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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att granska några föräldrars tankar kring 
genus- och jämställdhetsarbete i förskolan. Med hjälp av enkäter och intervjuer har vi 
samlat in vårt empiriska material. I enkätundersökningen var deltagandet lågt vilket kan 
tyda på ett svalt intresse för dessa frågor bland föräldrarna. Intervjupersonerna var dock 
av den uppfattningen att genus- och jämställdhetsarbete i förskolan är något av stor vikt. 
Intervjupersonerna var eniga både vad gäller den negativa inställningen till enkönade 
grupper i förskolan och vikten av förebilder av båda könen bland förskolans personal. 
Alla föräldrar betonade samhällets och miljöns påverkan på barnens 
subjektivitetsskapande även om en del menade att det också finns betydande biologiska 
skillnader mellan flickor och pojkar. När vi bearbetade vårt empiriska material och 
studerade föräldrarnas uttalanden på djupet tyckte vi oss dock kunna se att samhällets 
rådande föreställningar om könen som två olika sorter ofta lyser igenom. Vi tror att det 
är svårt att tänka bortom den rådande diskursen om könen men menar att en viktig del 
av genus- och jämställdhetsarbetet handlar om att synliggöra de rådande föreställningar 
som finns och diskutera vad de kan innebära i praktiken.   
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Abstract 

The purpose of this survey has been to relate some parents’ thoughts regarding gender 
and equal opportunity for boys and girls within the preschool program. Our empiric data 
was collected through questionnaires and interviews. The result of completed and 
returned questionnaires was lower than expected which may indicate a slackened 
interest in the topic among the parents. The interviewees however, were in general of 
the opinion that the gender and equal opportunity within the preschool are of great 
importance. The interviewees as a group preferred gender mixed groups to single sex 
groups for their children and also emphasized the importance of both male and female 
teachers. Even though some parents thought there may be significant biological 
differences between boys and girls the parents stressed the influence of society and 
environment on children’s creation of their subjectivity. After a deep review of the 
collected data, it appears that the general view of the sexes as two different kinds is 
affecting the parents in their thoughts. We believe that it is difficult to reach beyond the 
present discourse about the sexes. According to us, it is however important to keep the 
gender and equality discussion alive and relate common views and opinions with what 
they can lead to in practice.   
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1. INLEDNING 

I denna C-uppsats som utgör vårt examensarbete på lärarprogrammet mot yngre åldrar 
ville vi undersöka föräldrars tankar kring genus och jämställdhet. I undersökningen har 
fokus legat på föräldrar till barn i förskolan. Vi har valt att utgå från föräldrarnas 
perspektiv därför att vi tycker att det är viktigt att de blir delaktiga och lyssnade på i 
förskolans jämställdhets och genusarbete. Har man från början synliggjort föräldrarnas 
tankar och funderingar tror vi att samarbetet kring dessa frågor blir bättre och mindre 
konfliktfyllt. Detta är något som bekräftas i undersökningar som nyligen gjorts inom 
området (SOU 2006:75). Att få ökad kunskap om olika sätt att tänka kring genus menar 
vi ger bättre förutsättningar att bemöta och samtala med föräldrar om förskolans 
genusuppdrag. Genusfrågor är något som intresserar oss mycket eftersom vi tycker det 
är viktigt att flickor och pojkar på lika villkor får leka, lära och utforska utan att 
begränsas av stereotypa könsmönster. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att belysa en grupp föräldrars tankar kring genus, 
könsmönster och jämställdhet i förskolan. Vår vision är att skapa bättre förutsättningar 
att möta dessa tankar på ett bra sätt i den framtida lärarprofessionen.   

            Undersökningens frågeställningar är: 

 

Hur kan föräldrar tänka kring begreppen kön, genus och jämställdhet?  

 

Hur kan föräldrar tänka om förskolans genus- och jämställdhetsarbete? 

 

Hur ser föräldrar på kvinnliga och manliga pedagoger? 

 

Hur kan man förstå föräldrarnas tankar utifrån olika teoretiska perspektiv? 

1.2 Disposition 

Efter inledning, syfte och frågeställning följer en bakgrund inom området där vi även tar 
upp en del tidigare undersökningar och projekt. Bakgrunden innehåller även ett särskilt 
kapitel där vi definierar arbetets centrala begrepp samt redogör för våra teoretiska 
utgångspunkter. Därefter går vi igenom vår metod och vårt genomförande av studien. I 
metodavsnittet beskriver vi också vår urvalsgrupp och lyfter fram de etiska aspekter vi 
följt under arbetets gång. Sedan presenterar vi en sammanställning av vårt resultat, efter 
resultatet följer en diskussionsdel. Till sist tar vi upp de slutsatser vi kommit fram till i 
studien. Efter referenslistan är våra bilagor bifogade. 
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2. BAKGRUND   

2.1 Tidigare studier 

2.1.1 Svenska undersökningar och styrdokument 

Sedan år 1998 har det i förskolans läroplan varit fastslaget att förskolan aktivt skall 
arbeta med att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Att arbeta med 
jämställdhet och genus i förskolan är således numer ingenting man kan välja bort. Alla 
förskolor med kommunal huvudman är förpliktigade att följa genusuppdraget i 
förskolans läroplan (SOU 2006:75).  

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

bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö, 98, s.4)  

På Björtomtens och Tittmyrans förskola i Gävleborgs län startade länsstyrelsen år 1996 
ett uppmärksammat jämställdhetsprojekt. Syftet var att motverka att könsmönster 
befästs i tidig ålder. I en projektbeskrivning från februari år 1998 beskriver personalen 
att föräldrarna från början var positivt inställda men inte särskilt intresserade. Men 
allteftersom projektet fortlöpte blev frågorna fler och oron från föräldrarna tycktes växa.  

En far till en 2-årig pojke erkände den rädsla han tidigare burit på att hans son skulle bli bög, ha 

velourbyxor och ring i örat på grund av oss. En mor till en 3-årig flicka berättade att hon efter att 

ha fött två söner äntligen fått en tjej, som nu inte skulle få vara den prinsessa hon längtat efter. 

(Sjöqvist, 1998, s.20)  

Även på Björke skola som är en av skolorna som tar emot elever från förskolan 
Björntomten/Tittmyran har man involverat föräldrarna i förskolans jämställdhetsarbete. 
De menar att föräldrarna är nyfikna på vad som händer i skolan men att det kan finnas 
en rädsla, för vad som kan hända med särskilt pojkarna. Denna rädsla bygger enligt 
personalen ofta på okunskap och en känsla av utanförskap (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). Enligt Kajsa Svaleryd som är förskollärare och författare till 
bland annat ”Genuspedagogik” ses det ofta av föräldrarna mer positivt att vidga 
flickornas register än pojkarnas. Hon menar att det finns en rädsla för att pojkarnas 
sexualitet hotas (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
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Eftersom forskning visar att förskolan har svårt att nå de jämställdhetsmål som anges i 
läroplanen tillsatte regeringen i december år 2003 en delegation för jämställdhet i 
förskolan.  Delegationens uppdrag var att lyfta fram, stärka och utveckla arbetet med 
genus och jämställdhet i förskolan. År 2004 utkom delegationens delbetänkande ”Den 
könade förskolan” och år 2006 slutbetänkandet ”Jämställdhet i förskolan”. I båda 
skrifterna lyfts föräldrarnas roll i förskolans jämställdhetsarbete fram (SOU 2004:115).  

Det är emellertid inte enbart förskolan som påverkar barnen. Föräldrar och andra vuxna i 

barnens omgivning är viktiga för att forma barnets syn på och värdering av sig själv som flicka 

eller pojke liksom barnets syn på andra barn – oavsett kön. För att förskolans 

jämställdhetsarbete ska bli framgångsrikt är det därför viktigt att ett gott samarbete med 

föräldrarna utvecklas. (SOU 2006:75, s.305)  

Enligt delegationens delbetänkande (2004) kan föräldrarnas inställning till genus och 
jämställdhetsarbete i förskolan variera stort beroende mellan till exempel olika 
bostadsområden och olika delar av landet. Det skrivs dock att många förskolor vittnar 
om en rädsla från föräldrarna att jämställdhetsarbetet ska förvandla deras barn till något 
nytt och annorlunda. Särskilt pojkarnas föräldrar och i synnerlighet pojkarnas pappor 
verkar vara oroliga för hur jämställdhetsarbetet kan komma att påverka deras barn. 
Delegationens erfarenheter vittnar om att arbete med genus och jämställdhet i förskolan 
gått mycket smidigare och varit mindre konfliktfyllt när föräldrarna varit delaktiga i de 
förändringar som gjorts. 

I delegationens slutbetänkande (2006) står det att många förskolor delegationen varit i 
kontakt med menar att föräldrarnas inställning kan få stor betydelse.  Ett gott 
föräldrasamarbete kan bidra till ett än mer framgångsrikt arbete medan ett motstånd från 
föräldrarnas sida kan försvåra arbetsprocessen. Här skriver också delegationen att, även 
om det förekommit, endast är få som upplevt motstånd från föräldrarna i de 
jämställdhetsprojekt som delegationen haft samröre med. Det har snarare varit problem 
med att väcka föräldrarnas intresse för frågorna. Delegationen tar även upp de rådande 
normer som gäller kvinnor och män i ett föräldraskap. Består barnets föräldrar av en 
kvinna och en man är det oftare kvinnan som förutsätts ta huvudansvaret för barnet och 
stå för den avgörande kontakten med förskolan. De menar att man för att öka pappornas 
engagemang förslagsvis kan dela ut varsitt exemplar när det skickas ut enkäter eller 
dylikt på förskolan. 

I slutbetänkandet kan man också läsa om olika jämställdhetsprojekt liksom det från 
Björntomten/Tittmyrans förskola i Gävle vi tidigare nämnt. Delegationen behandlar 
förhållningssätt, miljö, värdegrund och genus samt personalfrågor i olika kapitel och tar 
upp metodologiska funderingar om t.ex. flick- och pojkgrupper och så kallad 
kompensatorisk genuspedagogik. Björntomten/Tittmyran är en förskola som 
framgångsrikt har använts sig av kompensatorisk genuspedagogik. Syftet med metoden 
är enligt delegationen för jämställdhet (2006) att flickor och pojkar ska uppmuntras att 
utveckla sådant som normalt inte uppmuntras enligt traditionella könsmönster. 
Förespråkare av metoden menar att det kan vara svårt att uppmuntra nya intressen och 
bryta könsmönster i könsblandade grupper. En annan aspekt är att synliggöra 
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variationen inom könen. Många förskolor som använt sig av enkönade grupper i detta 
syfte menar enligt delegationen (2006) att de lärt känna sina barn bättre. De vittnar 
också om att barnen vågar vara mer könsöverskridande i enkönade grupper. Men flera 
förskolor har också ställt sig skeptiska till denna typ av metod. De menar att en 
uppdelning efter kön visar att man måste lära flickor och pojkar olika saker, och de 
undrar varför man ska dela in efter kön om kön inte ska ha någon betydelse. 
Delegationen skriver att det är viktigt med en medveten tanke bakom en uppdelning och 
att man inte ska förutsätta att flickor och pojkar som grupper är lika med särskilda 
brister och behov. Det som ska styra hur genus- och jämställdhetsarbetet organiseras är 
varje enskild förskola och barngrupps särskilda situation och förhållanden. 

Något som också brukar vara vanligt när en förskola börjar arbeta med jämställdhet är 
att gå igenom, analysera och sålla i barnlitteraturen. En del förskolor väljer att ta bort 
böcker som upprätthåller de traditionella könsrollerna (SOU 2006: 75).  

Norberg (2005) har skrivit en doktorsavhandling om manliga arbetstagare i 
kvinnodominerade yrken, varav förskolan är ett. Hon har i sin undersökning intervjuat 
manliga förskollärare och fritidspedagoger samt observerat på deras arbetsplatser. 
Norberg skriver fram två olika sätt att se på män i förskolan. Ett synsätt utgår från 
tankar om män och kvinnor som olika och normer kring det, medan ett annat synsätt har 
sin grund i att män och kvinnor anses lika. Norberg kallar dessa två diskurser för 
”jämställdhet som positiv särart” och ”jämställdhet som likhet”.  

Med ett särartstänkande förväntas männen utföra typiska manliga göromål på förskolan 
och deras blotta närvaro anses positiv i den bemärkelse att det ger barnen andra 
erfarenheter och en manlig förebild. Männen görs till en motpol till den kvinnliga 
förskolepersonalen. En föreställning om jämställdhet som positiv särart tar för givet att 
pojkar identifierar sig med män och flickor med kvinnor (Norberg 2005).  

Föräldrarna till barnen på förskolorna i Norbergs studie talade om vikten av att de 
manliga pedagogerna var könsöverskridande förebilder för barnen som visade att de 
kunde ta hand om barn lika bra som kvinnor. Men samtidigt uttrycktes glädje över att 
det fanns ”två sorter” på förskolan och att männen snickrade, spelade bandy och dylikt 
med pojkarna. Dessa män var enligt observationerna också könsöverskridande i den 
bemärkelsen att de delade allt vardagligt omsorgsarbete med de kvinnliga kollegorna. 
Men när barnen skulle aktiveras skiljde de ut sig som män genom att ta på sig de 
manligt kodade områdena. Dessa män pendlade alltså mellan att underminera ett 
särartstänkande och befästa det. 

Norberg (2005) skriver också om kärnfamiljen och heteronormens kraft. Hon menar att 
den kvinnliga miljön inom barnomsorgen ofta framstår som problematisk för barn som 
växer upp utan pappa. Avsaknaden av män i förskolan ses som en brist som måste 
åtgärdas. Män i förskolan hindrar problem som dessa barn annars förmodas få.  

2.1.2 En amerikansk genusrelaterad undersökning 

År 2006 genomfördes en amerikans studie av Clearfield och Nelson. Målet med denna 
studie var att se hur små barn reagerar och påverkas av sina mödrars språk och beteende 
gentemot dem. Man ville undersöka hur detta påverkar könsrollerna och deras 
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utveckling i olika åldrar. I studien analyserades mammors språk och beteende i 
förhållande till deras 6-9 och 14 månaders döttrar och söner. Trettiosex mammor och 
deras barn deltog i studien. De observerades under 10-minuters sessioner där barnen 
fick leka fritt med könsneutrala leksaker. Man kunde under studiens gång påvisa att det 
inte fanns någon könsskillnad mellan barnens agerande, men man kunde däremot se hur 
mammorna agerade olika ur könssynpunkt, och då i form av hur de uppträdde och 
talade till sina barn. 

Resultatet pekar på att mödrarna handlade olika gentemot sina döttrar och söner, både 
vad gäller språket, innehållet av det och hur de handlade rent fysiskt i leksituationer. 
Studiens resultat indikerar även på att barnen uppfattar betydelser i de vuxnas språk 
några månader innan de själva har utvecklats verbalt vilket stödjer hypotesen om att 
könsrollerna via språket socialiseras in tidigare än vi kunnat ana (Clearfield, Nelson 
2006).   

However, mothers of girls engaged in “other interaction” significantly more than did mothers of 

boys, usually in the form of the mothers comforting and hugging their daughters. These 

different behaviours further contribute to the gender norms and expectations that boys are 

supposed to be independent and strong, whereas girls are supposed to display emotion and be 

dependent upon other people.  (Clearfield, Nelson, 2006, s.289)   

2.2 Begreppsdefinition 

Lenz Taguchi (2003) skriver att man inom poststrukturalistisk teoribildning allmänt sett 
inte gör skillnad på begreppen kön och genus utan menar att även det biologiska könet 
är en social konstruktion.   

Många med mig talar idag hellre om kön än genus. Jag menar att det är omöjligt att dra en 

gräns mellan ett biologisk kön och vad som är ett socialt konstruerat genus eftersom 

naturvetenskapen idag kan visa att även ”det biologiska könet” omkonstrueras i sociala 

sammanhang. Men också mot bakgrund av den komplicerade process där det oklart könade 

barnet ges ett kön. (Lenz Taguchi, 2004, s.40)   

Vidare skriver Lenz Taguchi (2004) om att biologer på senare tid har diskuterat 
möjligheterna till fler könskategorier än två, ibland talas det om så många som 22 olika 
kön. Detta eftersom de inte anser att det finns någon entydig kvinnlig eller manlig 
hjärna eller kropp. Varje individ ses istället som en unik, föränderlig kombination av 
gener, kromosomer och hormoner. 

Genusbegreppet översattes till svenska förhållanden på 1980-talet av Yvonne Hirdman. 
Hon ville med begreppet synliggöra de tolkningar, förväntningar och handlingar som 
förklarar vad kvinnor och män sägs vara sett utifrån sitt kön. Med genusbegreppet kan 
vi se hur vi gör skillnad, där ingen skillnad finns (Hirdman, 2003). I ett genusperspektiv 
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är relationen och maktfördelningen mellan kvinnor och män i fokus. Hirdman (2003) 
skriver om ett genussystem som består av två huvudprinciper. Den första principen 
handlar om att kvinnligt och manligt hålls isär och ses som varandras motsatser. Den 
andra principen inbegriper att det manliga länge varit norm i samhället och att män 
genom tiderna har bestämt livsvillkor som kvinnorna underordnat sig. Detta har lett till 
vårt patriarkala samhälle där män är överordnade kvinnor inom de flesta områden. 

Det som vi i denna uppsats syftar till när vi talar/skriver om de två begreppen är (om 
inget annat anges) den allmänt vedertagna uppfattningen om kön och genus som två 
olika begrepp. Med kön menar vi den biologiska sorteringen av män och kvinnor och 
med genus menar vi den sociala konstruktionen av könen och vad som tillskrivs män 
respektive kvinnor i relation till kön.   

I läroplanen för förskolan skriver man om att aktivt motverka traditionella könsroller 
och könsmönster. Vad dessa begrepp syftar till, eller hur de ska förstås lyfts dock ej 
fram. Med könsrollsbegreppet menade man tidigare att flickor och pojkar fostrades till 
att följa den samling förväntningar som gällde för respektive kön (Josefson 2005). 
Davies (2003) skriver att teorin om socialisation och könsroller förutsätter en biologisk 
grund för skillnader mellan män och kvinnor. De sociala rollerna barn får lära sig läggs 
som ett yttre lager uppå det biologiska, könsbestämda jaget.  

När man slår upp ordet genus i ”Nationalencykolpedin” (2007) står det att 
genusbegreppet ersatt könsrollsbegreppet. Anledningen till detta begreppsutbyte menar 
Hirdman (2003) är att kön i begreppet könsroll fick för stor betydelse. Könet fick 
bestämma hur rollen skulle spelas. Med det i sammanhanget ”tomma” ordet genus 
kunde man på ett tydligare sätt ”tala om hur man talar om kön”. Vi har haft svårigheter 
att hitta någon definition av begreppet könsmönster i litteraturen. Vi anser dock att det 
finns en viss betydelseskillnad i orden könsroll/könsmönster. Könsrollen ser vi som 
något föränderligt, som man i en lek eller i olika situationer kan träda i och ur, 
könsmönstren däremot ser vi som mer stabila strukturer i samhället eller i individens 
könade subjektivitet.  

Med jämställdhet menas ett tillstånd där män och kvinnor har samma rättigheter och 
skyldigheter i samhället och lika möjligheter inom alla samhällets områden. 
Jämställdhet är en förlängning av begreppet jämlikhet som står för alla människors lika 
värde, lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet är sålunda detsamma 
som jämlikhet mellan kvinnor och män (Nationalencykolpedin, 2007). Jämställdhet 
mellan könen är ett av de grundläggande värden som uttrycks i förskolans läroplan. 
Även i skollagen uttrycks vikten av jämställdhetsarbete (Lpfö 98, Skollagen §2).  

I delegationen för jämställdhet i förskolans slutbetänkande ”Den jämställda förskolan” 
skriver de om begreppet norm på detta sätt:  
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Norm kan betecknas som alla de mönster och oskrivna regler som följer oss människor genom 

livet. Oskrivna överenskommelser som finns där i vårt språk och i våra handlingar och som 

manifesteras när man stöter på det som vi brukar betecknas som det onormala. (SOU 2006:75, 

s.149)  

Samhällets normer är följaktligen vanligen inte nedskrivna utan har ofta karaktären av 
tysta överenskommelser. Det är när normen bryts den blir synlig. Norm översätts i 
Nationalencyklopedin (2007) som ”rättsnöre” eller ”regel”. Det skrivs också där att ett 
normsystem anger de normala mönster som individers handlingar bör överensstämma 
med.   

Heteronormativitet syftar till de relationer, strukturer och gärningar som upprätthåller 
heterosexualiteten som det naturliga och självklara sättet att leva. Genom att definiera 
heterosexualitet som det normala blir homosexualitet och annan sexuell läggning 
automatiskt klassad som onormal och avvikande (Ambjörnsson, 2006). Heteronormen 
torde vara en av våra starkaste normativa diskurser. I delegationen för jämställdhets 
slutbetänkande skrivs det att nästan alla tar för givet att varje barn är heterosexuell eller 
kommer att leva i en heterosexuell relation (SOU 2006:75).   

Genom att tala om heteronormativitet snarare än heterosexualitet visar man att det är själva 

normsystemet man vill undersöka. (Ambjörnsson 2006, s.52) 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Förutom de tidigare studier och begrepp som vi hittills tagit upp tänker vi även använda 
några teoretiska tankefigurer som analysredskap i studien. Ett essentialistiskt sätt att se 
på kön ställs ofta emot teoretiska perspektiv som poängterar de sociala konstruktionerna 
av kön. Trots att den mesta forskning i genusvetenskap utgår från teorier som förliknar 
sig med den sociala konstruktionen av män och kvinnor (Lärarförbundet, 2000) menar 
vi i enlighet med Lenz Taguchi (2004) att samhället på det stora hela fortfarande är 
genomsyrat av essentialistiska värderingar och tankemönster.  

2.3.1 Essentialism, dualism och det patriarkala, heteronormativa samhället 

Essentialism brukar definieras som tron på en sann, medfödd mänsklig essens 
(Rosenberg 2002). De tankefigurer som ser på det könade subjektet som på förhand 
nedlagt i oss är essentiella. Dessa tankefigurer har en idé om att sanningen om subjektet 
finns i subjektet före dess erfarenheter i det levda livet, en idé om ett väsens sanna natur. 
Kön förstås som något som kommer inifrån. (Lenz Taguchi, 2003, 2004). En 
essentialistisk tankefigur kan kopplas till humanismens syn på människan som unik, 
odelbar och särartad med ett innersta väsen i kärnan av varje människa som gör henne 
till den hon är (Davies 2003, Jerlang 2005). Enligt essentialismen delar man upp världen 
i manligt och kvinnligt vilka bildar två kategorier i ett bipolärt, dualistiskt 
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motsatsförhållande. De motsatspar (dikotomier) som ordnas in under kategorierna 
manligt och kvinnligt är ömsesidigt uteslutande, det som inte är manligt är kvinnligt och 
tvärtom. Det manliga är nästan alltid norm och har ett högre värde än det icke manliga 
(det kvinnliga). Det är detta asymmetriska maktförhållande som är grunden till det 
patriarkala samhället (Lenz Taguchi, 2004).  

Lärarförbundets (2000) skriver att den dualistiska sorteringen i manligt och kvinnligt 
har förekommit ända sedan Aristoteles tudelning av könen på 300-talet f. Kr. Det är den 
dualistiska synen på manligt och kvinnligt som ligger bakom de myter som fortfarande 
råder om könen i dagens samhälle. Dessa myter påverkar vilka föreställningar vi har om 
flickor och pojkar och utifrån dessa föreställningar bemöter vi sedan flickor och pojkar 
på olika sätt. Några medfödda skillnader mellan könen, utöver de fysiska har dock 
aldrig vetenskapligt slagits fast (Lärarförbundet, 2000).   

Följande tabell visar egenskaper som traditionellt brukar anses som kvinnliga respektive 
manliga. Tabell 1 nedan är en egen sammansättning konstruerad efter liknande tabeller 
av Lärarförbundet (2000) och Lenz Taguchi (2004).  

Manligt Kvinnligt 

 

Förnuft 
Fakta 
Fostran 
Styrka 
Aktiv 
Djärv 
Säker 
Det offentliga 
Objektivitet 
Seende 
Intellekt 
Målorientering 
Hårt   

Känsla 
Konst/Poesi 
Omsorg 
Svaghet 
Passiv 
Försiktig 
Osäker 
Det privata 
Subjektivitet 
Lyssnande 
Kropp 
Processorientering 
Mjukt  

Tabell 1. Dualistisk uppdelning av manligt och kvinnligt. 

Det dualistiska tänkandet om manligt och kvinnligt förutsätter även ett heteronormativt 
tänkande. Samhällets normsystem föreskriver inte bara regler för på vilket sätt man ska 
vara man eller kvinna utan också att man ska vara antingen man eller kvinna 
(Ambjörnsson, 2006). Att den normerande genusordning som utgår från det dualistiska 
synsättet är starkt sammanflätat med den heterosexuella normen är tydligt. När man i 
förskolan börjar ifrågasätta särskilda förväntningar på pojkar och flickor och könens 
olika roller ifrågasätter man samtidigt heteronormativiteten. Detta visar sig exempelvis i 
den oro en del pappor uttryckt för att deras söner ska bli homosexuella, i samband med 
tidigare genus och jämställdhetsprojekt i förskolan (SOU 2006:75). 



  

9

 
Iden om att kvinnor och män föds och i grunden är biologiskt olika är utgångspunkten 
för särartsfeminismen. Ett jämställt samhälle nås enligt särartsfeminismens ideologi 
genom att man utgår från olikheterna men värderar dem lika högt (Josefsson, 2005).   

Kopplingen mellan essentialism, dualism, heteronormativitet och det patriarkala 
samhället tydliggörs nedan med en figur (figur 1). En essensialistisk syn på människan 
innebär ett dualistiskt tänkande om män och kvinnor som varandras motsatser, detta i 
sin tur menar vi förutsätter ett tänkande om den heterosexuella relationen som den 
normala och naturliga. Essentialism, dualism och heteronormativitet kan ses som tre 
komponenter varav vårt patriarkala samhälle är uppbyggt. Denna figur visar vår egen 
tolkning av litteraturen och hur begreppen hänger samman.   

                Essentialism                      Dualism                      Heteronormativitet   

                                               

                                              Det patriarkala samhället 

Figur 1   

2.3.2 Konstruktivism, feministisk poststrukturalism och queerteori 

Liberalfeminismen med dess tanke om att kvinnor och män föds lika och borde ha 
samma förutsättningar, möjligheter och skyldigheter kan kopplas till konstruktivismen 
(Gemzöe, 2005). Konstruktivismen vänder sig emot essentialismens tro på en sann 
mänsklig essens och menar istället att den mänskliga essensen i sig är en social 
konstruktion. Inom denna teoribildning ser man på jaget som konstruerat av språket, 
kulturen och historien (Rosenberg 2002).   

Något förenklat kan man säga att medan essentialister riktar blicken inåt riktar 

konstruktivisterna blicken utåt för att granska produktionen och organisationen av 

könsskillnader och/eller sexuella skillnader. (Rosenberg 2002, s.24)  

Poststrukturalismen och den feministiska poststrukturalismen kan sägas vara en form av 
långtgående konstruktivism. Inom dessa teoribildningar ser man inte bara på jaget eller 
subjektet som konstruerat utan man menar även att människans natur är föränderlig, 
uppdelad och obestämd (Gemzöe, 2002). Davies (2003) skriver att det som skiljer 
poststrukturalistisk teori från social konstruktivism är erkännandet att jaget inte ses som 
enhetligt utan som något mångfacetterat som skapas i en ständigt pågående process. 
Eftersom man inom poststrukturalismen menar att allt är och bara kan förstås som språk 
menar man att även naturen, kroppen och det biologiska könet är konstruerat i samhället 
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och av språket (Lenz Taguchi, 2004).  Det är språket som skapar och upprätthåller den 
sociala strukturen och den bipolära uppdelningen av manligt och kvinnligt. Idén om att 
män och kvinnor är varandras motsatser har inte någon grund i fysiologin utan det 
handlar snarare om en begreppsmässig uppdelning (Davies, 2003).  

Det är orden som är bipolära, inte människorna. (Davies, 2003, s.21)  

Enligt Davies (2003) har biologer på senare tid upptäckt att olika fysiologiska aspekter 
som normalt ses som grunden för tudelningen av könen inte nödvändigtvis hör ihop. Ett 
manligt könsorgan förutsätter exempelvis inte kromosomparet XY och en viss 
sammansättning hormoner. Biologin påverkas av miljön och människans sociala 
aktivteter. Män som har en nära relation med spädbarn kan exempelvis laktera 
(producera mjölk) och kvinnor som idrottar hårt kan få utebliven menstruation.  

Verb är sådant man kan göra, till exempel kön. (Elvin-Nowak, Thomsson, 2003, s.11)  

Subjektet går inom poststrukturalismen från att ”vara” till att ”bli” (Lenz Taguchi, 
2004). Att göra en analys av något ur ett verbperspektiv innebär att man riktar ljuset 
mot människors aktiva handlingar. Denna förflyttning från att ”vara” ett substantiv till 
att ”bli” ett verb innebär att subjektet är under ständigt aktivt medskapande av sin 
subjektivitet och under ständig förändring (Elvin-Nowak, Thomson 2003, Lenz Taguchi 
2005). Hur vi blir, görs eller skapar oss som subjekt beror på omvärldens normer och 
föreställningar om hur ett (könat) subjekt ska vara. Vi människor tar i vårt 
subjektivitetsskapande upp de förväntningar och föreställningar om hur flickor/kvinnor 
och pojkar/män ska vara och gör dem till våra egna eftersom vi vill uppfattas som 
korrekt könade varelser. Vi har en möjlighet att ändra denna sociala struktur och göra 
motstånd, men samtidigt begränsas vi av den rådande strukturen. Den som gör motstånd 
uppfattas ofta som en misslyckad person. Vi har endast möjlighet att utnyttja de verktyg 
som finns tillgängliga i de sociala strukturer vi lever i. Vi rör oss dock på många olika 
arenor i samhället och eftersom samhället består av många olika sätt att förstå världen 
på så kommer också vi att lära oss många olika sätt att vara i olika situationer. Man talar 
inom feministisk poststrukturalism om att en människa har ”multipla subjektiviteter” 
(Lenz Taguchi, 2004, Davies, 2003).  

Teorier som går under samlingsnamnet queerteori intresserar sig särskilt för 
föreställningar kring normalitet och avvikelse genom att undersöka processer som 
normaliserar kön och sexualitet. Man tar inte heterosexualiteten för given utan utgår 
från att sexualitet liksom all annan social organisering är historiskt, kulturellt och socialt 
skapad. Sexualiteten ses som något föränderligt, instabilt och socialt konstruerat 
(Ambjörnsson, 2006). Den normativa heterosexualiteten ses som en viktig och 
grundläggande del av genuskonstruktionen och uppdelningen av män och kvinnor 
(Gemsöe, 2005). 
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2.3.3 En komplicerad relation 

Lenz Taguchi (2004) förespråkar en hållning av samtidighet eller ”både-och”. Det går 
inte att ersätta ett sätt att tänka med ett annat, men vi måste synliggöra och utskilja det 
dominerande tankemönstret för att få möjlighet till förändring. Vi lever i ett samhälle 
och de befintliga diskurserna i detta samhälle präglar vårt sätt att tänka. 
Essentialistismen finns med i vårt tänkande även när vi försöker anamma en mer 
poststrukturalistisk hållning eftersom vi är en färgade av det samhälle vi har växt upp i. 
Samhällsförändringar sker alltid inifrån det som redan är befintligt, poststrukturlistiska 
förändringar sker med andra ord inifrån ett samhälle präglat av essentialism (Lenz 
Taguchi 2004).  

Först när vi synliggör det postmoderna tänkandet som en skillnad från ett modernistiskt 

tänkande, menar jag att det är möjligt att se att de i en betydelsefull mening är samma sida av 

samma sak fast olika, och inte olika sidor av samma mynt…. (Lenz Taguchi, 2004, s.51)  

Fuss (1989) menar att dessa teorier och begrepp som så ofta ställs emot varandra 
egentligen är varandras förutsättning. Essentialismen bygger på en konstruktion och 
konstruktivismen kan inte finnas utan essentialismen. Som mest polariseras teorierna i 
frågan om det sociala och det naturliga. Essentialisterna menar att det naturliga 
undertrycks av det sociala medan konstruktivisterna säger att det naturliga skapas av det 
sociala. Fuss ifrågasätter dock det påstående som uttrycker att natur/beständighet och 
socialitet/förändring nödvändigtvis är förbundna med varandra. Essenser kanske kan 
förändras och konstruktioner kanske kan vara normativa? 

2.3.4 Teori som verktyg i analysen 

I västvärlden använder vi oss ofta av parvisa begrepp, teorier eller system av 
föreställningar som står i motsatsförhållande till varandra i våra försök att förstå världen 
(Fausto-Sterling, 2002). Det intressanta för vår studie är dock inte att kategorisera in 
föräldrarnas svar i antingen essentialistiska eller konstruktivistiska, vårt syfte är inte att 
dela upp enkät- och intervjusvaren i motsatspar som kön/genus, biologisk/social eller 
naturlig/konstruerad utan snarare att med hjälp av olika teoretiska utgångspunkter 
synliggöra och tolka vilken betydelse föräldrarnas tankar kan få när det gäller förskolans 
genus och jämställdhetsarbete.  
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3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

3.1 Metodval 

Den metod vi från början hade tänkt använda oss av i vår undersökning var i huvudsak 
kvalitativ men med kvantitativa inslag. Förutom litteraturstudier var en 
enkätundersökning vårt främsta undersökningsredskap. Vi lämnade ut en enkät (bilaga 
1) till samtliga föräldrar på en förskola i Stockholms innerstad. Sammanlagt lämnades 
enkäten ut till ca 90 föräldrar. Vi hade för avsikt att barnens föräldrar skulle besvara var 
sin enkät. Detta för att eventuella skillnader mellan kategorierna män/pappor och 
kvinnor/mammor skulle kunna urskiljas i resultatet men även för att göra männen mer 
delaktiga i frågor rörande förskolan. Enkäten utformades med våra teoretiska 
utgångspunkter i åtanke. Förutom bakgrundsinformation om informanten bestod 
enkäten i huvudsak av öppna frågor. Men vid några frågor fick informanterna välja 
bland fasta svarsalternativ. Anledningen till att vi inte enbart formulerade frågor med 
fasta svarsalternativ överrensstämmer med vårt syfte för studien. Föräldrarnas egna 
tankar menar vi får större utrymme vid öppna frågor. De frågorna i enkäten med fasta 
svarsalternativ syftade till att ge en tydligare bild av några, mer specifika frågeområden. 
Vi valde denna metod för att få en övergripande och nyanserad bild av hur föräldrar 
inom en förskola kan tänka kring genus. Men för att kunna fördjupa några tankar från 
enkätsvaren hade vi även tänkt utföra två eller tre kortare intervjuer. På enkätens sista 
sida fanns möjligheten för informanterna att anmäla sitt intresse för detta. 

På grund av lågt deltagande i enkätundersökningen fick vi dock tänka om och ändra vår 
metod. Intervjuer blev istället vårt främsta undersökningsredskap. Vi valde att göra sex 
stycken intervjuer med föräldrar från samma urvalsgrupp. Dessa föräldrar hade själva 
anmält sig som tänkbara intervjupersoner i enkäten. Intervjufrågorna utformades utifrån 
de tidigare enkätfrågorna (bilaga2). För att vi skulle få höra föräldrarnas egna, spontana 
tankar inom de områden vi var intresserade av utformade vi en halvstrukturerad 
intervjuguide (Kvale, 2006). Med hjälp av intervjuguiden kunde vi låta föräldrarnas 
tankar styra intervjun inom några specifika och för undersökningen intressanta 
områden. Den här typen av metod har förmodligen givit oss en djupare och mer 
fullständig förståelse för hur några informanter tänker kring vårt undersökningsområde. 
Då denna undersökning inte är heltäckande på något sätt och inte går att generalisera på 
samhället i stort då materialet endast hämtats från en förskola i Stockholmsregionen 
anser vi att en metod som bygger på sex intervjuer fungerar bra för undersökningens 
syfte.  

Eftersom inga tidigare studier om föräldrars tankar kring genus hittades när vi 
inventerade källäget så var en ren litteraturstudie inte någon aktuell metod för vår 
undersökning. 
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3.2 Genomförande 

Vi började vårt empiriska arbete med att kontakta förskolan för att undersöka 
möjligheten att genomföra vår studie där. När vi fått godkännande från förskolans chef 
och talat med personalen informerade vi även föräldrarna om studien och dess syfte. 
Detta gjordes muntligt på ett föräldramöte 13 mars samt skriftligt via ett 
informationsbrev (se bilaga 3).  

Sedan sökte vi och studerade litteratur inom området samt utformade vår enkät. Vi 
lämnade ut enkäten personligen på förskolan 11 april och lät föräldrarna få cirka en 
vecka på sig att fylla i enkäten. Men när en vecka gått hade endast 12 föräldrar svarat. 
Dagen efter åkte vi tillbaka till förskolan och satte upp informationslappar där vi 
framhöll vikten av föräldrarnas medverkan och där vi än en gång bad dem att fylla i 
enkäten. Ytterligare en vecka senare hade vi fått in 17 enkätsvar. Vid sista besöket på 
förskolan 26 april hade vi samlat in sammanlagt 20 besvarade enkäter.  

Vi kontaktade sedan våra utvalda intervjupersoner och genomförde sex intervjuer. 
Föräldrarna fick själva bestämma var och när under vecka 17 intervjuerna skulle 
genomföras. Tre föräldrar intervjuades dagtid i hemmiljö, två i ett avskilt rum på 
förskolan och en i ett studierum på Lärarhögskolan. Intervju ett och två ägde rum den 
23 april, intervju två och tre den 24 april, intervju fyra den 25 april och intervju fem och 
sex den 26 april. När vi intervjuade var det en av oss som hade rollen av intervjuare 
medan den andra antecknade, kontrollerade tiden och kom med följdfrågor. Vi spelade 
in intervjuerna på mp3-spelare och transkriberade dem sedan ordagrant. Slutligen 
bearbetade och analyserade vi materialet utifrån tidigare studier och undersökningens 
teoretiska utgångspunkter.  

3.3 Litteratursökning 

Vi har sökt litteratur på databaser som Libris, ProQuest och CSA Illumina men haft en 
del svårigheter att där hitta lämplig litteratur inom området. Våra sökord har varit olika 
kombinationer av orden genus, könsroller, jämställdhet, förskola, föräldrar, 
konstruktivism, essentialism och attityder. Engelska sökord vi använt oss av är främst 
gender identity och sex role. Mycket av den litteratur som vi läst i undersökningen har 
vi kommit i kontakt med via tidigare kurser på lärarutbildningen. Vi har också kunnat 
söka oss vidare genom att leta referenser i de böcker vi hittat.  

3.4 Urval 

Förskolan vi genomfört undersökningen på har vi kommit i kontakt med genom vår 
verksamhetsförlagda utbildning. På förskolan gick vid studiens genomförande 50 barn i 
åldrarna 1-6 år. Vår undersökningsgrupp var barnens föräldrar. Av de föräldrar som 
besvarade enkäten var 10 stycken positiva till en intervju. Med tanke på framförallt kön 
och ålder valde vi ut 6 intervjupersoner, två män och fyra kvinnor. Vår önskan var att 
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intervjua 3 män och 3 kvinnor men eftersom endast 2 män anmält sitt intresse så var det 
inte möjligt. 

3.5 Pilotundersökning 

Innan vi gav ut enkäten till våra informanter gjorde vi en mindre pilotundersökning. Vi 
lät några av våra närstående läsa igenom frågorna och komma med synpunkter. Vi fick 
en del värdefulla kommentarer som ledde till några mindre ändringar i enkäten. 
Intervjufrågorna testades också på ett par närstående innan första intervjun. 

3.6 Bortfallsanalys 

Anledningen till bortfallet i enkätstudien tror vi kan bero på att vår urvalsgrupp är 
föräldrar med pressat tidsschema. Många prioriterar kanske att vara med sina barn 
istället för att fylla i enkäter. Detta var något en ensamstående mamma uttryckte i en 
påbörjad, men avbruten enkät vi fick tillbaka.   

Enkäten kan ha upplevts som lång och tidskrävande. Dessa frågor kan också vara svåra 
att ta ställning till, det är möjligt att föräldrarna tyckte frågorna var komplicerade och 
besvärliga. Det är också möjligt att föräldrarna som valt att inte delta i studien inte är 
särskilt intresserade av genusfrågor i allmänhet.  

Vi tror även att de flesta föräldrar tyckte att det räckte med att en av föräldrarna fyllde i 
enkäten. Det är möjligt att informationen om vår önskan att båda föräldrarna skulle 
besvara var sin enkät inte gick fram. 

3.7 Tillförlitlighetsproblem 

Eftersom bortfallet i enkätstudien var stort så har vi inte haft möjlighet att undersöka 
fullt så många föräldrars tankar kring kön, genus och jämställdhet som vi från början 
hade tänkt. Urvalet till de intervjuer som genomförts har gjorts via enkätsvaren, vi har 
alltså intervjuat föräldrar som tidigare har svarat på enkäten. Det har då artat sig så att 
intervjupersonerna alla har varit personer som tyckt att genus och jämställdhetsarbete i 
förskolan är viktigt och bra. Detta ger förstås inte en nyanserad bild av föräldrars tankar 
inom en förskola. Vårt syfte med denna studie är dock inte att försöka dra några 
generaliserbara slutsatser. Det material vi har samlat in belyser istället några föräldrars 
värdefulla tankar kring ämnet lite mer ingående. I resultat- och diskussions- delarna 
framhäver vi särskilt vissa aspekter medan vi kanske utelämnar andra. Det är inte säkert 
att alla skulle tolka materialet så som vi har gjort. 
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3.8 Metodanalys 

När vi har analyserat intervjumaterialet har vi använt oss av en analysmetod som brukar 
benämnas som helhetsanalys (Halvorsen, 2003, Magne Holme, Krohn Solvang, 2006). 
Efter det att vi läst igenom intervjuerna i sin helhet har vi valt ut några återkommande 
teman som illustrerar våra huvudsakliga intryck av intervjuerna. Dessa teman har sedan 
legat till grund för vår fortsatta analys av materialet. De temaområden vi utifrån 
intervjumaterialet valt att lyfta fram är:   

 

Synen på flickor, pojkar och kön 

 

Tankar om genusarbete i förskolan 

 

Funderingar kring förskolans personal i ett könsperspektiv  

Vår avsikt har varit att i analysen av vårt material få fram informanternas egna 
uppfattningar i de olika temaområdena. Men det kan också ha blivit så att vi gjort en 
teoretiskt underbyggd tolkning av texten som inte stämmer överens med informantens 
ursprungliga självförståelse. Halvorsen (2003) skriver att den vardagliga förståelsen inte 
alltid är tillräcklig för att förstå en händelse eller ett socialt system. En kvalitativ, 
teorianknuten helhetsanalys kan, enligt Halvorsen (2003) vara en lämplig strategi för att 
få fram människors tvetydliga inställningar till ett fenomen.  

I studien har vi valt att lyfta fram en del direkta citat för att betona eller belysa olika 
grundtankar, vi har då använt en litterär stil som ändå visar intervjupersonernas 
individuella uttryckssätt för att skapa goda förutsättningar för läsarens förståelse och 
tolkning av texten. Magne Holme och Krohn Solvang (2006) skriver att det 
nödvändigtvis inte är det typiska som ska citeras utan istället sådant som kan bidra till 
en fördjupad förståelse av det aktuella problemområdet.  

Vi har valt att också redovisa merparten av enkätstudien i resultatdelen eftersom vi 
anser att det illustrerar några fler föräldrars tankar. I diskussionen har vi valt att från 
enkätmaterialet lyfta fram sådant som inte kommit upp till diskussion i samband med 
intervjustudien. 

3.9 Etiska aspekter 

När vi genomfört vår undersökning har vi varit noga med att följa Humanisktiskt-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) etiska regler för forskning inom det 
humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet. På så sätt visar vi hänsyn och respekt för 
deltagarna. Genom att låta dem ta del av de etiska regler och principer som gäller tror vi 
att vi vinner förtroende och trovärdighet hos studiens deltagare. Detta kan leda till en 
ökad kvalité i undersökningen. 
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HSFR lyfter fram fyra viktiga huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Humanistisk-Samällsvetenskapliga 
forskningsrådet 1999). 

3.9.1 Informationskravet 

Alla deltagare i studien har i förväg blivit noggrant informerade om de etiska reglerna. 
Vad gäller enkätundersökningen följde ett särskilt informationsbrev med enkäten, där vi 
berättade om de etiska aspekter som vi är skyldiga att ta hänsyn till (bilaga 4). Vid 
intervjuerna delgavs även intervjupersonerna informationen kring de etiska reglerna 
muntligt innan intervjun. 

I enlighet med informationskravet upplyste vi alla deltagare om syftet med vår studie 
och villkoren för denna, samt var den färdiga undersökningen kommer att publiceras.  

3.9.2 Samtyckeskravet 

I samtyckeskravet poängteras vikten av att deltagarna är medvetna om deras möjlighet 
att när som helst kunna avbryta eller ångra sin medverkan utan för dem negativa 
påföljder. Att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att informanterna själva 
bestämmer över sin medverkan var något som poängterades i vårt informationsbrev. 

3.9.3 Konfidentialitetskravet 

Enligt konfidentialitetskravet ska personuppgifter behandlas med stor försiktighet. 
Enskilda människor ska inte kunna identifieras av utomstående. Vi utformade enkäten 
så att enskilda personer inte går att spåra för utomstående. Även förskolan och dess 
geografiska läge är avidentifierat i studien. Intervjupersonerna har i studien fått 
fingerade namn. 

3.9.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas till 
forskningsändamål av vetenskaplig karaktär. Vi kommer inte använda eller låna ut 
materialet för kommersiellt bruk. 

3.9.5 Rekommendationer 

Enligt ytterligare rekommendationer i HSFR:s etiska regler och forskningsetiska 
principer bör deltagare som lämnat ut särskild känslig information ges möjlighet att ta 
del av undersökningen innan den publiceras. Det har vi dock inte bedömt som 
nödvändigt i detta fall. 
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4. RESULTAT 

4.1 Sammanställning av enkätmaterialet 

Sammanlagt besvarade 20 föräldrar vår enkät, 14 kvinnor och 6 män. I enkäten 
meddelade åtta kvinnor och två män att de även kunde tänka sig att delta i en intervju. 

På frågan om föräldrarna anser det vara viktigt att förskolan aktivt ska arbeta med att 
motverka traditionella könsmönster och könsroller fördelade sig svaren enligt 
nedanstående diagram där 1 är ”inte alls viktigt” och 5 är ”mycket viktigt”.   

Hur viktigt anser du det vara att förskolan arbetar aktivt med att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller?   

0
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4

6

8

10

1 2 3 4 5 

Diagram 1 

Föräldrarnas associationer till genusbegreppet handlade nästan alla om jämställdhet, 
kvinnligt/manligt, flickor/pojkar, kön och det som tillskrivs könen. Några svar uttryckte 
även associationer om begreppets diffusa karaktär, om debatt, irritation och fruktlösa 
diskussioner där man pratar mycket på ytan utan att komma åt det som är viktigt. En 
förälder associerade till bögar och killar som ska göras om till fjollor.  

Samtliga föräldrar som svarat på enkäten föredrog en blandad personalgrupp på 
förskolan. På frågan om en förskollärare av manligt eller kvinnligt kön kan tillföra 
något särskilt svarar merparten att det kan vara så i viss utsträckning. Alla ger inte 
förklaringar till sina svar men flertalet skriver om kvinnor och män som förebilder för 
flickor och pojkar på förskolan. Cirka en fjärdedel svarar nej på frågan, och då är det 
främsta argumentet att det är individen i sig som är avgörande och inte könet på 
pedagogen. Flera föräldrar skriver på olika sätt fram vikten av en blandad 
personalgrupp, en del menar att både kvinnor och män på förskolan är viktig för 
stämningen och atmosfärens skull.  
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Även vid frågan om hur föräldrarna tycker att förskolan ska arbeta med genus och 
jämställdhet kommer vikten av en blandad personalgrupp fram i några av enkätsvaren. 
Utöver det så tycker flera att det är viktigt med personalens förhållningssätt, att 
synliggöra egna värderingar och agerande är något som framkommer i föräldrarnas svar. 
Något annat som flera föräldrar skriver är att barnen bör bemötas utifrån individen 
istället för utifrån kön, barnens behov och intressen bör styra verksamheten.  

Vad gäller organiserade flick- och pojkgrupper var samtliga 20 föräldrar mer eller 
mindre negativt inställda. Någon tyckte att det lät idiotiskt, någon menade att det är 
”absolut dåligt” och ytterligare någon annan skrev att de skulle flytta sitt barn från en 
sådan förskola och att det borde vara förbjudet. Andra tankar som uttrycks i svaren var 
att förskolan inte ska se till barnens kön utan istället utgå från barnens behov. Fem 
stycken av föräldrarna uttrycker dock en förståelse för att det kan behövas ibland, och 
då främst för flickornas skull. De som kunde tänka sig en uppdelning poängterade att 
det måste finnas en medveten tanke bakom, och att det i så fall skulle vara fråga om en 
kortsiktig lösning.  

På frågorna om eventuella skillnader mellan flickor och pojkar från födseln och om det 
som brukar anses vara kvinnliga/manliga egenskaper har en biologisk grund eller är 
skapade utifrån samhällets normer svarade de allra flesta att det finns biologiska 
skillnader men att mycket också är socialt konstruerat. Som vi tolkar enkätsvaren så är 
det en övervikt av föräldrar som tycker att biologin till viss del inverkar på 
flickor/kvinnor respektive pojkar/mäns beteende. Särskilda områden som skulle kunna 
visa på skillnader i biologi mellan kvinnor och män i enkätsvaren är omvårdnad av små 
barn, tålamod, känslighet och intresse för människor och relationer för kvinnor. För män 
handlar det mer om förmåga att fokusera, större aggressivitet, tävlingsinstinkt, abstrakt 
tänkande, problemlösning och intresse för fordon. Fyra föräldrar använder sina barn 
som exempel på biologiska skillnader. Två föräldrar skriver att deras döttrar älskar 
dockor trots att de inte fört in dem på det spåret och en förälder menar att sonen älskar 
bilar och tåg trots att det inte introducerats medvetet. Någon menar att flickor och 
pojkar är helt olika biologiskt medan ett par stycken menar att skillnaderna är 
obetydande och istället betonar den sociala konstruktionen av kön. De allra flesta anser 
dock att vi är en mix av biologi och miljö i varierande grad.  

Majoriteten av föräldrarna tyckte inte det var särskilt viktigt att omgivningen uppfattar 
rätt kön på deras barn. En förälder skrev att de medvetet valt några traditionella 
pojkkläder till deras dotter eftersom de vill att hon ska få höra att hon inte bara är 
duktig, utan också stor och stark. En annan förälder hade tänkt att den ”pojkaktiga” 
dottern kanske skulle göra att hon blev bättre behandlad och fick mer uppmärksamhet 
på förskolan. Sju stycken föräldrar tyckte att det var viktigt att omgivningen kunde 
uppfatta könet på deras barn och fyra kände sig lite kluvna i frågan (dessa fyra redovisas 
som ”både och” i diagrammet nedan). Några skrev att könet är en viktig del av en 
persons identitet.  
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Är det viktigt för dig att omgivningen uppfattar rätt kön på ditt/dina barn? 
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Ja Nej Både och 

Diagram 2 

Att klä sin son i kjol eller klänning på förskolan skulle vara okej för de flesta av 
föräldrarna. Tre fjärdedelar av enkätsvaren tolkar vi som relativt positivt inställda till 
detta. Sju av dessa skrev utan förbehåll att det skulle gå bra och vore kul, resterande del 
är lite mer tveksamma. En del uttrycker en oro för mobbing och andra menar att det är 
opraktiskt. Någon skriver ”han slutar förhoppningsvis i äldre ålder” och andra menar att 
det är en naturlig del av utvecklingen att prova på, att utklädning är helt okej. Fem 
föräldrar uttrycker större motstånd och skulle inte tillåta det eller i alla fall försöka 
påverka till ändrad uppfattning. En förälder skrev att han skulle reagera ”med fasa”. 

4.2 Sammanställning av intervjumaterialet 

Vi har givit våra intervjupersoner fingerade namn. De har fått heta Åsa, Anna, Cecilia, 
Karin, Johan och Klas. Någon närmare presentation av intervjupersonerna vill vi med 
tanke på konfidentialitetskravet inte ge. 

4.2.1 Synen på flickor och pojkar och kön 

Klas tror inte att det finns några egentliga skillnader mellan könen förutom det att killar 
oftast blir längre, starkare och kraftigare. Han tror att det mesta skillnaderna är resultat 
av miljöpåverkan från samhället i stort och från hemmet där mamman ofta tar ut hela 
föräldraledigheten och representerar omhändertagande medan pappan går ut i världen 
utanför och utgör exempel på självständighet. Johan tror inte heller att det finns några 
signifikanta skillnader mellan könen som skulle motivera stora skillnader i samhället. 
När vi talar om fysiska skillnader nämner han dock att män kanske är snabbare till 
beslut medan dialogen är viktig för kvinnor. Johan säger att han tror miljön påverkar oss 
mycket och berättar om dottern som nu vid tre års ålder börjat visa intresse för kläder 
och nagellack. Han menar att barn matas med information överallt och försöker härma. 
Nagellack fanns ju dessutom inte för hundra år sedan säger han.  
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De ser ju saker va.. som på MTV när tjejerna dansar lite erotiskt där frågar hon; Vad gör dom 

flickorna, med rumpan? Ja, det är klart, hon har väldigt rätt va, vad håller dom på med 

egentligen? (Johan)  

Karin och Anna tycker sig märka medfödda skillnader mellan könen på de egna barnen. 
Anna fascineras av hur mycket relationslekar hennes flickor leker och menar att barn i 
hennes närhet leker olika utifrån kön trots att de har medvetna föräldrar. Anna ser inte 
något direkt problem i detta utan menar att det är när vuxna värderar intressena olika 
som det blir problematiskt med sådana skillnader. Både Anna och Karin tror att miljön 
också påverkar via exempelvis normer och hur vi talar till barn av olika kön. Åsa säger 
sig vara mindre övertygad om medfödda skillnader sedan hon fick barn, en stillsam kille 
och en busig tjej har motbevisat henne. Hon säger dock att det kanske ändå finns någon 
form av biologisk skillnad som gör tjejerna lite lugnare överlag och som ger killarna ett 
större behov av att vara lite yviga. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på att vi 
är uppbyggda av olika hormoner, menar Åsa. Cecilia menar att det är individen som gör 
skillnaden men att medfödda skillnader mellan könen också finns. Hon säger att pojkar 
drar sig otroligt mycket till fordon och motorer trots att man erbjuder andra alternativ 
och att modersinstinkten kommer in tidigt för flickor vilket resulterar i att de leker 
docklekar. Men barnen påverkas enligt Cecilia även av normer, utbudet och uppdelning 
i affärer och av hur man beter sig mot flickor och pojkar.  

Klas, Anna, Karin, Åsa och Cecilia säger sig tro att sexualiteten är medfödd. Men flera 
nämner att man påverkas av samhället om man lever ut den eller måste dölja den. Klas 
anser orsaksdiskussionen som rätt så ointressant men är rätt säker på att det finns någon 
slags förprogrammering till förmån för det heterosexuella som har med artens 
överlevnad att göra. Det som är viktigt poängterar han, är dock att alla ska ha respekt 
och rätt att leva efter sin sexualitet. Johan skulle efter en stunds fundering gissa på att 
sexualiteten är invand på något sätt.  

När intervjupersonerna fick associera till ordet genus kom det fram att alla inte var helt 
bekväma med detta begrepp. Klas associerade till krångliga definitioner, Åsa fick 
associationer till att genus är ett känsligt, infekterat ord som kan vara svårt att diskutera 
och Johan säger att det för honom är ett nytt ord som han blivit bekant med sedan han 
fick barn. Andra associationer handlade om flickor och pojkar, könsskillnader och 
sociala värderingar kring köns konstruktioner. Även begreppet jämställdhet sågs av en 
del föräldrar som knepigt att diskutera. Detta begrepps betydelse tycktes dock 
intervjupersoner känna sig säkrare på.  

4.2.2 Tankar om genusarbete i förskolan 

En jämställd förskola består enlig intervjupersonerna av en personalgrupp av båda 
könen och gärna med olika åldrar och etnicitet. Pedagogerna ska vara medvetna och 
reflektera kring sitt eget sätt att tänka och bemöta barn och kollegor. Alla barn ska få 
samma förutsättningar, plats och utrymme oavsett kön. Barnen ska ha samma rättigheter 
och bemötas utifrån ett individperspektiv istället för ur ett könsperspektiv. Barnen ska få 
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chans att prova på olika saker och ha tillgång till allt som bjuds. Det ska vara högt till 
tak och en tillåtande atmosfär. Pedagogerna ska våga utmana traditionella stereotyper. 
Cecilia menar att den jämställda förskolan ska utgå från barnens intressen och att barnen 
ska uppmuntras att leka med det som de vill leka med och stimuleras av medan Karin 
menar att barnen nästan ska styras till att prova på olika typer av saker i verksamheten. 
Johan poängterar särskilt vikten av att tjejerna inte ska behöva stå tillbaka. 

Alla intervjupersoner tycker att det är viktigt med genus- och jämställdhetsarbete i 
förskolan. Anna anser dock att det även finns många andra viktiga aspekter som inte har 
med genus att göra utan mer handlar om empati och humanistiska värden vilket också 
måste få tid och resurser i förskolan. Åsa tycker att förskolan ska vara försiktig med hur 
man utger sig för att jobba med genus. Hon menar att det är ett känsligt ämne och att det 
finns en risk att det blir mycket prat och liten verkstad. Det viktiga enligt Åsa är att 
genus- och jämställdhetsperspektivet finns med i bakhuvudet i det dagliga arbetet, inte 
att man skriver långa dokument om hur det ska utföras.  

När vi talade om förväntningar på könen i förskolan berättade Karin om en episod som 
hon menar säger en hel del om vad vi förväntar oss av flickor respektive pojkar.  

Jag kommer ihåg en sak som hände på förskolan för ett tag sen då det var en slags 

prisutdelning. Då var det tre pojkar som fick pris i kategorierna filosofen, vetenskapsmannen 

och professorn. Men sen var det också en flicka som fick ett pris, men då i kategorin ’duktig’. 

Och det värsta av allt var att jag inte reagerade på det själv först utan det var en annan förälder 

som gjorde mig uppmärksam på det. (Karin)  

Karin säger att hon tycker det är skrämmande vad som bara kan slinka igenom sådär 
trots att hon tycker att hon är en medveten förälder. Klas menar att de egna barnen är ett 
exempel på att det förväntas olika saker av flickor och pojkar i förskolan. Dottern gillar 
att pyssla med dockor och vill helst vara inne medan sonen är busig, tuff och fysiskt 
aktiv. Han menar att det säkert signaleras omedvetet att det är okej att tjejer exempelvis 
inte vill vara med på utflykter och strapatser. Johan hänvisar till någon undersökning 
som visade att flickor behandlas bättre på ett sätt men tycker inte han märkt något 
sådant på förskolan. Anna menar att det finns djupt rotade förväntningar på könen och 
hur man äter, klär sig och är beroende av kön. Hon tror att det finns höga förväntningar 
på att flickor ska vara verbala, duktiga och ordentliga. Anna tror också att det finns en 
större tolerans för pojkars stökiga beteende. Även Cecilia talar om att det är mer 
accepterat med busiga pojkar än busiga flickor, pojkar blir också mer sedda och 
uppmärksammade om de hjälper till att duka och liknande tror hon. Omedvetet tror 
Cecilia att pedagogerna förväntar sig att flickor hjälper till mer och har större empatisk 
förmåga. Åsa säger att hon tror att vi överlag behandlar flickor och pojkar olika och 
uppmuntrar olika saker beroende av kön. Hon berättar om en egen aha-upplevelse hon 
hade förra sommaren.  
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Jag kan nämna faktiskt en otrolig aha-upplevelse som jag hade förra sommaren. Då satt jag 

och tänkte så här att jag är så glad att min dotter gör så mycket pojklekar och att hon är liksom 

tillgänglig för pojkvärlden och då tänkte jag att det ligger liksom på mig som förälder att fortsätta 

uppmuntra att ha tillgång till både pojk- och flickvärlden. Och då tänkte jag såhär, är det lika 

viktigt för mig att min son får tillgång till både pojk- och flickvärlden? Är det jätteviktigt för mig 

att han får dansa i tyllkjolar och leva hela det här.. och då blev jag såhär, Nej! Jag har gått rakt i 

fällan! Jag har accepterat att det är pojkvärlden som är den korrekta, som är den som man vill 

leva upp till och som är man där så är man rätt istället för att säga att det är faktiskt rosa och 

tyllkjolar som är det som både pojkar och flickor skulle sträva efter. (Åsa)  

Åsa tycker att det är mycket fokus i genusdebatten på att tjejer ska få tillgång till 
killgrejer och att det är det som är bra och rätt. Enligt Åsa är det minst lika bra att vara 
”hur tjejig som helst”.  

Grupperingar av flickor och pojkar i förskolan var något som samtliga intervjupersoner 
var relativt negativt inställda till. Anna, Åsa och Klas kunde tänka sig att det vid 
enskilda fall kunde finnas behov av att dela upp barnen efter kön till exempel för att 
gynna tjejernas utveckling, för speciella pedagogiska grepp eller för lekens skull. Ingen 
tycker att en omfattande uppdelning vore bra. Anna tycker att det känns konstruerat och 
bakåtsträvande. Cecilia tycker att man ska utgå från individen och intressen istället, hon 
menar också, liksom Karin att barnen är för små för att introduceras för något sådant. 
Cecilia talar om att det vid högre åldrar kan vara relevant med speciella 
diskussionsforum för tjejer och killar om exempelvis sex och samlevnad. Både Cecilia 
och Anna tror att en uppdelning kan skapa eller förstärka en ”vi och dom” känsla könen 
emellan.  

Jag tycker inte man behöver se på barnen som pojkar och flickor utan som individer och inte 

förstärka bilden av att ni är pojkar och ni är flickor. (Cecilia)  

Angående förskolans fysiska miljö menar flera av intervjupersonerna att pedagogerna 
har en viktig roll i att presentera, introducera och stimulera barnen att leka med olika 
saker och i olika miljöer. Klas tror att bilrum och liknande förmodligen speglar ett 
behov hos barnen. Åsa tycker de klassiska lekarna är jättebra och menar att det är farligt 
om genusarbetet kommer att handla om att göra så att flickor blir pojkar och pojkar blir 
flickor, då tappar man poängen säger Åsa.  

När det gäller litteratur på förskolan är alla tveksamma till någon slags censur eller 
bortgallring av könsstereotyp litteratur. Anna, Cecilia, Klas och Karin menar att sådan 
litteratur är ett bra underlag för diskussion kring dessa frågor. Anna tror att barnen 
skulle få en chock när de sedan börjar skolan och Johan tycker inte man ska sätta upp 
filter för verkligheten på det sättet.  
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4.2.3 Funderingar kring förskolans personal i ett könsperspektiv 

En bra förskollärare har enligt intervjupersonerna engagemang, mod, tålamod, värme 
och en god förmåga att kommunicera med barnen. Förskolläraren ska utgå från 
individen och bygga på barnens intressen, vara kreativ, tillmötesgående och kunna 
förklara vad de gör och varför. Det är viktigt med närhet och fysik och att förskolläraren 
ser till att barnen är hela, torra och mätta. En bra förskollärare ser varje barn varje dag.  

På frågan om föräldrarna föredrar kvinnlig eller manlig förskolepersonal svarar samtliga 
att de vill ha en blandad personalgrupp och inte föredrar något av könen mer än det 
andra med undantag för Anna som skulle ha svårt för en förskola med bara män. Hon 
säger att hon önskar att hon inte kände så men att det ändå är en känsla och instinkt som 
kommer upp, en föreställning om att kvinnor kanske är lite mer moderliga. Men om hon 
skulle vara tvungen att välja mellan en förskola med bara manlig personal och en 
förskola med bara kvinnlig personal svarar hon inte att hon skulle välja den ena eller 
den andra. Anna menar att hon skulle ha svårt för en förskola med bara kvinnor också 
och säger att hon förmodligen skulle besöka förskolorna och se vilka som jobbar där. 
Inte heller Klas menar att han skulle välja utifrån kön, det skulle vara annat, viktigare 
som skulle styra så som exempelvis läge eller förskolans pedagogiska inriktning. Han 
uppger dock att han skulle försöka hitta en förskola med blandad personal. Åsa säger att 
hon skulle välja förskolan med kvinnlig personal eftersom kvinnor kanske är bättre på 
att hålla ordning och reda. De ser till att barnen får solkräm på sig och håller rätt på 
kläder och praktiska saker.   

För nu tänker jag så här att jo, men killar är bra på att göra roliga saker men tjejerna håller 

ordning på sakerna. (Åsa)  

Johan, Cecilia och Karin skulle däremot välja förskolan med bara manlig personal. 
Karin har en föreställning om att det händer lite mer där, hon tror att männen kan vara 
lite mer aktiva och föra in mer idrott och rörelse i förskolan. Cecilia har en liknande bild 
av män som mer livliga och lekfulla, i kontrast till den stereotypa personalen av äldre, 
trötta damer. Johan motiverar sitt val av en förskola med bara manlig personal med att 
det skulle bryta mot könsrollsmönstret.   

Samtliga sex intervjupersoner tycker att det är viktigt att få in fler män i förskolan i 
egenskap av manliga förebilder. Johan talar om vikten av en fadersgestalt för de barn 
som växer upp utan pappor och om att vänja barn vid manligt beteende. Cecilia menar 
att det är viktigt för både killar och tjejer med förebilder av båda könen förutom dem i 
hemmet. Hon tycker sig också se att barnen beter sig olika mot den manliga och mot 
den kvinnliga förskolepersonalen. Även Karin betonar vikten av förebilder av båda 
könen och menar att det är bra om förskolan speglar mixen av människor i samhället. 
Karin tror också att personal av båda könen skapar harmoni och balans i 
personalgruppen. Likaså Anna menar att män och kvinnor i en personalgrupp får utbyte 
av varandra och har roligt tillsammans, något som sedan avspeglar sig på barnen. 
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Förutom att det är viktigt med balansen av förebilder av båda könen säger Anna att 
barnen behöver ”båda delarna” när det handlar om hur personalen pratar och är med 
barnen. Både Åsa och Klas talar om att det är viktigt med män i förskolan ur 
jämställdhetssynpunkt så att barnen ser att det inte bara är kvinnor som tar hand om 
barn. Klas poängterar även att det är viktigt att män och kvinnor då tar sig an samma 
sysslor, så att det inte blir så könsstereotypt. Klas menar att många barn växer upp i en 
miljö dominerad av kvinnor. Han menar att förebilder av båda könen är viktigt för både 
killar och tjejer men kanske att det är lite viktigare för killar. Tjejer menar han, kanske 
har lättare att identifiera sig i en kvinnlig miljö. Åsa talar även om att de olika könen i 
personalgruppen kan ta olika typer av lekar till barnen.  

Dels kan det vara ett exempel att visa att män kan jobba i den här verksamheten med barn och 

omhändertagande och så vidare men sen också att barnen behöver ju se förebilder bland båda 

könen, jag menar det är ju ett väldigt väl etablerat faktum, den här bristen på manliga 

förebilder, många barn domineras i tillvaron väldigt mycket av kvinnor eftersom mamman har 

varit hemma med dem och så mormor och farmor inom släkten som framförallt engagerar sig i 

barnen och så på förskolan är det framförallt kvinnor och säkert i grundskolan också är det en 

övervikt av kvinnliga lärare. Så det är viktigt att de får manliga vuxna förebilder som inte bara är 

deras föräldrar så att säga. (Klas)  

Samtliga intervjupersoner tror att förskolläraryrkets låga status och låga lön gör att få 
män söker sig till förskolan. Karin menar att förskolan historiskt har varit en kvinnlig 
domän. Alla har olika tankar om att sociala förväntningar och tradition är betydelsefulla 
orsaker till att förskolan domineras av kvinnlig personal. Åsa säger att det kanske är ett 
större steg för män att välja att arbeta med barn och Klas tror att manliga förskollärare 
måste svara på frågor på ett annat sätt än vad kvinnliga förskollärare behöver och 
motivera sitt val av yrke inför andra. Johan, Karin och Klas tror att misstankar om 
sexuella övergrepp och pedofili också kan vara något som hindrar män från att söka sig 
till förskolan. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

5.1 Enkätstudien 
Erfarenheter från förskolor som delegationen för jämställdhet (SOU 2006:75) varit i 
kontakt med tyder på att det ofta varit svårt att väcka intresse vad gällde genus- och 
jämställdhetsfrågor bland föräldrar. Detta är något som vi också sett tendenser av i och 
med det låga deltagandet i enkätstudien. Vad som motiverar detta låga intresse 
framkommer dock inte. Många förskolor i delegationens rapport vittnar om att projekt 
och arbeten med genusperspektiv flutit på smidigare när föräldrarna varit delaktiga i 
arbetet. Det är alltså angeläget att öka intresset för och engagemanget kring dessa frågor 
hos föräldrar till barn i förskolan.  

En övervägande majoritet av de som svarat på enkätstudien var kvinnor och så var även 
fallet bland dem som anmälde sig frivilliga att ställa upp på intervju. Detta tror vi kan ha 
att göra med dualistiska föreställningar om könen och vilka egenskaper som tillskrivs 
respektive kön. Det är fortfarande mamman som anses vara den som i första hand ska ta 
hand om barnen och engagera sig i frågor rörande deras omsorg och uppfostran. Vi 
samtycker med delegationen för jämställdhet (SOU 2006:75) som menar att det är 
viktigt att förskolan efterfrågar båda föräldrars synpunkter vid frågor rörande barnet 
eller förskolan.  

I enkätstudien såg vi att föreställningar liknande de som kom fram på 
Björntomten/Tittmyran och Björke skola om att pojkarnas sexualitet hotas i samband 
med genus- och jämställdhetsarbete kan finnas bland föräldrar idag (Sjöqvist, 1998, 
Myndigheten för skolutveckling, 2003). En pappa associerade i enkäten ordet genus till 
”bögar och killar som ska göras om till fjollor”. Det var samma pappa som också skrev 
att han skulle reagera ”med fasa” om sonen ville gå klädd i klänning på förskolan. Den 
typen av tankar menar vi förutsätter ett starkt heteronormativt tänkande och en 
föreställning om kvinnor och män som två olika sorter med olika uppgifter i samhället. 
Hur man i förskolan som pedagog ska bemöta detta är ett dilemma. Vi kan naturligtvis 
hänvisa till det obligatoriska genusuppdrag som finns i förskolans läroplan och med 
föräldern diskutera de känslor som kommit upp. Men om förälderns motstånd och 
motvilja inte förändras är det svårt att avgöra hur man ska hantera situationen. Det finns 
en risk att barnet hamnar i en svår sits när det på förskolan är okej och till och med 
kanske uppmuntras att vara könsöverskridande medan det hemma är näst intill 
förbjudet.  

Vi frågar oss varför det endast verkar finnas föreställningar om att pojkarnas sexualitet 
hotas i samband med genus- och jämställdhetsarbete (Myndigheten för skolutveckling 
2003). Varför är inte föräldrar rädda för att flickorna ska bli homosexuella? Är det så att 
den barnafödande kvinnan inte anses vara lika fri i sin sexualitet som mannen? Eller 
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anses det vara mindre skamligt med homosexualitet mellan kvinnor än mellan män? 
Kanske det finns en tanke om att de homosexuella männen är feminiserade? Därmed 
kan de anses ha sjunkit i rang, i och med att de till viss del anses ha placerat sig i den 
lägre stående, kvinnliga avdelningen i genussystemet.  

Även om flera föräldrar uttryckte motvilja i varierande grad mot att låta deras söner ha 
kjol i förskolan tyckte dock relativt många att deras söner mycket väl kunde få ha kjol 
på förskolan. Några skrev att det var okej för utklädning. De uppfattade det alltså som 
okej för sonen att gå in i en annan roll än den normala pojkrollen för en stund, men 
skulle det vara fråga om en mer långvarig användning av kjol eller klänning drog dessa 
föräldrar en gräns. Det kanske är vid den gränsen heteronormen ifrågasätts och det blir 
obehagligt eller obekvämt för föräldrarna? När man i förskolan ifrågasätter traditionella 
könsmönster ifrågasätter man även heteronormativiteten (SOU 2006:75). 

5.2 Intervjustudien 
Intervjupersonerna var alla skeptiska till en uppdelning av könen i särskilda grupper, de 
förespråkade ett individperspektiv snarare än ett könsperspektiv. Vi ställer oss dock 
frågande till om det verkligen går att bortse från kön och bemöta barn som enbart 
individer med tanke på den dualistiska uppdelningen av könen som varit dominerande i 
vårt samhälle under en så lång tid. Vi tror inte det går att vara könsneutral som pedagog 
men menar att det är viktigt att vara könsmedveten. Vi anser då i enlighet med 
delegationen för jämställdhet (SOU 2006:75) att en uppdelning av flickor och pojkar i 
särskilda grupper kan vara nödvändigt för att barnen ska få möjlighet att utveckla ett 
vidare spektrum av sätt att vara än de som är knutna till de traditionella förväntningarna 
på könen. Vi ser dock, liksom föräldrarna och delegationen även de faror en uppdelning 
kan medföra. Enkönade grupper kan leda till att synen på flickor och pojkar som två 
olika sorter förstärks. Vi anser det vara mycket viktigt att man för föräldrar noggrant 
förklarar syftet med en eventuell uppdelning enligt den kompensatoriska 
genuspedagogiken eftersom det kan finnas olika sätt att se på enkönade grupper och vad 
de kan leda till. Vi tolkar föräldrarnas intervjusvar som att de tror att syftet med en 
uppdelning av könen skulle vara att pojkar och flickor är olika och har olika behov. 
Detta är dock inte vad som avses med en medveten uppdelning av könen enligt en 
kompensatorisk genuspedagogik (SOU 2006:75).  

Ett alltför starkt individperspektiv menar vi kan göra att man hamnar i ett traditionellt 
tänkande om flickor och pojkar. Att låta barnen få ”vara dem de är” och att enbart utgå 
från barnens egna intressen kan enligt oss bli knepigt att förena med genus- och 
jämställdhetsarbete i förskolan. Vi menar att en poststrukturalistisk/konstruktivistisk 
hållning är en förutsättning för ett lyckat jämställdhetsarbete i förskolan. Detta innebär 
då att se vad barnen kan bli i olika situationer och låta dem få bli olika i en fri och 
otvungen miljö snarare än att se på barnen som att de är på vissa sätt och låta detta styra 
(Davies, 2003). Detta anser vi är ett förhållningssätt som också går i linje med hur 
genus- och jämställdhet skrivs fram i förskolans styrdokument. Vi menar att barnen när 
de kommer till förskolan redan är färgade av vårt samhälle och de normer som råder 
här. Tidigare undersökningar visar att föräldrar interagerar med flickor och pojkar på 
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olika sätt från späd ålder (Clearfield, Nelson, 2006). Alltså har barnen redan lärt sig att 
vara på ett visst sätt när de kommer till förskolan, att se detta sätt som det enda naturliga 
sättet att vara för just det barnet är enligt oss att låsa fast barnet i en roll som 
förmodligen kommer att utvecklas åt det könsstereotypa hållet. Ibland kanske man, som 
en förälder uttrycker det, får lov att styra barnen till att prova på olika typer av saker i 
verksamheten för att de ska få möjlighet att upptäcka och utveckla en mångfald av 
intressen och sätt att vara.  

Karins berättelse om prisutdelningen som ägt rum på förskolan där en flicka fick pris 
för att vara duktig medan några pojkar utmärkte sig som vetenskapsmän, filosofer och 
professorer tycker vi skildrar dualismen i vårt samhälle väl. Att denna episod passerade 
Karin utan reflektion är inte så konstigt eftersom händelsen speglar den uppdelning av 
män och kvinnor som vi menar finns i samhället i övrigt. Vi tror, liksom Lenz Taguchi 
(2004) att det i princip är omöjligt att tänka bortom dessa föreställningar men menar att 
de går att synliggöra dem. Det är kanske det som är det första steget i genusarbetet, att 
bli medveten om de förväntningar som finns på flickor och pojkar i dag. Ett sätt att få 
föräldrar intresserade och positiva till genus- och jämställdhetsarbete på förskolan 
kanske kan vara att synliggöra konkreta situationer där det är tydligt att vi handlar 
könsstereotypt. Kanske kan observationer och dokumentationer av pedagogernas 
förhållningssätt i den egna barngruppen ligga till grund för detta? Vi tror att det är 
viktigt att det är pedagogernas förhållningssätt som är i fokus snarare än att se på det 
som att barnen behöver förändras. Det kan också vara klokt att lyfta diskussionen om 
genus till en mer övergripande nivå och tala om flickor och pojkar och normer i 
allmänhet så att det inte blir alltför personligt eller utpekande.   

Vi bär alla kulturens, historiens och det sociala sammanhangets könsglasögon. De går inte att 

ta av, men de går att få syn på. (Elvin-Nowak, Thomsson 2003 s.12)    

Att det finns olika förväntningar på flickor och pojkar är något som Åsa också tydliggör 
väldigt väl med hennes funderingar kring de egna barnens uppväxt. Ofta är det nog så 
som Åsa beskriver, att det är mer accepterat för flickor att göra pojksaker än vad det är 
för pojkar att göra flicksaker. Är man i pojkvärlden är man rätt, sa Åsa. Detta kopplar vi 
till genusordningen i vårt patriarkala samhälle och den dualistiska uppdelningen av män 
och kvinnor där mannens egenskaper är norm och värderas högre (se tabell 1 på s.8). Är 
det på grund av genussystemet och för att de traditionellt sett kvinnliga egenskaperna 
värderas lägre som det upplevs lättare att låta flickor vara könsöverskridande? Är det så 
att könsöverskridande flickor stiger i rang medan könsöverskridande pojkar 
nedvärderas? Det motstånd som förekommit i en del förskolor som särskilt arbetat med 
genus och jämställdhet har ju oftast kommit från just pojkarnas föräldrar och i 
synnerlighet från pojkarnas pappor (Sjöqvist, 1998, Myndigheten för skolutveckling, 
2003). Ett par föräldrar som vi intervjuat uttrycker en förståelse för att enkönade 
grupper i förskolan kan vara nödvändigt för flickornas skull. Vi tycker att det är viktigt 
att det inte blir så att jämställdhetsarbetet i förskolan endast kommer att handla om att 
göra flickor mer pojkaktiga utan istället syftar till att vidga alla barns möjligheter. Det 
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ska vara lika okej för en pojke att dansa i tyllkjol som för en flicka att skrapa knäna på 
fotbollsplanen.  

Alla intervjupersoner tycker att det är viktigt med förebilder av båda könen i förskolan. 
Vi tolkar det som om synen på jämställdhet som positiv särart (Norberg, 2005) 
dominerar föräldrarnas sätt att tänka även om det också finns tankar om att män i 
förskolan är viktiga när det gäller att bryta könsmönster och stereotypa föreställningar 
om män och kvinnor. Tänkandet att en bra blandning av båda könen skapar harmoni och 
balans i en personalgrupp förutsätter enligt oss ett heteronormativt tänkande och är 
något som kan vidarekopplas till både dualism och essentialism (se figur 1 på s.9). 
Könen blir till två olika sorter som tillsammans kompletterar varandra och bildar en 
helhet. En förskola med bara kvinnlig eller med bara manlig personal anses ofta vara i 
avsaknad av något (Norberg, 2005). En av våra intervjupersoner säger att barnen 
behöver ”både och” för att det ska bli bra. Mest ofullständig enligt vad de här 
intervjupersonerna uttrycker verkar en förskola med endast kvinnor vara eftersom 
endast en förälder skulle välja en sådan förskola medan tre föräldrar säger att de hellre 
skulle välja en förskola med bara män. När föräldrarna talar märker man att de är 
inneslutna i en diskurs där kärnfamiljen är det vanliga och normala och där både 
mamma och pappa behövs. En förälder säger att barn behöver förebilder av båda könen 
förutom de i hemmet och andra talar om vikten av en fadersgestalt för dem som växer 
upp utan pappor. Alla föräldrar utom Johan säger sig tro att sexualiteten är medfödd. 
Eftersom flest människor tycks leva i heterosexuella relationer i dagens samhälle kan 
det enligt oss lätt bli så att tron på en medfödd sexualitet kan medföra att man ser på 
heterosexualiteten som det normala och andra former av sexualitet som avvikande. 

Detta behöver såklart inte betyda att man inte respekterar andra former av sexualitet. 
Men ett heteronormativt tänkande kan om det inte synliggörs bidra till diskriminering 
av barn i familjekonstellationer som inte stämmer överens med den heteronormativa 
kärnfamiljen i form av marginalisering, osynliggörande och kulturell dominans. 
Heteronormen fordrar att vuxna och barn ska vara och leva på ett särskilt vis. I Sverige i 
dag rör det sig om ungefär 40 000 barn som växer upp med en eller flera homosexuella 
föräldrar (SOU 2006:75). Vi tycker att det är viktigt att även dessa barn får sin 
familjekonstellation bekräftad på ett positivt och självklart sätt. Som pedagog menar vi 
att man bör bemöta dessa familjer med en öppenhet och ett inkluderande 
förhållningssätt så att deras sätt att leva inte upplevs som konstigt eller avvikande vare 
sig inför barnen, förskolans personal eller förskolans andra föräldrar. 

Tankar om att flickor identifierar sig med kvinnor och att pojkar identifierar sig med 
män går att tolka ur föräldrarnas svar. Att tala om manlig och kvinnlig personal i 
förskolan som två olika sorters förebilder för flickor respektive pojkar är enligt oss ett 
tankesätt präglat av essentialism. Vi frågar oss varför det är viktigt att flickor och pojkar 
har förebilder av sitt eget kön i förskolan? Är det för att flickor och pojkar ska få se hur 
man är flicka respektive pojke på ”rätt sätt”? Att flickor och pojkar skulle identifiera sig 
lättare med respektive kön menar vi förutsätter en tanke om att flickor och pojkar i 
grunden är olika. Vi inser dock att det i dagens samhälle kanske är viktigt med 
förebilder av det egna könet eftersom kön anses vara så betydande och genomsyrar allt. 
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Vi menar dock att det inte skulle behöva vara så, det finns enligt oss ingen väsentlig, 
naturlig anledning till att det är på det viset.   

Påståendet om att det är farligt att göra så att flickor blir pojkar och pojkar blir flickor 
uttrycks av en förälder i samband med att vi talade om dockvrår och bilrum. Hon 
menade att man inte skulle binda fast flickorna i bilrummet men vara lyhörd för vilka 
intressen och behov olika barn har. Självklart tycker inte vi att genus i förskolan ska 
handla om att tvinga barn att utföra könssöverskridande aktiviteter men just detta 
påstående, som vi tror är ganska vanligt yttrat bland såväl pedagoger som föräldrar 
tycker vi är problematiskt i sig. I och med att säga att genus- och jämställdhetsarbete 
inte ska syfta till att göra flickor till pojkar eller pojkar till flickor menar vi att man 
säger att flickor är på ett sätt och pojkar på ett annat. Vari ligger då denna skillnad och 
är det farligt om en pojke märker att han gillar de traditionellt flickiga lekarna eller om 
en flicka intar en position som skulle klassas som pojkaktig? Även om det som menas 
med detta påstående säkert är välmenande och säkert syftar till att inte leda in barnen i 
olika roller, varken könsstereotypa eller könsöverskridande så tycker vi att det finns en 
dold innebörd i påståendet som är väl värd att synliggöra och ta upp till diskussion på 
förskolan.   

Intervjupersonerna betonar alla miljöns påverkan på utvecklandet av traditionella 
könsmönster även om en del också menar att vissa biologiska skillnader finns i grunden. 
När föräldrarna talar om de egna barnen har de dock en tendens att tänka bort samhället. 
Tre föräldrar talar om att deras barn beter sig könsstereotypt och väljer att leka 
traditionella flick- respektive pojklekar trots att de har medvetna föräldrar och blivit 
erbjudna andra alternativ. Detta verkar de sedan använda som ett bevis för att biologiska 
skillnader mellan könen faktiskt existerar. Här ser vi hur man som förälder lätt kan 
hamna i en sådan situation att man reproducerar normen för flickor respektive pojkar 
utan att själv veta om det. Genom att bortse från samhällets påverkan och genom att se 
sig själv som en medveten förälder så blir barnens könsstereotypa beteende naturligt 
och inifrån kommande.   

Föräldrarna verkar vara villiga till en diskursiv förändring av hur man ser på flickor och 
pojkar i förskolan och förespråkar relativt ofta en konstruktivistisk syn på könen men 
deras egna, säkert djupt rotade föreställningar om män och kvinnor lyser många gånger 
igenom utan att de själva kanske är medvetna om det. Det är intressant att först höra om 
deras syn på flickor och pojkar som i stort sett lika för att senare konstatera att så kanske 
inte är fallet ändå. Enligt vår tolkning händer det tämligen ofta att intervjupersonerna 
sänder ut dubbeltydiga budskap och säger emot sig själva. Anna säger att hon önskar att 
hon inte kände på det sättet hon gör om en förskola utan män, hon vill inte, men känner 
ändå att hon skulle ha svårt för en sådan förskola. Vad förnuftet säger oss kanske inte 
alltid går att förankra helt och fullt eftersom vi alla är en produkt av samhället. Kanske 
finns det essentialistiska och dualistiska där som en bakgrund i vårt inre, då det präglat 
oss under hela vår uppväxt. Kanske blir vår generation aldrig helt fri från den typen av 
tänkande? Vi tycks ha ett behov av att kategorisera och dela in människor i olika fack 
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men kanske kan vi ändå bli mer öppna och vidsynta för olikheter och mer medvetna om 
när våra fördomar kommer upp till ytan? Det väsentliga som det framstår för oss tycks 
vara förmågan att se och medvetandegöra det som vi vanligtvis tar för givet, de sociala 
strukturer som vi lever i och våra djupt rotade föreställningar om könen. Det viktiga 
handlar då inte om dessa föreställningar och strukturer är essentialistiska eller 
konstruktivistiska utan hur vi bemöter dem och förhåller oss till dem. Vi menar att en 
essentialistisk tanke hos tänkaren mycket väl kan bemötas av ett konstruktivistiskt eller 
poststrukturalistiskt förhållningssätt och resultera i andra eller flera handlingsalternativ 
och därmed få andra konsekvenser. Och som Fuss (1989) skriver så kan ju kanske 
konstruktioner vara normativa likaväl som essenser kanske kan vara föränderliga.  

Enligt poststrukturalismen har vi möjlighet att göra motstånd och ändra den sociala 
struktur vi lever i. Detta kräver dock att vi har tillgång till de rätta verktygen, verktyg 
som kanske inte alltid finns att tillgå i det vardagliga livet i dagens samhälle (Lenz 
Taguchi, 2004). Där kan förskolan ha en viktig uppgift i att erbjuda föräldrarna flera, 
olika sätt att tänka kring flickor, pojkar, kvinnor och män. Varför inte bjuda in 
förskolans föräldrar till den personliga resa och utveckling som vi menar att ett 
genuspedagogiskt arbetssätt och förhållningssätt innebär? Goda kunskaper i genusteori 
tror vi då kan vara till stor nytta för att bilda sig en förståelse för och göra en tolkning av 
inställningar och beteenden som såväl föräldrar, kollegor och vi själva som pedagoger 
ger uttryck för.  

5.3 Metoddiskussion 
Vår slutgiltiga och huvudsakliga metod blev till slut en intervjustudie på sex intervjuer. 
Detta anser vi ha varit en bra metod för att få ta del av informanternas egna tankar och 
upplevelser kring genus- och jämställdhet i förskolan. Genom att låta föräldrarna själva 
tala förhållandevis fritt utifrån några olika frågeområden har vi kunnat skapa oss en 
större förståelse för deras tankar och haft möjlighet att tolka dessa tankar på ett djupare 
plan än vad som hade varit möjligt med den från början tänkta enkätstudien. Eftersom 
genus- och jämställdhet är ett mångfacetterat ämne som också kan vara känsligt anser vi 
det vara en fördel med intervjuer där man har möjlighet att under samtalets gång se till 
att man får en riktig uppfattning av det som informanten säger. Halvorsen (2003) 
skriver om den så kallade intervjuareffekten. Den innebär att det finns en risk att 
intervjupersonerna svarar vad intervjuaren vill höra för att de vill göra ett gott intryck 
eller inte framstå som okunniga. Det är möjligt att en studie byggd på endast enkäter 
hade ökat sanningshalten i informanternas svar men samtidigt hade tolkningsutrymmet 
för oss blivit större och medfört större risk för feltolkningar och missförstånd. Om vi 
från början hade fokuserat på en ren intervjustudie hade vi kanske kunnat intervjua fler 
föräldrar och haft möjlighet att ge en bredare bild av undersökningens 
forskningsområde. (Se även ”bortfallsanalys” och ”tillförlitlighetsproblem” på s.14 
under kapitlet ”metod”). 

För att kunna identifiera eventuella skillnader i förhållande till kultur och klass skulle 
det ha varit önskvärt med en till urvalsgrupp i någon av Stockholms förorter. På grund 
av tidsmässiga begränsningar skulle vi dock inte haft möjlighet att behandla ett material 
från en så stor urvalsgrupp.  
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5.4 Slutsats och nya forskningsfrågor 
I enkätstudien kunde vi se tendenser på att intresset för genusarbete i förskolan bland 
föräldrarna inte var särskilt stort. Vi såg också att det kan förekomma tankar som inte är 
överensstämmande med förskolans genusuppdrag så som det uttrycks i gällande 
styrdokument. De föräldrar som deltagit i vår intervjustudie tyckte emellertid att genus- 
och jämställdhetsarbete var både viktigt och intressant. När vi analyserat och studerat 
föräldrarnas svar på djupet har vi dock kunnat urskilja och uttolka många kanske 
omedvetna föreställningar föräldrarna tycks ha om könen. Särskilt vad gäller vikten av 
förebilder av båda könen och manlig personal i förskolan menar vi att föräldrarna ger 
uttryck för det essentialistiska och heteronormativa synsätt som vi anser präglar vårt 
samhälle. Vi menar liksom Lenz Taguchi (2004) att det är svårt eller kanske till och 
med omöjligt för vår generation att tänka bortom de rådande föreställningarna om 
könen. En viktig del av förskolans genusarbete kan vara att synliggöra dessa 
föreställningar och med detta som grund skapa förståelse och medgivande hos 
föräldrarna om olika genuspedagogiska arbetssätt och förhållningssätt som går i linje 
med en ny, öppnare syn på människan.  

Vi förespråkar ett poststrukturalistiskt förhållningssätt i förskolans genus- och 
jämställdhetsarbete. Vi vill gärna sträva efter att se på barnet som fri att inta olika 
sorters positioner i olika sammanhang och situationer, oberoende av kön. Detta skulle i 
praktiken kunna betyda att organisera den pedagogiska miljön så att det blir möjligt för 
flickor och pojkar att överskrida könsgränserna på ett mer naturligt sätt, att ge barnen 
praktisk möjlighet att prova många olika sorters aktiviteter och utveckla olika sorters 
intressen och att bli uppmuntrade till detta. Vi vill inte förbjuda barn att leka 
könsstereotypt men öka deras möjligheter till könsöverskridande. Till största delen 
anser vi dock att genus- och jämställdhetsarbete i förskolan handlar om förhållningssätt. 
Hur förhåller vi oss till flickor, pojkar, mammor, pappor och våra kvinnliga respektive 
manliga pedagoger? Med vårt sätt att behandla och bemöta varandra skickar vi hela 
tiden ut signaler till barnen. En medvetenhet om detta kan enligt oss förhindra att vi 
sänder ut begränsande, könsbundna budskap och förväntningar till flickor och pojkar.   

Mycket av det som kommit fram i denna studie, och mycket av det som vi lärt oss under 
arbetets gång, anser vi inte bara vara nyttig kunskap när det gäller att bemöta föräldrar i 
genusrelaterade frågor. Vi tror att vi kommer ha stor nytta av detta arbete och vad det 
givit oss även i förhållandet till våra kollegor, våra förskolebarn och oss själva som 
verksamma pedagoger. Vi ser det inte bara som att vi ska lära oss bemöta föräldrar och 
kunna lära dem utan också som att vi kan lära av dem och själva ha stor nytta av att ta 
del av deras tankar, upplevelser och berättelser.  

Vi tror att en god kommunikation mellan alla inblandade parter är nödvändig i frågor 
rörande jämställdhet och genus. Eftersom ämnet kan upplevas som känsligt och 
eftersom det finns många olika tolkningar av både genusrelaterade begrepp och 
aktiviteter är det viktigt att vara tydlig med vad som avses när vi talar med varandra. 
Om det råder en samsyn om vilket som är målet med jämställdhetsarbetet så tror vi att 
det också blir lättare att komma överens om med vilka medel man kan nå dit. Att 
organisera genus- och jämställdhetsarbetet i praktiken är pedagogernas uppgift, men vi 
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tror att man i förskolan har allt att vinna på att också föräldrarna införstådda i detta 
arbete. Något som också har visats sig i och med tidigare genusrelaterade projekt i 
förskolan (SOU 2006:75).  

Om vi fick möjlighet att göra en större undersökning av den här typen skulle det vara 
intressant att undersöka om det finns några skillnader mellan hur män/pappor och 
kvinnor/mammor tänker kring genus- och jämställdhet i förskolan. Kan det vara så att 
män/pappor i samband med sin egen uppfostran knutits hårdare till ett särskilt 
könsmönster och därmed också har svårare att acceptera när flickor och framförallt 
pojkar överskrider könsgränserna? 

Vidare skulle vi även tycka att det vore intressant att undersöka hur pedagoger bemöter 
föräldrar i dessa frågor. Hur har de förskolor som genomfört olika genus- och 
jämställdhetsprojekt invigt föräldrarna i arbetet? Vilka tankar har föräldrarna uttryckt 
och hur har pedagogerna bemött och arbetat med tankar och frågor från föräldrarna? Vi 
skulle också gärna titta lite närmare på vilka kunskaper yrkesverksamma pedagoger har 
i ämnet och hur de realiserar läroplanens genusuppdrag i praktiken. 
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Bilaga 1 

     

EN ENKÄT OM TANKAR KRING GENUS  

  

Kön:    Kvinna Födelseår: ______________ 
                     Man             Antal barn:  _____________        

Barnens ålder och kön:    

Ålder Kön 
Barn 1   
Barn 2   
Barn 3   
Barn 4   
Barn 5   
Barn 6   

  

1. Vad tänker du på när du hör begreppet genus? Vilka associationer får du?   

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
…………………………….................................................................................................    

2. Hur viktigt anser du det vara att förskolan aktivt arbetar för att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller?   

Inte viktigt  1 2 3 4 5 Mycket viktigt   
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3. Hur tycker du att förskolan ska arbeta med genus och jämställdhet?  

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
…………………………….................................................................................................    

4. Föredrar du att förskolans personal är:   

1. Till största delen manlig  
2. Till största delen kvinnlig  

  

3. Blandad 50/50  

    

5. Tror du att en kvinnlig förskollärare kan tillföra något som en manlig inte kan?   

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
…………………………….................................................................................................   

6. Tror du att en manlig förskollärare kan tillföra något som en kvinnlig inte kan?   

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
…………………………….................................................................................................    
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7. Vad tycker du om organiserade flick- och pojkgrupper i förskolan? På vissa förskolor 
äter exempelvis flickor och pojkar vid olika bord. Ser du några fördelar/nackdelar med 
gruppering av flickor och pojkar?  

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
…………………………….................................................................................................   

8. Finns det några egenskaper som du vill att ditt/dina barn särskilt ska utveckla i 
förskolan?   

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
…………………………….................................................................................................    

9. Tror du att det finns några skillnader mellan flickor och pojkar från födseln (förutom 
de fysiska)? I så fall vilka?   

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
…………………………….................................................................................................    

10. Det finns egenskaper som brukar beskrivas som typiskt kvinnliga eller manliga. 
Tror du att dessa egenskaper har en biologisk grund eller tror du att de är skapade 
utifrån rådande samhällsnormer?  

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
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11. Var köper du kläder till ditt/dina barn?   

Bara från flickavdelningen till min flicka 

 
                                     

Bara från pojkavdelningen till min flicka          
Från både flick- och pojkavdelningen till min flicka                            

 
Bara från pojkavdelningen till min pojke 
Bara från flickavdelningen till min pojke 
Från både pojk- och flickavdelningen till min pojke 

   

12. Är det viktigt för dig att omgivningen uppfattar rätt kön på ditt/dina barn?    

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
…………………………….................................................................................................    

13. Tycker du att vissa leksaker är mer lämpade för flickor eller pojkar? Vilka då?  

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
…………………………….................................................................................................   

14. Din son vill klä sig i kjol/klänning på förskolan. Hur reagerar du? 
(Ni som inte har några söner får föreställa er hur ni skulle reagera om ni hade det) 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
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Är det något du vill komplettera till tidigare ställda frågor? Skriv då bara siffran framför 
frågan som ska kopplas till kompletteringen. Är det något annat du vill tillägga som du 
tycker borde ha funnits med i enkäten finns det också utrymme för det här.  

……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
……………………………................................................................................................. 
…………………………….................................................................................................    

Tack för dina svar!       

______________________________________________________________________   

OBS!  

Skulle vi också kunna få intervjua dig? Intervjun beräknas ta max 45 minuter och är 
tänkt att genomföras någon passande tid under vecka 17. Om du skulle kunna tänka dig 
att ställa upp på en intervju var vänlig och fyll i nedanstående så kontaktar vi dig. Om 
du vill fortsätta vara anonym i enkäten kan du klippa av denna nedersta del och lämna 
separat i svarslådan.   

Namn……………………………………………………………………………………... 
Telefonnummer…………………………………………………………………………...   
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Bilaga 2 

Intervjuguide                                                                      

Innan intervjun 
Vi informerar om intervjuns syfte och upplägg. 
Vi informerar om de etiska aspekterna. 
Vi kommer överens om en tidsram.   

Bakgrundsfrågor 
Informantens ålder. 
Barnens ålder och kön.     

1. Vad är det första du tänker på eller vilka associationer får du när jag säger: 
    Flicka 
    Pojke 
    Genus 
    Jämställdhet            

2. Tror du att det finns medfödda skillnader hos flickor och pojkar förutom    
    könen? 
      

3. Tror du samhällets normer påverkar flickor och pojkar i deras  
    identitetsskapande? 
    Hur då? Kan du ge något exempel? Varifrån tror du att du har fått den bilden?    

4. Tror du det finns olika slags förväntningar på hur en flicka respektive pojke ska  
    vara idag? 
    Varför tror du att det är så?  
       

5. Tror du att sexualiteten är medfödd eller inlärd? Tror du att man föds  
    heterosexuell, bisexuell eller homosexuell?     
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6. Hur ser en jämställd förskola ut för dig? 
    Är det viktigt för dig att förskolan arbetar aktivt med genus och jämställdhet?    

7. Hur ställer du dig till gruppering av flickor och pojkar i förskolan?  
    Hur tror du att förskolor som arbetar i könssegregerade grupper har tänkt?     

8. Tror du att förskolans fysiska miljö påverkar flickor och pojkars könsidentitet?  
    I så fall hur?    

9. På en del förskolor tar man ur genussynpunkt bort all litteratur med stereotypa  
    könsroller. Vad tycker du om det?  
    (Exempel: Emil i Lönneberga, Tomtebobarnen och Barnen i Bullerbyn)    

10. Vad tycker du utmärker en bra förskollärare?   
      

11. Föredrar du manlig eller kvinnlig förskolepersonal? Varför? 
      Om du var tvungen att välja mellan en förskola där det enbart arbetade män och en    
      förskola där det enbart arbetade kvinnor. Vilken skulle du då välja? Varför?    

12. Varför tror du att det är så få män som arbetar i förskolan? 
      Upplever du att det är viktigt att få in mer manliga pedagoger i förskolan? Varför?       

Avslutning  

Är det något informanten vill tillägga? 
Kan vi återkomma per telefon om det skulle vara något som skulle behöva 
kompletteras? 
Tack för intervjun!      
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tisdagen den 13 mars 2007                                                                                    Bilaga 3                                                   

  
Hej alla föräldrar!  

Vi är två lärarstudenter som nu går sjunde och sista terminen i utbildningen och precis 
ska sätta igång att skriva vårt examensarbete på 10 högskolepoäng. 
Det vi har tänkt undersöka i vårt kommande arbete är hur föräldrar tänker kring genus i 
förskolan. För att kunna göra detta behöver vi förstås kontakt med föräldrar, och det är 
där ni kommer in i bilden!  
Vår förhoppning är att ni är villiga att svara på en anonym enkät utformad för 
undersökningen om ett par veckor. Kan några av er tänka sig att även ställa upp på en 
intervju vore det väldigt roligt. Såväl deltagande individer, förskola och stadsdel 
kommer att avidentifieras i studien. 
Att medverka är såklart frivilligt men vi är mycket tacksamma om ni kan tänka er att 
delta. Utan er medverkan har vi inget underlag för uppsatsen!  

Syftet med vår studie är att belysa en grupp föräldrars inställning till genus 
i förskolan. Att skapa en uppfattning om hur föräldrar kan tänka kring 
genus, könsroller och jämställdhet är centralt. Visionen är att bli bättre 
förberedda på att möta dessa tankar på ett bra sätt i den framtida 
yrkesprofessionen.  

I den nu gällande läroplanen för förskolan (lpfö98) står det så här:  

”Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som anges i denna 
läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 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 skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 
skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 
utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”  

Vi är intresserade av hur man som förälder känner och tänker kring det genusuppdrag 
som förskolan har. Börja gärna fundera redan i dag hur just du ställer dig till den här 
typen av frågor. Vi är som sagt mycket intresserade av hur ni tänker och hoppas på ett 
trevligt samarbete i vår!   

Hälsningar från Jenni Jansson & Sebastian Thimfors!   

Om ni redan nu har några frågor får ni gärna höra av er.  

Jenni – 073 6906020 eller jenni.jansson@student.lhs.se 
Sebastian – 073 7010518 eller sneaker82@hotmail.com 
Kursansvarig lärare på lärarhögskolan: Malin Rohlin  08-7375642 
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Hej igen!  

För några veckor sedan fick ni information om vårt kommande examensarbete där er 
medverkan är viktig för oss. I detta, andra informationsbrev kommer vi att berätta om 
syftet och genomförandet av vår studie. Vi vill även informera er om de etiska aspekter 
vi som forskare är skyldiga att delge er och ta hänsyn till.  

Vi lämnar nu ut en enkät till alla er föräldrar på förskolan (är bifogad detta brev).  
Vår önskan är att barnens båda vårdnadshavare besvarar var sin enkät. Enkätsvaren 
kommer vi att sammanställa och analysera utifrån olika teorier och tankefigurer kring 
kön och genus. 
Vi skulle också gärna intervjua några av er. I samband med enkäten kommer ni ha 
möjlighet att meddela oss ifall ni skulle kunna tänka er att även ställa upp på en intervju 
i ämnet. Genom intervjuer har vi möjlighet att få en djupare förståelse för några av era 
tankegångar.  
Förskolan samt eventuella intervjupersoner kommer att avidentifieras i studien.  

Syftet med studien är: 
Att belysa en grupp föräldrars inställning och tankar kring genus, könsmönster och 
jämställdhet i förskolan. Vår vision är att skapa bättre förutsättningar för att möta 
dessa tankar på ett bra sätt i vår framtida yrkesprofession.  

För att kunna sammanställa enkätsvaren behöver vi enkäten ifylld senast fredag den 13 
april. Enkäten återlämnas i en svarslåda på respektive avdelning.   

Allt insamlat material från såväl enkäter som intervjuer kommer endast användas för 
denna studie och inte spridas vidare. Den färdiga studien är dock en offentlig handling 
som kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Studien kommer efter det att den 
godkänts av en examinator på lärarhögskolan att kunna hämtas och läsas på Libris 
databas ”uppsök”. 
Att delta i undersökningen är självklart frivilligt. Ni kan när som helst meddela oss att 
ni inte önskar delta, även efter er medverkan om ni skulle ångra er.  
Vi hoppas förstås på ett högt deltagande. Era svar är mycket värdefulla för oss!  

Tack på förhand för er medverkan!                      

Kontaktuppgifter:  

Jenni Jansson                                                       Sebastian Thimfors 
jenni.jansson@student.lhs.se 08-331346            sneaker82@hotmail.com 073-7010518  

Vår handledare på Lärarhögskolan. Institutionen för individ omvärld och lärande. 
Susanne Kriström 
suskri@lhs.se 070-459 0223 
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