ”och andra”. Malin berättar att hon brukar uppmana andra pedagoger 

att göra likadant. Liksom Erika, Göran och Annelie undviker Malin att köna barnen på förskolan. 

Istället för att säga flickor och pojkar kan hon ersätta benämningarna med barn, ungar eller kompisar. 

Hon anser att språkbruket är det enklaste verktyget att motverka traditionella könsroller. 

 

[…] Idag var vi i kyrkan och då sa prästen ja nu pojkar och flickor och då sa jag 

”och andra” och då blev han helt ställd... Och så släppte han den diskussionen men 

det är en grej jag alltid gör och säger till andra pedagoger att alltid göra också… Typ 

om andra pedagoger säger kom nu tjejer så säger jag alltid kom nu barn eller ungar 

eller kompisar såhär ger dem andra alternativ hela tiden för att sluta köna dem och 

sätta in dem i samma form och såhär… Så språkbruket är det som är lättast att 

påverka. 
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Göran berättar att det finns en likabehandlingsplan på den förskola han arbetar på. I 

likabehandlingsplanen står det bland annat att pedagogerna ska tänka på vilka ordval de väljer inför 

barnen. Exempelvis byts namnet på leken Mamma, pappa, barn ut till Familjelek. Göran poängterar 

att familjer kan se olika ut och upplever att barnen kan lära sig detta genom att ersätta äldre 

benämningar till nya. Att ersätta ord för att motverka traditionella könsroller finns alltså förankrat i de 

styrdokument på den förskola Göran arbetar på. 

  

Och där har vi då skrivit in, alltså i vår [likabehandlingsplan] här på den här lokala 

förskolan. Att vi ska ha ett normkritiskt förhållningssätt där vi pedagoger då till 

exempel ska tänka på att olika familjer ser olika ut. Där ska vi tänka på ordval som 

inkluderar och vidgar barnens syn på hur en familj kan se ut. När de till exempel 

leker mamma, pappa, barn så säger vi pedagoger familjelek istället. Familjer kan ju 

se olika ut. Det kan ju vara två män eller två kvinnor. Det kan vara en ensam 

förälder och så vidare. 

  

Börje anser det pratas mycket om jämställdhet men att det kan vara svårt att veta hur man ska arbeta 

konkret med barnen. Liksom de övriga förskollärarna menar Börje att språket är ett viktigt verktyg. 

Han ger en beskrivning hur en komplimang till ett barn omedvetet kan förstärka traditionella 

könsroller. 

  

[…] det finns nog en ganska allmän bild i Sverige där man pratar mycket 

värdegrund att jämställdhet... Alla ska behandlas lika och så vidare men sen kanske 

man inte riktigt vet vad det innebär eller hur man gör det, liksom att man inte har 

förstått att ”Heej vilken fin tröja” är ett genusförstärkande beteende […]. 

  

Likt Börje tar Malin upp ett exempel där en komplimang till ett barn omedvetet kan förstärka 

traditionella könsroller. Hon undviker att säga att barnen är söta men försöker istället ersätta det med 

att intressera sig för något de arbetat med. 

  

[…] men det här med att säga gud vad söt du är pysslar jag inte med alls längre men 

man vill ju fortfarande ge dem det de är ute efter och då får man liksom säga typ… 

Gud vad du har lagt ner mycket tid på den här teckningen och är du stolt över den 

bla bla bla. 

  

Erika har erfarit att hon omedvetet kan ändra tonläge i samtal med barnen beroende på vilket kön de 

har. Hon menar också, likt Malin och Börje att det är lätt att omedvetet förstärka traditionella 

könsroller då barnen exempelvis vill ha beröm för en ny tröja. Istället för att säga ordet fin kan Erika 

ersätta det med att fokusera på tröjans funktion. Erika menar vidare att hon och hennes kollegor måste 

tänka på hur de pratar och beter sig på förskolan eftersom deras handlingar är med och formar barnens 

identitet. Hon poängterar att det är viktigt som förskollärare att inte fastna i könsstereotypa mönster 

själv då barnen påverkas av pedagogerna. Erika menar också att det är viktigt att erbjuda varierat 

språkbruk för att motverka traditionella könsroller. 

  

[…] när barnen kommer fram och visar typ kolla min nya tröja så är det lätt att man 

säger gud va fin helt omedvetet och tonläget kanske till och med avslöjar vilket kön 

det är vi pratar med och om vi istället tänker att barnet vill bli sett i den här 
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situationen så kan man typ ”ah men vad kul för dig” ”trivs du?” ”är den skön?” så 

man flyttar fokus från utseende till typ funktion och försöka använda alla ord med 

alla barn […]. Hos oss så är det typ 90 procent kvinnor… Och då behöver vi tänka 

vad vi gör, gör vi allt eller ringer vi in våra manliga kollegor för vissa grejer eller är 

det vi som snippbärare som alltid tröstar barnen och så vidare. Ganska basala grejer 

kan man tycka men vissa har kanske inte kommit längre än så. […] Vilken typ av 

förebild barnen får och hur vi påverkar dem… Det är lätt att det blir barnens identitet 

liksom så det är väldigt viktigt att erbjuda en stor mängd olika aktiviteter och 

material men också en stor variation av vårt språkbruk. 

 

5.1.2 Lek - Ett verktyg för att motverka traditionella könsroller 

 

Pedagogerna arbetar med att nå en förändring kopplat till lekar, rum och miljö då olika rum och lekar 

på förskolorna automatiskt blir “killiga” eller “tjejiga” beroende på vilka leksaker som finns i rummet. 

Pedagogerna menar att dessa lekrum behöver struktureras om och blir således verktyg för att de 

traditionella könsrollerna ska kunna motverkas. Förskolorna arbetar också med att försöka ändra 

strukturerna i uppdelningen mellan flickor och pojkar då pedagogerna menar att deras inblandning i 

barnens val av lekar är viktigt för att motverka de traditionella könsrollerna, vilka i sig kan förstärkas 

utan pedagogernas inblandning. 

 

Sevgi berättar att förskolan hon arbetar på diskuterar att pedagogerna ska ändra om i barngrupperna 

för att motverka de traditionella könsrollerna. 

  

Sen har vi även pratat om att vi ska göra lekgrupper där vi blandar barnen. Alltså vi 

kommer bestämma vilka barn som är i vilken lekgrupp och så går man iväg och 

leker tillsammans. Att vi pedagoger kommer blanda pojkar och flickor och leker 

olika sorters lekar som inte bara är typiskt pojkiga eller flickiga. 

 

Sevgi berättar vidare att ett rum med lego, byggklossar och annat typiskt manligt kodade ting också 

automatiskt blir ett pojkrum då hon upplever att bara pojkar vistas i och ”tagit över” rummet. För att 

lösa detta försöker hon blanda upp materialet i rummet så att flickorna ska vilja vara där. 

  
Till exempel har vi ett rum som vi kallar för byggrummet, där finns olika 

byggmaterial. Det är lego, klossar och sånt. Vi har sett att alla barnen gillar att 

konstruera och bygga och då ordnade vi det här rummet. Men det rummet har på 

något sätt blivit ett pojkrum. Alltså pojkarna har liksom typ tagit över hela rummet. 

Och det känns som om flickorna nästan inte riktigt vill gå in där. Det känns 

för grabbigt, högljutt på något sätt. Så nu försöker vi då hitta ett annat 

material som kan locka dit flickorna. Och i de andra lekrummen försöker vi 

placera material som tilltalar pojkarna så de inte bara är i byggrummet. Så att 

de ska bli mer uppblandade. 

 

Vidare talar Erika om sina tankar av vikten att som pedagog blanda sig i valet av lekrum för barnen för 

att motverka könsgrupperingar. 

  

Så vi gjorde en valtavla som var uppdelad på olika rum och så hade varje barn en 

namnlapp och så satte de sitt namn på det rummet de ville vara i och det 

uppmuntrade vi. Vi kunde ibland göra det fritt och ibland kunde vi styra det lite 
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beroende på typ… Ja vissa valde ju alltid samma som sin kompis eller liknande… 

För att utmana dem vidare [att inte könsgruppera sig] så hade vi pedagogens val 

också som kallades för peddan och då gjorde vi så att vi valde helt enkelt. 

  

Likt Erika så menar Malin också att hon märker att pedagogerna på hennes förskola behöver blanda 

sig i barnens val av lekar, i detta fall förändra strukturen på en yta som är typiskt manligt kodad för att 

jämställdhetsarbetet ska fortgå och att traditionella könsroller ska kunna utmanas. 

  

Hos oss så har vi i alla år haft en liten fotbollsplan som typ utvecklingsområde 

därför det ses som väldigt normbrytande för flickor att vara där även om flickorna 

kanske spelar fotboll på fritiden men på raster så är det 98 procent pojkar … Vi har 

länge tänkt hur vi ska komma till rätta med det… Ska vi ha en dag då vi kör 

gymnastik eller, men då kommer det väl slå över och bara bli flickor på planen 

istället så vi har bestämt oss för att bara ha vanliga lekar istället och det har varit 

jättebra. 

  

Göran beskriver även sin syn på hur att han som pedagog ha behövt blanda sig i barnens lekar och sätt 

att umgås för att förhindra att barnen behandlar varandra illa. Han menar att som pedagog är det även 

viktigt i deras arbete att kunna vara proaktiv och utveckla hjälpmedel för barnen så att de själva känner 

att de är delaktiga. 

  

Men vi försöker att någon pedagog hela tiden är nära barnen även när de leker 

själva. Vi måste kunna snappa upp i fall det kommer några kränkande ord eller så. 

Vi försöker att jobba så att vi inte blir arga men vi måste kunna samtala och säga det 

här är inte okej, att säga sådär. Vi sjunger Stoppsången också, det har att göra med 

barnens integritet. Att de ska bestämma själva om de vill ha en kram eller så. 

 

  

5.2 Förskollärarnas upplevelser av två aspekter 

av jämställdhet i förskolorna 
 

Här presenteras förskollärarnas upplevelser av två aspekter av jämställdhet i förskolan. Närmare 

bestämt upplevelser av möten med barn utanför traditionella könsmönster samt förskollärarnas 

upplevelser kring vad som behövs för att bedriva ett jämställdhetsarbete. Förskollärarna upplever att 

könsöverskridande barn inte behöver lyftas i personalgruppen samt att det personliga intresset spelar 

in i hur väl ett jämställdhetsarbete bedrivs. 

 

 

5.2.1 Möten med könsöverskridande barn 

  

I detta undertema presenteras förskollärarnas upplevelser av könsöverskridande barn, det vill säga barn 

som inte fogar sig efter traditionella könsroller. Förskollärarna har inte pratat om hur dessa barn ska 

bemötas i personalgruppen. 

 

Sevgi berättar om ett barn hon benämner som han. Vi kan kalla barnet Kim för enkelhetens skull. Hon 

berättar att föräldrar och andra barn har frågat Kim om hen är en pojke eller en flicka. Enligt Sevgi 
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refererar hen till sig själv genom att säga sitt namn. Sevgi upplever att Kims könsidentitet inte riktigt 

är helt klar för, som hon säger, honom än. Sevgi menar även att Kim är den han är oavsett vad han har 

på sig. Personalen på förskolan där Sevgi arbetar har inte pratat något om det här. 

  

Så han går runt i klänningar och har hårspännen ibland. Vi i personalen har 

egentligen aldrig lyft det utan det har bara varit. Det här barnet är det här barnet och 

det är inget vi har pratat om. Han är den han är oavsett vad han har på sig. Han kan 

få frågor ibland har jag hört från dels föräldrar och dels andra barn som frågar om 

han är en pojke eller flicka. Och då svarar han bara att jag är och så säger han sitt 

namn. Ibland säger han att han är en tjej och ibland är han en kille och ibland är han 

bara sitt namn så det är inte riktigt helt klart för honom än tror jag. 

  

 Annelie skildrar en upplevelse som liknar den Sevgi återgav. Hon berättar om ett barn som nyligen 

slutat på förskolan för att börja i skolan. Liksom Sevgi benämner Annelie barnet som en han. Vi kan 

kalla det här barnet Matilda. Annelie beskriver att Matilda först presenterade sig med ett pojknamn 

men att hon senare inte lyssnade till det namnet med förklaringen att hon är en flicka. Annelie berättar 

vidare att de andra barnen kände sig förvirrade och att det uppstod diskussioner mellan förskolebarnen. 

På frågan hur förskollärarna hanterade det svarar Annelie att personalen lät Matilda föra sin egen talan 

i diskussionerna. I likhet med Sevgis förskola har inte heller Annelie och hennes kollegor lyft 

bemötandet av könsöverskridande barn i personalgruppen. 

  

Förra året och några år tillbaka från det så hade vi ett barn. Just det här barnet var det 

första barn som verkligen uttalat sagt sig vara ett annat kön än man faktiskt. Eh. 

Starkt uttalat ett annat kön.  Med ett annat namn än det namn som barnet först hade. 

[…] . I det här fallet var det då en pojke som sa sig vara en flicka. Personalen 

reagerade inget speciellt. Och det var det inte en sån jättestor reaktion på från barnen 

men att det här barnet ville heta något annat än vad som var sagt från början. Det här 

barnet presenterade sig i början men ville sen inte lyssna när man sa det namnet. Då 

sa han ni ska kalla mig, och så sa han ett annat namn, ett flicknamn. Och det kunde 

bli såhär, varför svarar du inte när man ropar och då kunde han svara ni ropar ju fel 

namn. [...] Då kunde det bli diskussion mellan barnen. Nej, jag är ingen pojke. Jo 

men det är du visst. […]. Nja, vi [i personalen] lät det här barnet föra sin egen talan. 

  

Annelie fortsätter att berätta om Matilda. Vid några tillfällen refererar hon till henne som ”pojken som 

sa sig vara flicka”. Hon återger att Matilda upplevde att det var fel på henne eftersom hon har en snopp 

fast hon är flicka. Annelie menar att det inte varit så med andra barn som exempelvis klätt sig i 

könsöverskridande kläder. Hon upplever att de andra barnen tagit på sig kläder de tycker är fina och 

att det inte behöver vara könsrelaterat.  

  

[…] den här pojken som sa sig vara flicka. Det var det mest specifika. Barnet sa det 

har blivit något fel på mig, jag har fått en snopp men jag är ingen pojke. Så uttalat 

har det inte varit förut med andra barn. Andra barn, pojkar kan ha sagt jag vill ha 

klänning eller nagellack men det har jag upplevt mer som en fråga om utseende och 

vad man tycker är fint. Så det har vi i personalen inte lagt någon värdering om kön i. 

[…] det behöver ju inte betyda något mer än att de är så de vill ha det. 
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5.2.2 Personligt intresse 

 

Denna underkategori behandlar pedagogernas upplevelser av att deras jämställdhetsarbete fungerar väl 

endast om pedagogerna själva har ett eget intresse och en egen erfarenhet kopplat till jämställdhet.  

  

Börje upplever att huruvida någon förstår jämställdhetsarbete beror på dennes personliga intresse. Han 

upplever att han som förskollärare kan vara trygg att han arbetar utifrån förskolans styrdokument då 

han hamnar i konflikt med vårdnadshavare. 

  

Såklart skiljer sig kunskapsnivån och intresse […] Vi måste ju försöka vara trygga i 

det vi gör utifrån forskning liksom och utifrån eh läroplan och skollag… Jag tänker 

att de tre benen man kan stå på när man hamnar i olika konflikter med 

vårdnadshavande... vi måste jobba med det här och vi har inget val oavsett vad du 

tycker liksom. 

Malin upplever att jämställdhetsarbetet i förskolan inte borde vara svårt om alla förskollärare skulle 

vara intresserade och pålästa om traditionella könsroller. Hon menar att det i dag behövs ett personligt 

intresse för att bedriva jämställdhetsarbete i förskolan då många förskollärare fastnat i rådande 

könsnormer. 

  

Flera pedagoger är väl nyfikna och undrar över hur man ska gå tillväga men om 

genustänket och inkluderingstänket redan finns så krävs det inte så mycket hos 

pedagogen och det är väl det som är problemet att okunskapen är så jävla hög… 

Människan är ju liksom inte jättebenägen att förändra sig speciellt om man har 

jobbat länge i samma bransch och behöver göra något på ett nytt sätt men om du 

jobbar med det här då… Då är det ju ingen stor grej med genustänket. 

 

Erika talar om hur viktigt det är att ha en grundkunskap för att göra ett gott arbete och att denna 

grundkunskap kommer ifrån pedagogen själv. 

  

Jo.… Det finns ju ... Dels har vi ju värdegrunder och följa skolplanen och så men 

som alltid så... Det hänger lite på pedagogen. Man måste liksom aktivt söka upp en 

mapp… Inte alltid så tydligt och lite upp till var och en. 

      

Liksom Erika upplever Göran att eget intresse också spelar in i processen. 

  

Men det är väl lite eget intresse utanför arbetet det där. Att läsa det. Vi förskollärare 

har ju också tillgång till fortbildning, det kan vara någon föreläsning eller kurs på 

högskolan som handlar om genus. 

  

Sevgi har också upplevt att det egna intresset spelar in i hur väl man som pedagog på förskolan hon 

jobbar på kan arbeta med jämställdhet och genus, speciellt när styrdokumenten och läroplanen kan 

upplevas vara otydliga. 

  

Och även om det står en del om genus i läroplanen så är inte det helt tydligt skulle 

jag säga, väldigt abstrakt. Därför kan det vara svårt att, ja eller man vet ju kanske en 

del om hur man gör men mycket ligger nog i ens egna värderingar. 
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Malin anser att det krävs ett eget intresse och en egen vilja att utvecklas inom genusarbetet. Hon 

menar nedan att genusarbetet på ett sätt hamnar i skymundan för andra ämnen och saker som förskolan 

arbetar med. 

  

Alltså… Vi behöver väl släcka lite bränder tänker dem kanske … Vad är det vi 

behöver konkret arbeta med just nu… Nu behöver vi arbeta med andra saker 

exempelvis… Jag vet inte typ miljö eller något och det hamnar ofta i skymundan 

med det här med inkludering och genus… Alltså… Det är inte en prioritet. 

   

5.3 Analys 
 

Resultatet visar att förskollärarna beskriver att de motverkar traditionella könsroller genom att ersätta 

könade ord samt styra barnens lekar för att förhindra flick- och pojkgrupper. Studien visar även på att 

bemötandet av könsöverskridande barn inte lyfts i personalgrupperna samt att förskollärarna upplever 

att den individuella pedagogens personliga intresse för jämställdhet är viktigt för att bedriva en 

jämställd pedagogik i förskolan. 

 

Hur kan då förskollärarnas upplevelser av att arbeta med jämställdhet på förskolan förstås främst med 

utgångspunkt i Wahlgren (2011) och Svaleryds (2002), men även Eidevald och Taguchis (2011), 

beskrivningar av genuspedagogik? Majoriteten av de intervjuade förskollärarna försöker ersätta 

könsstereotypa ord för att motverka traditionella könsroller. Det kan, med stöd i Wahlgren (2011) och 

Svaleryd (2002) vara ett resultat av att pedagogerna förstått sin delaktighet och inflytande i processen 

av barnens identitetsskapande. Förskollärarnas subtila signaler, som ordval och tonläge, påverkar 

barnens förståelse för hur de ska vara för att bli accepterade av sin omgivning (Svaleryd 2002:22). 

Enligt Eidevald & Taguchi (2011) är språket nyckeln till konstruerandet av kön. Förskollärarna 

ersätter könsstereotypa ord med barnens namn eller andra mer könsneutrala ord. Med stöd i Eidevald 

& Taguchi (2011) kan detta betraktas som könsneutralt arbete där förskollärare talar likadant till 

pojkar såväl flickor för att sätta individen framför könet. Att ersätta könsstereotypa ord i bemötandet 

av barnen kan alltså betraktas som en genuspedagogisk strategi där förskollärarna ser barnen som 

individer utan påverkan av deras kön. Förskolebarnen Matilda och Kim kan betraktas vara barn som 

inte motsvarar omgivningens förväntningar på dem. Å ena sidan framhåller pedagogerna att kön inte 

spelar roll samtidigt som Matilda blir ”pojken som sa sig vara flicka” och Kim är ”den han är”. 

Pedagogerna Sevgi och Annelie benämner barnen som pojkar i intervjuerna trots barnens egna 

önskemål. Det finns en möjlighet att de talar annorlunda i samma rum som barnen men då 

förskollärarnas privata värderingar ofta samspelar med handling på arbetet är det ett rimligt antagande 

att inställningen smittar av sig på barngruppen (Svaleryd 2002:14). Eidevald & Taguchi (2011) menar 

att det könsneutrala arbetssättet kan anammas av förskollärare som har inställningen att det är skillnad 

mellan könen, huvudsakligen på grund av att förskollärarna själva är uppväxta i ett samhälle där 

traditionella könsmönster är normen. Risken kan då bli att pedagogernas omedvetna könstereotypa 

inställning omedvetet påverkar arbetet och bemötandet av barnen trots att man strävar efter att arbeta 

könsneutralt. Barn lär sig av vuxna att det finns pojkar och flickor samt vilket fack de borde tillhöra, 

om de vuxna inte är medvetna om detta kan det leda till de bemötanden kring Kim och Matilda vars 

genus inte stämmer överens med de biologiska könen. Det finns ingen konsensus i personalgrupperna 

hur situationerna med könsöverskridande barn ska hanteras vilket kan förklaras genom att jämställdhet 

av många anses vara en kvinnofråga. Det kan därför finnas en rädsla att betraktas som en manshatare 

eller en mes vilket hindrar arbetslagen att tala om könsöverskridande barn (Wahlgren 2011:15), 
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(Svaleryd 2002:22,40). Att inte lyfta könsöverskridande barn i personalgrupperna kan, även med stöd i 

Dolks (2013) och Ärlemalm-Hagsén och Pramling Samuelssons (2009) studier vara ett resultat av att 

förskolepersonal omedvetet agerar utifrån en traditionell syn på att det finns pojkar och flickor samt 

tillskrivna egenskaper de ska följa. Utan ett arbetsklimat där olika former av ojämställdhet kan 

synliggöras hamnar barn, liksom Kim och Matilda i kläm. 

 

Svaleryd (2002) menar att pedagoger och vuxna har en stor del i ett barns uppväxt och i förlängningen 

skapandet av deras självidentifierade kön. Detta påvisas i en stor del av pedagogernas försök att blanda 

sig i barnens val av lekar och att mana till att barnen provar på olika saker som de tidigare ej har 

prövat för att utmana barnens utveckling. Eftersom pedagogernas roll i skapandet av barnens 

identiteter har stor tyngd så kan vi här se att pedagogernas försök att ändra vissa mönster skapar en 

öppenhet för att bryta upp de traditionella könsrollerna. Wahlgren (2011) förklarar att det idag finns en 

befäst bild av hur pojkar och flickor ska vara vilket gör att många barn inte passar in trots att alla barn, 

utifrån läroplanen för förskolan, ska bli bemötta på ett likvärdigt sätt (Wahlgren 2011:16). Genom att 

använda sig av lekar som en strategi för att motverka traditionella könsroller möjliggör förskollärarna 

barnens delaktighet. Malins upplevelser av att göra fotbollsplanen till en yta som bjuder in till all sorts 

lek gör att platsen inte längre förknippas bara med fotboll utan en yta där olika sorters lek och rörelse 

kan utföras. Detta gör att platsen blir mer inkluderande då alla förskolebarn har möjlighet att vistas på 

planen på olika premisser men ändå på samma yta. Pojkar får oftare ett större utrymme och ges en 

större möjlighet att synas och höras på grund av deras högljudda lekar. Dessa lekar är ofta av fysisk 

sort och gör således att tävlingar om vem som är stökigast uppstår mellan pojkarna. Flickor i sin tur 

förväntas vara mjuka och snälla och inte ta plats. Dessa föreställningar om hur pojkar och flickor ska 

vara utspelar sig ofta i en miljö där barnen är tillsammans så som på en förskola och visar sig ofta i 

deras lekar (Svaleryd 2002:15–17). Detta bekräftas genom Sevgis upplevelser av att pedagogerna på 

förskolan har utvecklat en miljö där samtliga barn ska ha en möjlighet att leka med lego och klossar. 

Detta rum har dock tagits över av pojkarna, troligtvis beroende på att de tillåts få ta mer plats. När 

Sevgi menar att platsen har tagits över så visar det på antagandet om att pojkar ägnar sig åt stökiga 

lekar och får större uppmärksamhet och därmed tillåts ta större plats. Flickor och pojkar ska ges 

samma möjligheter och chans och flickor som ofta hamnar i underläge och inte får sin röst hörd ska 

ges ett större utrymme. Detta beskriver Eidevald och Taguchi (2011:21–22) att det könsneutrala 

arbetssättet utgår ifrån. Sevgi försöker att förändra en plats som har blivit typiskt manligt kodad 

genom att blanda pojkar och flickor tillsammans genom lek och material som inte är könskodade. 

Malin vittnar om att förändra en fotbollsplan som nästan enbart används av pojkar som leker 

könskodade lekar. Pedagogerna lägger tid och kraft på att göra platser könsneutrala genom att förändra 

kontexter och att de försöker göra sammanhanget könsneutralt för att barnen ska få samma möjligheter 

på förskolan. Detta går i linje med det könsneutrala arbetssättet där pojkar och flickor bemöts lika och 

där flickor ges större möjligheter att ta plats för en mer jämställd förskola och i slutändan ett mer 

jämställt samhälle (Eidevald och Taguchi 2011:21–22). 

 

När nya rutiner inom jämställdhetsarbetet tillkommer beskriver Svaleryd (2002:41–42) att en 

osäkerhet kan nå pedagogen då motstånd eller rädsla för att misslyckas kan infinna sig. Att som 

pedagog förstå vikten av förändring och nyskapande och att inte vara motståndare mot ett genusarbete 

är avgörande för implementeringen av ett genuspedagogiskt arbete i förskolan enligt läroplanen. Detta 

kan påvisas genom att en överhängande majoritet av pedagogerna vittnar om att deras egna förståelse 

och personliga intresse av jämställdhetsarbetet är avgörande för att få det att fungera väl. Erika och 

Sevgi berättar att styrdokument och möjligheter till ett jämställdhetsarbete finns men på samma gång 

en viss otydlighet kring hur arbetet konkret ska utföras. I bägge fallen krävs det av pedagogerna att de 

har ett eget intresse av att implementera jämställdhetsarbetet. Genuspedagogiken påvisar att som 
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pedagog inte känna osäkerhet och rädsla inför nya rutiner då detta är avgörande för en lyckad 

implementering av jämställdhetsarbetet. I det här fallet är det dock det personliga engagemanget som 

är avgörande. Med detta så menar vi att även om pedagogerna ska följa en viss mall enligt läroplanen 

och styrdokument så fungerar inte ett fulländat genuspedagogiskt arbete utan pedagogernas egna 

engagemang. 

 

Det finns föreställningar att vi i Sverige har uppnått jämställdhet och att män och kvinnor är vitt skilda 

varelser med egenskaper medhavda från födseln. Dessa tankar gör att en regelrätt jämställdhet kan bli 

svår att uppnå (Svaleryd 2002: 39–40). Att utgå från att detta är sanningar gör att skolverkets läroplan 

angående att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller inte kan fullföljas. 

Kopplat till pedagogernas egna uppfattningar om hur deras jämställdhetsarbete är förankrat i deras 

egna intresse kan detta förstås i Malins upplevelser av att jämställdhetsarbetet ofta hamnar i 

skymundan. I dessa fall så kräver det således att pedagogen har en egen vilja och ett eget intresse för 

att jämställdhetsarbetet ska kunna fullföljas. Börje vittnar om att kunskapsnivån på förskolan han 

arbetar på är ojämn vilket också går att koppla till pedagogernas olika uppfattningar om hur 

jämställdhetsarbetet bör genomföras där en pedagogs egna kunskaper bidrar till hur det utförs. Med 

utgångspunkt i Svaleryd (2002:9) måste således dessa pedagoger förlita sig på sin egen kunskap 

parallellt med rådande könsnormer.  
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6. Diskussion  

 

Här presenteras först en diskussion av studiens resultat, en diskussion av metoden som användes för 

att få fram resultatet och studiens slutsats.  

 

6.1 Diskussion av resultat 
 

Studiens syfte är att bidra med kunskap kring förskollärarnas upplevelser av att arbeta med 

jämställdhet på förskolan. Forskningsfrågan Vilka pedagogiska verktyg använder förskollärarna sig av 

för att motverka traditionella könsroller? besvarades i avsnitt 5.1 Pedagogiska verktyg för att 

motverka traditionella könsroller, det vill säga genom språk och lek. Forskningsfrågan Hur beskriver 

förskollärarna sitt arbete med att motverka traditionella könsroller? besvarades i avsnittet 5.2 

Förskollärarnas upplevelser av två aspekter av jämställdhet i förskolorna, det vill säga att 

förskollärarna beskriver att den individuella pedagogens personliga intresse för jämställdhet är ett 

måste för att bedriva en jämställd pedagogik i förskolan. Förskollärarna upplever också att bemötandet 

av könsöverskridande barn inte behöver diskuteras i personalgrupperna. 

 

Ärlemalm-Hagsén och Pramling Samuelssons (2009) och Odenbrings (2012) studier visar att 

förskollärares val av ord påverkar barnens uppfattningar om hur de ska vara som pojkar och flickor 

samt vilket av facken de bör vara i. Vidare att det är skillnad på hur pojkar och flickor uppfostras. 

Pojkar förväntas vara aktiva och ta plats medan flickor förväntas vara tysta och omtänksamma. Detta 

går i linje med genuspedagogiken, vilken utgår från att barn påverkas av vuxnas uppfattningar om 

kvinnligt och manligt. I genuspedagogiken utmanar och ifrågasätter man könade benämningar, språket 

har alltså en essentiell betydelse för hur genus konstrueras i förskolan (Svaleryd 2002:115), 

(Ärlemalm-Hagsén och Pramling Samuelsson 2009), (Eidevald och Taguchi 2011). Att majoriteten av 

förskollärarna i vår studie väljer att ersätta könstereotypa ord istället för att säga pojkar och flickor går 

att förstå mot bakgrund av detta. Resultatet baseras som redan nämnts på just dessa respondenters 

citat. Vi har alltså inte observerat förskollärarna utan detta är deras egna ord om hur de konkret gör för 

att motverka traditionella könsroller. Ett kritiskt resonemang blir att det således kan finnas en 

möjlighet att de svarat såsom de tänker sig att vi vill att de ska svara. En av sex förskollärare sa å ena 

sidan att hon inte använder sig av könade ord som pojkar och flickor. Å andra sidan använde hon 

pronomenet han vid benämnandet av förskolebarnet Matilda.   

 

Lyttleton och Smith (2017) och Frödéns (2018) studier visar på att pedagogerna har en stor del i 

bidragandet till hur genus på förskolan produceras genom det som erbjuds, i form av lekar och 

leksaker. Att som pedagog vara uppmärksam och medveten om vilken effekt deras inflytande och val 

av material har är enligt dessa studier betydande. Att aktivt inte erkänna leksaker, platser och 

beteenden som typiskt kvinnliga och manliga påverkade barnen i Frödéns studie på ett sådant sätt att 

de traditionella könsrollerna på förskolan mer eller mindre suddades ut. Resultaten i denna studie visar 

på att fyra av de sex informanterna anser att deras inblandning i barnens lekar och uppdelning mellan 

pojkar och flickor är nödvändiga för att motverka de traditionella könsrollerna vilket är i linje med den 

tidigare forskningen. Under intervjuerna framgick det att respondenterna var väl medvetna om att 

lekar och leksaker blev könskodade utan deras inblandning för att motverka just detta. På vilket sätt 

som de intervjuade pedagogerna implementerade dessa strategier för att motverka traditionella 
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könsroller kopplat till lek skiljde sig åt. Resultatet visar dock att pedagogerna är medvetna om sin 

personliga inblandning i just detta även om strategierna skiljer sig åt. Erika och Malin ändrar aktivt om 

i uppdelningen mellan pojkar och flickor samt gör om könskodade platser till mer flytande platser 

medan Sevgi och Göran är medvetna om att en förändring bör ske men kanske inte lika aktivt ändrar i 

förskolans strukturer. Även om det skiljer sig mellan pedagogerna som vi har intervjuat i hur de 

implementerar deras jämställdhetsarbete så finns det ändå en delad medvetenhet kring ämnet och en 

vilja att arbeta aktivt med att utmana de traditionella könsrollerna. Svaleryd (2002) menar att barn har 

förväntningar från omgivningen att agera utifrån sitt kön. Detta går att knyta an till pedagogernas 

metoder för att motverka just detta. I vårt resultat finner vi en ansvarskänsla och en medvetenhet hos 

pedagogerna som går i linje med Svaleryds (2002) genuspedagogiska idéer.  

 

Undertemat Möten med könsöverskridande barn baseras på två respondenters upplevelser vilket kan 

betraktas vara tunt. Detta beror dels på att övriga förskollärare inte hade några konkreta erfarenheter 

av könsöverskridande barn att dela med sig av. Vi valde att ta med temat för att det har en hög 

relevans till studiens syfte. En av våra forskningsfrågor lyder som redan nämnts Hur beskriver 

förskollärarna sitt arbete med att motverka traditionella könsroller? och vi anser att förskollärares 

upplevelser av barn som inte faller inom ramen för traditionella könsroller är av hög relevans för 

studiens syfte. Både Dolks (2013) och Ärlemalm-Hagsén och Pramling Samuelssons (2009) studier 

visar att genus ständigt produceras och reproduceras av både barn och vuxna i förskolan. Samtliga 

nyss nämnda forskare poängterar dock att det främst är barnen som utmanar och ser bortom normen 

medan förskolepersonal generellt omedvetet agerar utifrån traditionella könsroller. Även Odenbrings 

(2012) resultat visar att genus i förskolan skapas genom omedvetna handlingar relaterat till hur flickor 

och pojkar förväntas vara. Detta går i linje med vårt resultat att förskollärarna upplever att bemötandet 

av könsöverskridande barn inte behöver lyftas i personalgrupperna. Förskollärarna talar om 

förskolebarnen Kim och Matilda som pojkar och verkar inte reflektera kring det, handlingen ter sig 

därför omedveten och kopplad till traditionella könsroller. Däremot uppmuntras de andra 

förskolebarnen av pedagogerna att benämna barnen med det pronomen de önskar. Dock bara när 

barnen själva frågar förskollärarna om vad de ska säga. Ärlemalm-Hagsén och Pramling Samuelsson 

(2009) menar att förskollärarna i deras studie inte medvetet uppmanade barnen att överskrida 

traditionella könsroller vilket även verkar stämma med vårt resultat. Dolk (2013) menar att barn som 

inte överensstämmer med omgivningens förväntningar på dem ofta betraktas som besvärliga när de å 

andra sidan utmanar förskolans syn på vad som är normalt. Att inte lyfta bemötandet av 

könsöverskridande barn i personalgrupperna kan alltså vara ett resultat av att förskollärarna omedvetet 

agerar efter att det finns flickor och pojkar samt hur dessa ska vara vilket går i linje med 

genuspedagogiskt arbete där man utgår från att värderingar kring traditionella könsroller styr det som 

betraktas vara normalt (Wahlgren 2011). Det går även i linje med Ärlemalm-Hagsén och Pramling 

Samuelssons (2009), Odenbrings (2012) och Dolks (2013) studier, vilka visar på att vuxna omedvetet 

agerar efter traditionella könsroller. Utifrån studiens empiriska material arbetar förskollärarna 

könsneutralt genom att byta ut könsstereotypa ord och könsneutrala lekar. Kompensatorisk pedagogik 

där pojkar och flickor betraktas vara, och behandlas olika av förskollärarna framkom inte. Möjligtvis 

på grund av att denna strategi kan betraktas vara mer kontroversiell. Förskollärarna kan eventuellt vara 

rädda att av vårdnadshavare eller kollegor betraktas som manshatare (Eidevald och Taguchi 2011), 

(Svaleryd 2002). 

 

Undertemat Personligt intresse innehåller vittnesmål från fyra informanter angående deras upplevelser 

av att deras personliga intresse och tidigare kunskap kring jämställdhetsarbetet är nödvändigt för att 

sagda arbete ska fungera väl. Ärlemalm-Hagsén och Pramling Samuelssons (2009) studier påvisar att 

barn är mer öppna för förändring och att vuxna oftare agerar utifrån traditionella könsroller. Detta 
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stämmer överens med informanternas vittnesmål där de menar att kunskapsnivån skiljer sig mellan 

olika pedagoger. Utöver detta anser informanterna att pedagoger behöver ha en egen genusförståelse 

och på så sätt bedriva ett jämställdhetsarbete utifrån sina egna intressen. Att jämställdhetsarbetet är 

knutet till enskilda pedagoger som är jämställdhetsintresserade gör att arbetet lätt blir lidande om en 

sådan person slutar arbeta som förskollärare. Detta går i linje med Svaleryd (2002:9) som menar att 

varje enskild arbetsgrupp behöver göra sin egen analys av jämställdhetsarbetet då färdiga svar på hur 

det egentligen bör bedrivas inte finns trots att Skolverket bestämt att traditionella könsroller ska 

motverkas i förskolan (Lpfö98/16:5). 

 

 

6.2 Diskussion av metod 

Vi fann att en tematisk analys var passande då denna har en öppenhet mot empirin. Detta innebär att 

teman växer fram under kodningsarbetet. Metoden för datainsamlingen valdes utifrån studiens syfte. 

Det vill säga efter vi bestämt oss för vad vi ville göra för uppsats. Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer för att ta fasta på förskollärarnas upplevelser av att arbeta med 

jämställdhet på förskolan. Genom semistrukturerade intervjuer hade vi möjlighet att ställa frågor till 

respondenterna som rörde vårt intresseområde. Samtidigt hade vi också möjligheter att ställa 

följdfrågor för att få veta mer om något som förskollärarna pratade om. Värt att nämna är att de sex 

förskollärare som valde att ställa upp på intervju kanske också är intresserade av jämställdhet varför de 

svarar som de gör. Majoriteten av intervjuerna har utförts per telefon på grund av förskollärarnas egna 

önskemål och geografiska avstånd. Telefonintervjuer eliminerar möjligheterna att betrakta 

respondenternas ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vi har alltså kunnat missa små, men kanske viktiga, 

detaljer om förskollärarnas sinnesstämning. En fördel kan å andra sidan vara att respondenterna känner 

sig mer bekväma i en telefonlur där de slipper bli iakttagna och utfrågade på samma gång. Att vi som 

forskare har utgått från deras önskemål om telefonintervjuer kan bidra till bekvämligheten (Bryman 

2011:208–210). 

 

Genom att endast använda oss av semistrukturerade intervjuer har vi tillgång till det respondenterna 

säger och inte det de faktiskt gör. Att även utföra observationer för att se om förskollärarna gör det de 

menar att de gör skulle på så sätt kunna öka tillförlitligheten. Vi har ändå valt att inte göra det för att 

hålla oss till studiens syfte – att bidra med kunskap kring förskollärarnas upplevelser av att arbeta med 

jämställdhet på förskolan. Intervjuguiden som utvecklades inför våra intervjuer fungerade i slutändan 

som en bra grund för våra intervjuer. Att ha ett underlag och ett sådant hjälpmedel bidrog till att 

intervjuerna gick i samma riktning. I Intervjuguiden finns ett tema som heter ”Möjligheter för 

lärande”. Från början hade vi tänkt inkludera en frågeställning till syftet som berörde förskollärarnas 

möjlighet till lärande för jämställdhet inom förskolan som verksamhet. När vi intervjuat våra 

respondenter ändrade vi oss för att hålla oss till syftet utan att sväva iväg för mycket. Vi utgick från 

frågeschemat som en guide och följde den inte i kronologisk ordning. Eftersom intervjuerna hölls på 

olika håll ville vi att de skulle vara så likvärdigt utformade som möjligt vilket vi anser att 

frågeschemat bidrog till. Själva utvecklingen av intervjuguiden kom till via en pilotstudie som hölls i 

studiens begynnelse där frågor som inte fungerade helt enkelt ströks och nya frågor som märktes vara 

relevanta för de kommande intervjuerna tillkom. Något som diskuterades i ett senare skede av vårt 

uppsatsarbete var att vi mest använde oss av kvinnliga informanter, närmare bestämt 4 kvinnor och 2 

män. Då vi vill ta fasta på förskollärarnas personliga upplevelser kring deras arbete med jämställdhet 

fann vi inte en jämförelse intressant. Vi fann heller inga skillnader mellan kvinnorna och männens 

upplevelser.  
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Uppsatsen tar sin utgångspunkt ur genuspedagogik och inte ur en teori såsom exempelvis Butlers 

performativitetsteori. Det var ett svårt beslut hur vi skulle göra med teorin, vi landade slutligen i att 

välja genuspedagogik då det gick mer i linje med uppsatsens syfte. I studien är vi är intresserade av att 

bidra med kunskap kring förskollärarnas upplevelser av att arbeta med jämställdhet på förskolan varför 

just ett genusperspektiv i pedagogiken blir relevant. Butlers (2007) performativitetsteori grundar sig 

som redan nämnts i att könsroller produceras och reproduceras genom upprepade handlingar. Butler 

skriver även om heterosexualiteten som den förväntade och normerande sexualiteten. Vuxna män och 

kvinnor betraktas vara varandras sexuella motsatser och förväntas åtrå varandra där all annan 

sexualitet blir avvikande (2007:91:143). Detta tyckte vi blev svårt att applicera på vår studie när 

förskollärarnas upplevelser berör barn och inte vuxna elever. Barn uppfostras visserligen fortfarande i 

en värld där heterosexualiteten är norm, är en flicka vän med en pojke kan de få kommentarer av 

vuxna som undrar om de är kära i varandra. Sammanfattningsvis valde vi alltså genuspedagogiken 

istället för till exempel Butlers performativitetsteori för att ett genusperspektiv på pedagogik gick mer 

i linje med vårt syfte att bidra med kunskap kring förskollärares upplevelser av att arbeta med 

jämställdhet i förskolan. Litteraturen som utgör vår teoretiska inramning fokuserar på barn i olika 

åldrar då två riktar sig till förskolan och en till gymnasiet. Böckerna ger dock en ordentlig inblick i 

genuspedagogiken. De genuspedagogiska strategier böckerna beskriver, såsom att medvetet styra lekar 

och använda sig av icke könsstereotypa ord, går att applicera på både barn och vuxna vilket gjorde att 

vi fann båda böckerna användbara i studien. Valet av den tidigare forskningen anser vi vara relevant 

då den är modern och behandlar jämställdhet i förskolan. I vår empiri nämner exempelvis vissa 

förskollärare att rum och miljö är viktiga för att motverka just dessa traditionella könsroller vilket går i 

linje med Lyttleton och Smiths (2017) och Frödéns (2018) resonemang. 

 

 

6.3 Slutsats 
 

Studiens slutsats är att jämställdhetsarbetet i förskolorna är sårbart då arbetet är förankrat i intresset 

och kunskapen hos enskilda pedagoger snarare än i konkreta styrdokument.  

 

 

6.4 Förslag till vidare forskning  

 

Undersökningen som vi har gjort visar på förskollärares upplevelser av att arbeta med jämställdhet på 

förskolan. Vidare forskning skulle kunna handla om en jämförelse mellan jämställdhetsarbetet på en 

förskola och i en förskoleklass eller ännu högre upp i åldrarna. Finns det utrymme för pedagoger att 

lägga tid på jämställdhetsarbete när mer tid läggs på det praktiska skolarbetet när barnen har lämnat 

förskolan? Kopplat till vårt arbete skulle det även vara intressant att intervjua ledningen inom 

förskolan om deras upplevelser kring hur arbetet med jämställdhet ser eller borde se ut. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

En studie om jämställdhet i förskolan 

Hej! 

 

Vi heter Johannes Gustafsson och Louise Lindberg och studerar vår sista termin i pedagogik på 

Stockholms universitet. Vi ska nu skriva vår kandidatuppsats där vi intresserar oss för förskollärares 

upplevelser av att arbeta med jämställdhet i förskolan. Mycket av den forskning som finns inom 

området tar sin utgångspunkt i barnen vilket gör det intressant att undersöka fenomenet från 

pedagogernas perspektiv.  

Av denna anledning söker vi utbildade förskollärare i olika kommuner. Inom ramen för 

forskningsprojektet kommer det att genomföras en 30–60 minuters intervju per deltagare. Intervjuerna 

kommer att spelas in och sedan transkriberas men endast lyssnas på av oss och eventuellt vår 

handledare.  

Du som tackar ja kan när som helst (och utan att behöva motivera ditt val) avbryta ditt deltagande. All 

data kommer att presenteras anonymt. Varken kommunen, förskolan eller ditt eget namn kommer att 

nämnas i studien. Studiens resultat kommer enbart att redovisas i vetenskapligt syfte.  

Vid intervjutillfällen som inte genomförs via telefonsamtal har vi med oss detta informationsbrev i 

fysisk form, där förskollärarnas medgivande skriftligen kan bekräftas och godkännande av att studien 

genomförs i enlighet med beskrivningen ovan. Vid telefonintervjuer sker godkännandet muntligen. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på följande mejladresser: 

johannes.g.gustafsson@gmail.com  

louiselindberg@outlook.com  

 

Det går även bra att mejla vår handledare Caroline Ignell: 

caroline.ignell@edu.su.se  

 

Vänligen,  

Johannes Gustafsson och Louise Lindberg 

Studenter 

Stockholms universitet 

 

 

 

mailto:johannes.g.gustafsson@gmail.com
mailto:louiselindberg@outlook.com
mailto:caroline.ignell@edu.su.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Presentation av oss själva samt intervjuns syfte. 

 

Vi ska skriva en kandidatuppsats i ämnet pedagogik på Stockholms universitet. Vi intresserar oss för 

jämställdhet i förskolan. Den mesta forskningen fokuserar på barnen vilket gör det intressant att 

undersöka förskollärares egna upplevelser av fenomenet.  

  

Informera om: 

• Ungefär hur lång tid det kommer ta. 

• Anonymitet, (namn, förskola, eller kommun kommer inte att skrivas ut). 

• Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt.  

• Respondenterna får gärna läsa igenom sammanställningen av intervjuerna. 

• Respondenterna får hoppa över frågor och när som helst välja att avbryta intervjun. 

• Är det okej att spela in intervjun? 

  

Bakgrundsfrågor 

 

Ålder 

Kan du berätta lite om din arbetsroll? 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Berätta lite om förskolan 

- Hur många jobbar här? 

- Hur många barn? 

  

Jämställdhet 

 

Vad innebär manligt och kvinnligt för dig? 

 

Vad betyder genus för dig? 

 

Hur upplever du att ni pratar om jämställdhet i personalen? 

 

Hur arbetar ni med jämställdhet? 

- Hur arbetar du med könsroller? 

 

Upplever du några skillnader mellan barnen beroende på kön? 

- Har du något exempel? 

 

Hur bekräftar du barnen? Kläder osv. 

- Finns det skillnader beroende på kön? 
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Hur ser du på könsöverskridande barn? 

 

Kan du beskriva någon (annan) situation i ditt arbete som får dig att tänka kring genus? 

 

  

  

Möjligheter för lärande 

 

Hur upplever du att du ska arbeta med jämställdhet? 

- Känns det tydligt? 

 

Vilka möjligheter upplever du att det finns på din arbetsplats att lära dig om genus? 

- Har det funnits tillgång till någon kurs eller liknande? 

 

Hur skulle du gå till väga om du skulle vilja lära dig mer om genuspedagogik? 

 

  

Följdfrågor  

 

Berätta mer om…? 

Kan du ge något exempel?  

Hur kände du då?  

Hur menar du? 

Upprepa respondenternas ord för att försäkra oss om att vi förstått. 

 


