
Institutionen för pedagogik och didaktik 

Examensarbete 15 hp 

Pedagogik 

Pedagogik III 

Höstterminen 2011 

Handledare: Margareta Aspán 

Examinator: Elisabeth Hultqvist 

English title: Conceptions and Attitudes about gender in a pre-school context. A case-study 

Föreställningar och 

uppfattningar om genus i 

förskolan. En fallstudie  

 

Teresa Elkin Postila



 

 

Föreställningar och uppfattningar om 

genus i förskolan. En fallstudie  

Teresa Elkin Postila 

Sammanfattning 

Den här fallstudien behandlar olika individers föreställningar och uppfattningar om kön och 

genus i förskolan, i studien ingår både förskolepedagoger och föräldrar. Den teoretiska 

utgångspunkten för studien är det socialkonstruktionistiska perspektivet. Studien är uppdelad i 

två delstudier; delstudie I består av intervjuer som analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys 

och delstudie II har etnografisk ansats. Att studien består av två delstudier beror på att jag 

därmed kan belysa problematiken runt arbetsprocessen kring skapandet av ett gemensamt 

förhållningsätt vad gäller genusarbete i förskolan. Studien påvisar att begreppet genus uppfattas 

som något svårdefinierbart och informanternas svar tyder på en osäkerhet kring just detta 

begrepp. Studien uppvisar även att variationer vad gäller uppfattningar och föreställningar om 

genus och kön påverkar hur genusarbete i förskolan kan införas. Studiens båda delstudier 

belyser den problematik som arbetslaget på den valda förskolan står inför, att enas runt ett 

gemensamt förhållningssätt, när pedagoger och föräldrar har olika uppfattningar och 

föreställningar om genus.  
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Abstract 

This case study deals with conceptions and attitudes about gender in a preschool context and the 

study includes both preschool pedagogues and parents. The frame work of the study is made up 

by the Social constructive perspective and the study includes two parts. The first part includes 

interviews analyzed with Critical Discourse analysis and the second part includes an 

Ethnographical perspective. The reason to include two part studies is to draw attention to the 

difficulties in the working processes that surrounds the enforcement of a common ground for 

gender equality work in a preschool context. The study shows that the informants’ conceptions 

and attitudes about the word gender differ and this aspect effects the implementation of gender 

equality work at the examined preschool.  

Keywords 
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1. Inledning  

Två föräldrar och deras lilla barn kommer till förskolan för en introduktionsträff inför 

inskolningen som ska börja om en månad. Familjen har tackat ja till förskoleplatsen men är 

även intresserad av en annan förskola. Inför mötet har familjen redan varit på sitt 

andrahandsval, en annan förskola i området. Föräldrarna ställer frågor om inskolningen, 

t.ex. hur lång tid brukar en inskolning i allmänhet ta. Jag svarar: det kan inte jag svara på, 

utan att det är barnet som bestämmer takten. När de praktiska sakerna om inskolningen är 

färdigdiskuterade övergår jag till att berätta om förskolans styrdokument: Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98), Nacka kommuns utbildningspolitiska strategier
1
 och förskolans egna 

verksamhetsplan. Föräldrarna är uppenbart pålästa och bekanta med både Lpfö 98 och 

kommunens styrdokument. De ställer ingående frågor om förskolans egna verksamhetsplan 

och hur vi, pedagoger, arbetar med den i praktiken. Det är nu som frågorna kommer, 

frågorna jag väntat på ända sedan familjen klev innanför dörren: HUR ARBETAR NI MED 

GENUS? HUR ARBETAR NI KONKRET MED GENUS? Även om jag var förberedd och 

jag under samtalets gång redan tänkt ta upp frågan, blir jag trots allt ställd och svarar lite 

slentrianmässigt att vi strävar efter att möta barnet som individ. (Minnesanteckningar från 

introduktionsmöte, vt09) 

Kan det svar jag som förskolepedagog gav, ha gjort att familjen valde den förskolan jag arbetar 

på. Eller var det något annat som t.ex. att den pedagog på den andra förskolan, som antagligen 

fick liknande frågor om genus, inte gav svar som passade familjen. När jag nu i efterhand 

reflekterar över frågor och samtal om genus, genusarbete och jämställdhet med föräldrar och 

kollegor och sätter det i relation till den praktik som jag och mina kollegor på min arbetsplats 

utför, undrar jag om jag trots mina intentioner att leva upp till divisen att möta barnet som 

individ för det mesta följer de normer och värderingar som finns i vårt svenska samhälle.  

 

Denna studie omfattar olika individers föreställningar och uppfattningar om kön och genus. Jag 

har valt att fokusera på olika grupper av aktörer på en förskola. Med aktörer menar jag individer 

som genom sin kontakt med förskolan direkt eller indirekt påverkar och inverkar på 

verksamheten, s.k. sociala aktörer (Markström, 2005). De aktörer som den här studien omfattar 

är förskolepedagoger samt föräldrar, med vilka bl.a. intervjuer genomförts. I kapitel 2 redogör 

jag för varför jag valt just dessa aktörer. Genomgående för studien är att jag valt att benämna de 

olika yrkeskategorier, barnskötare och förskollärare, som ingår i arbetslagen på förskolan som 

förskolepedagoger eller pedagoger. Studieområdet är av intresse för att belysa pedagogernas 

arbetsprocess för att skapa ett gemensamt förhållningssätt
2
 i den utvalda förskolans genusarbete. 

Detta gemensamma förhållningssätt ska pedagogerna skapa utifrån de krav som ställs på 

verksamheten med utgångspunkt från t.ex. centrala styrdokument som Lpfö 98, i samverkan 

med varandra inom arbetsgruppen samt i samförstånd med föräldrar. Studiens fokus ligger på de 

styrdokument som svenska förskolor arbetar utifrån, olika individers uppfattningar och 

föreställningar om genus och kön samt den lärprocess som arbetsprocessen att ta fram ett 

gemensamt förhållningssätt omfattar. Då man från den utvalda förskolans ledning valt att 

använda begreppet genusarbete och inte jämställdhetsarbete, använder jag begreppet 

                                                      
1
http://www.nacka.se/web/barnomsorg_utb/barnomsorg/mal_och_kvalitet/malochnyckeltal/Docu

ments/Utbildningspolitisk%20strategi%20for%20forskoleverksamhet.pdf (10 december 2011) 

2
 Förhållningssätt handlar ”om att ha en förståelse för hur de egna värderingarna och erfarenheterna 

speglar mötet med andra individer.” SOU 2006:75, s. 91.  

http://www.nacka.se/web/barnomsorg_utb/barnomsorg/mal_och_kvalitet/malochnyckeltal/Documents/Utbildningspolitisk%20strategi%20for%20forskoleverksamhet.pdf
http://www.nacka.se/web/barnomsorg_utb/barnomsorg/mal_och_kvalitet/malochnyckeltal/Documents/Utbildningspolitisk%20strategi%20for%20forskoleverksamhet.pdf
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genusarbete i samband med den utvalda förskolans arbete. När jag beskriver och förhåller mig 

till Lpfö 98 refererar jag till det begrepp som används där, jämställdhetsarbete. Jag har därmed 

valt att likställa begreppen genusarbete och jämställdhetsarbete utan någon inbördes ordning, 

orsaken till detta redogör jag för mer utförligt i kapitel 9.  

 

Forskningsområdet menar jag är av intresse eftersom genusforskning och -arbete inom förskola 

är en viktig del av det förändringsarbete som verksamhetsområdet genomgått sedan 

introduktionen av Lpfö 98. Utifrån den generella beskrivningen i Lpfö 98 samt den nya 

reviderade läroplanen för förskolan, som trädde i kraft den 1 juli 2011, framgår det dock inte 

hur en förskolas genusarbete eller jämställdhetsarbete ska genomföras samt bedrivas. I övriga 

kapitel i denna studie använder jag Lpfö 98 som samlingsnamn för båda versionerna av 

förskolans läroplan, då jag förhåller mig till avsnitt som inte har reviderats. I läroplanens första 

kapitel: Förskolans värdegrund och uppdrag under grundläggande värden anges bl.a. att alla 

verksamma vuxna i förskolan ska motverka traditionella könsroller och könsmönster. Tidigare i 

samma kapitel står det:  

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är 

värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. (Lpfö 98, s. 3; Lpfö 98, 

reviderad 2010, s. 6). 

Detta leder till, menar jag, att förskolors genus- och jämställdhetsarbete förutom Lpfö 98 är 

beroende av de kommunala styrdokument samt förskolornas egna verksamhetsdokument som 

avspeglar de enskilda förskolornas kultur som byggs av de pedagoger som är aktiva på 

förskolan. Hur jag förhåller mig till begreppet kultur definieras mer ingående i kapitel 5. I 

Jämställdhet i förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska 

arbete, SOU 2006:75, konstateras att: 

Långt ifrån alla skolor och förskolor arbetar aktivt med jämställdhet. Utvärderingar visar att 

jämställdhetsfrågor fortfarande är lågt prioriterade på många förskolor och skolor och att 

kopplingen mellan värdegrunds- och jämställdhetsarbete ofta är svag. […] Skillnaden kan 

också vara stor mellan olika arbetslag. (s. 260) 

Detta menar jag ringar in den problematik som jag med den här studien vill belysa. Därtill 

belyser det även det faktum att det behövs dialog inom arbetslag på förskolor där man förhåller 

sig till Lpfö 98:s värdegrund, jämställdhetsfrågor och genusarbete. 
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Disposition 

Den här studien är uppdelad i två delstudier som utgår ifrån tre perspektiv: 

socialkonstruktionism, kritiska diskursanalys samt etnografi. Gemensamt för delstudierna är den 

referensram som det socialkonstruktionistiska perspektivet och kritisk diskursanalys utgör. 

Dessa har använts genomgående vid analys av de för studien, delstudie I och II, genomförda 

intervjuerna, samt utgör referensram för den etnografiska fältstudien, delstudie II.  

 

Uppsatsen har följande struktur: efter kapitel 2 där jag redogör för studiens bakgrund följer 

kapitel 3 där studiens syfte och preciserade frågeställningar beskrivs. Kapitel 4 behandlar 

tidigare forskning som berör genus och kön. Därefter följer ett kapitel där studiens teoretiska 

ramverk presenteras. I kapitel 6 redogörs det för i studien använda metoder, uppdelade i 

delstudie I som omfattar intervjuer samt för delstudie II som därtill även omfattar en etnografisk 

ansats. Efter detta kapitel presenteras studiens reslutat i kapitel 7. Därefter följer en 

sammanfattande analys av båda delstudiernas resultat, i kapitel 8. I kapitel 9 diskuteras 

resultaten och sätts i relation till annan forskning. Studien avslutas med förslag på fortsatt 

forskning inom området genus i förskolan, kapitel 10.  
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2. Bakgrund 

I början av läsåret 2010/2011 initierades en dialog mellan föräldrar och pedagoger på min 

arbetsplats, en kommunal förskola i Nacka kommun, kring genus och genusarbete. Det var 

därför av vikt att informanterna i den här studien representerade båda grupperna, 

förskolepedagoger och föräldrar. Frågan som vi pedagoger och ledningen för förskolan ställde 

oss var hur vi skulle kunna möta föräldrarnas krav på ökat och tydligare genusarbete i enlighet 

med Lpfö 98:s värdegrund samt Nacka kommuns utbildningspolitiska strategier. I riktlinjerna är 

det tydligt uttalat att föräldrarnas delaktighet är av stor betydelse för verksamheten och dess 

utveckling, vilket i sin tur är viktig för barnens utveckling. Detta innebär i praktiken att 

föräldrarna ska erbjudas delaktighet, vilket t.ex. skulle kunna vara just kring genusarbete. 

Vidare anges det i riktlinjerna, under rubriken Mål och riktlinjer, att ”All förskoleverksamhet i 

Nacka ska präglas av individualisering.”, vilket betyder att varje barn ska ses som enskild 

individ. Därtill står det ”Jämlikhets- och jämställdhetsaspekter ska alltid beaktas”, vilket innebär 

att Nackas kommunala verksamhet ska utgå ifrån ett medvetet jämställdhetsarbete.  

 

Tidigt insåg vi pedagoger att det inte fanns några genvägar till svar på frågan, eftersom vi i våra 

egna samtal inte ens kunde enas om vad begrepp som kön, genus och jämställdhet, begrepp som 

används i både Lpfö 98 och Nacka kommuns utbildningsstrategier, omfattade. Att då kunna, på 

ett tydligt sätt, förmedla våra föreställningar om begreppen till föräldrarna, var mycket svårt och 

definitivt inte samstämmigt. Frågan blev än mer komplex när vi upptäckte att föräldrarna inte 

heller hade några gemensamma föreställningar om t.ex. kön respektive genus. Föräldrarnas 

frågor varierade från allmänna frågor om genusarbete och fortbildning i genusfrågor för ökad 

genusmedvetenhet till om flickor användes som stötdämpare eller hjälpfröknar (SOU 2006:75; 

Hellman, 2010). Därför valde vi, pedagoger och ledning, att försöka arbeta fram ett för 

förskolan gemensamt förhållningssätt vad gäller genusarbete, vilket även framhålls i SOU 

2006:75. Där påtalas bl.a. att den största förändringen ligger i förhållningssätt hos pedagogerna 

och den pedagogiska miljön för att möjliggöra jämställdhetsarbete. Det vi inte då funderat 

färdigt kring var vad det gemensamma förhållningssättet skulle omfatta, vilken vår 

utgångspunkt skulle vara samt vilka förutsättningarna var.  

 

Min teoretiska utgångspunkt för denna uppsats är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Genom valet av detta perspektiv menar jag att jag kan belysa dels informanternas uppfattningar 

och föreställningar om kön och genus och dels den lärprocess som arbetsprocessen kräver för att 

åstadkomma ett gemensamt förhållningssätt. Det socialkonstruktionistiska perspektivet, som har 

sitt ursprung inom sociologin, innebär att individen skapar och konstruerar sin förståelse av 

världen genom olika inlärnings- och kunskapsprocesser vilket bidrar till att individen utvecklas. 

Genom språket gör individen en social konstruktion av världen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Detta ses dock inte som en isolerad företeelse oberoende av andra utan sätts i det 

socialkonstruktionistiska perspektivet i ett socialt sammanhang. Hatch (2002) menar att 

individen inte objektivt kan beskriva språkliga kategorier som kultur och struktur utan istället 
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ska de ses som produkter ”av samhällsmedlemmarnas åsikter” (ibid. s. 63). I den här studien 

framhåller jag att attityder, identiteter och sociala grupper är sociala konstruktioner, samt att 

psykologiska processer ses utifrån detta perspektiv som sociala aktiviteter (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). I kapitel 5 utvecklar jag begreppet socialkonstruktionism ytterligare. 

 

För att analysera det insamlade materialet har jag valt att använda mig av kritisk diskursanalys, 

eftersom jag vill studera hur individer konstruerar sin värld utifrån de ord som används (Starks 

& Brown Trinidad, 2007). Hyldgaard (2008) menar t.ex. att orden ordnar världen. 

Diskursanalys bidrar till att belysa vad individer pratar om samt hur de förstår fenomen eller 

strukturer i samhället (Starks & Brown Trinidad, 2007). I kapitel 5 utreder jag begreppet 

diskursanalys, kritisk diskursanalys och deras innebörd. 

 

Den här studien har även en etnografisk ansats, eftersom jag är del av det arbetslag av 

pedagoger som är ålagd att arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt. Detta utgör studiens 

fältstudiedel. Etnografins rötter finns inom socialantropologin, sociologin och etnologin men 

används även inom andra discipliner, t.ex. inom pedagogiken där det sociala samspelet och de 

sociala och kulturella aspekterna av lärandet studerats (Johansson, 2009). Etnografi definieras i 

Alvesson & Sköldberg (1994) som forskning som berör observationer av naturliga situationers 

händelser och handlingar. Dessutom finns det ett ömsesidigt beroende av empiri och teori. I mitt 

fall har det gett mig möjlighet att iaktta händelser och handlingar under arbetet med att ta fram 

ett gemensamt förhållningssätt kring genusarbete på min arbetsplats, en förskola. Jag menar att 

den etnografiska ansatsen är en viktig del för att skapa förståelse för arbetsprocessen men även 

för lärprocessen, eftersom det etnografiska förhållningssättet bidrar till att klarlägga olika 

fenomen som inte kan förstås eller analyseras oberoende av varandra.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att erhålla fördjupad kunskap om pedagogers och föräldrars 

föreställningar och uppfattningar om begreppen genus respektive kön, samt därtill belysa 

pedagogernas lär- och arbetsprocess. Problemställningen är att olika individer har olika syn, 

föreställningar och uppfattningar om begreppen genus respektive kön. Frågeställningarna är: 

 

 Vilka föreställningar och uppfattningar har pedagoger och föräldrar i den valda 

förskolan om begreppen kön och genus? 

 

 Hur ser lär- och arbetsprocessen ut för att åstadkomma ett gemensamt förhållningssätt 

kring genusarbete på den valda förskolan? 
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4. Tidigare forskning 

I den här delen av uppsatsen har jag för avsikt att redogöra för delar av forskning som berör kön 

och genus i den svenska förskolan. Avslutningsvis presenterar jag ett praktiskt exempel på 

genusarbete. 

Genus i förskolan  

Det är viktigt för de svenska förskolors genus- och jämställdhetsarbete att tydliggöra de för vårt 

samhälle normaliserade könsmönster, skapade utifrån normer och värderingar som existerar i 

samhället i stort, eftersom dessa könsmönster påverkar den dagliga verksamheten på 

förskolorna (Markström, 2005). Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar även att det i Sverige 

finns parallella kulturer som inverkar på vilka normer och värderingar som gäller inom just en 

specifik grupp. Vidare menar de att vi gör skillnad mellan de biologiska könen eftersom 

samhällets styrs av könsnormer, våra normer och värderingar, detta trots att vi i Sverige genom 

lagstiftning inte ska göra skillnad mellan de biologiska könen. I SOU 2004:115, Den könade 

förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete, står det: 

Att arbeta med att motverka traditionella könsmönster innebär enlig läroplanen att man som 

pedagog bör vara medveten om att det finns en genusordning i samhället som innebär att 

flickor och kvinnor är underordnade och att pojkar och män har fördelar av denna 

maktordning. […] Läroplanen utgår från det genusperspektiv som menar att könsroller är 

något som kan förändras. Att könsroller är konstruktioner som förändras när 

genusordningen förändras. För att ändra denna maktordning behövs det kunskaper och 

metoder. En av dessa metoder är jämställdhet i förskolan. Eller som det också kallas, 

genuspedagogik i förskolan. (s. 36) 

I Lpfö 98 står det i första kapitlet under saklighet och allsidighet: 

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. (Lpfö 98, s. 4; Lpfö 98, reviderad 2010, s. 7) 

Jag har valt att presenterar två aktuella avhandlingar, som berör den svenska förskolan och 

betydelsen av förskolepedagogernas praktik och dess konsekvenser för det enskilda barnet samt 
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för verksamheten. Båda avhandlingarna behandlar betydelsen av förskolepedagogernas 

agerande, bemötande och dess inverkan på hur barn på förskolan förhåller sig till kön och 

genus. Därefter följer en redogörelse för ett praktiskt genusarbete i den svenska förskolan.  

Förskolepedagogers bemötande och särskiljande mellan flickor och pojkar  

Eidevald (2009) har i sin studie visat att pedagoger inom förskolan bemöter flickor och pojkar 

olika. Han menar att de könsroller som existerar i det svenska samhället förstärks just i 

bemötandet. Eidevalds (ibid.) fokus har varit att undersöka vad pedagogerna menar är 

acceptabelt och möjligt för flickor respektive pojkar, vilket han åskådliggjort genom att 

analysera barns könsmässiga identitetsskapande i relation till på vilket sätt barnet är flicka eller 

pojke. Med det menar Eidevald (ibid.) att det finns fler än ett sätt att vara flicka och pojke på, 

dvs. barnets positionering, vilken är beroende av kontext. Han har även studerat barn och 

vuxnas ”omedvetna antaganden om kön och genus” (ibid. s. 2). Eidevalds empiri består utav 

videoinspelningar av pedagoger, två arbetslag, i barngrupper med barn i åldrarna 3-5 år. 

Pedagogerna medverkade även i fokusgruppsamtal, ett slags gruppintervjuer. Författarens 

analyser visar att förskolebarn bestäms, behandlas och bemöts stereotypt utifrån befintliga 

könsmönster som flickor eller pojkar genom att pedagogerna gör en aktiv uppdelning av flickor 

och pojkar.  

 

Hellmans (2010) avhandling belyser liknande problematik men till skillnad från Eidevald 

(2009) har hon studerat barns eget handlande på förskolan. Hon visar hur barn konstruerar kön i 

sociala processer i förskolan, med fokus på normalitet och pojkighet i vardagsaktiviteter. 

Studien omfattade fältarbete på förskolor med etnografisk ansats. Resultaten från denna studie 

visar att flickor och pojkar agerar på olika sätt, de positionerar sig olika. Detta menar Hellman 

(2010) inte alltid är knutet till deras biologiska könstillhörighet, vilket Eidevald (2009) även 

framhåller i sin avhandling. Samtidigt visar Hellmans (2010) studie på att det finns beteenden 

som anses vara typiskt flickigt respektive pojkigt, vilket är en uppfattning som delas av både 

barn och pedagoger. Studien påvisar även att barnen prövade och förhandlade könsnormerna 

beroende på var de befann sig i vardagen, i vilken kontext de befann sig i, se även Eidevald 

(2009). Det menar Hellman (2010) kan ses som ett kollektivt meningsskapande. Att vara ett 

barn som anses vara typisk pojkig har en låg status både hos barn som pedagoger, medan det 

självgående kompetenta barnet har hög status oavsett kön, då detta barn agerar inom förskolan 

normsystem. Studien visar att de i samhället vanligt förekommande uppfattningarna om 

könstillhörighet existerar både hos barn som pedagoger men att kön även skapas genom 

förhandlingar. Samtidigt påvisade studien att förskolans normsystem inverkade på bemötande 

av barn. Studien visar också på att de flickor och pojkar som valde en positionering som var 

annorlunda, uppfattades som avvikande utifrån den heterosexuella matrisen (Butler, sv. övers. 

2007). 
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Praktiskt genusarbete i förskolan – ett exempel 

Wahlström (2003) beskriver i boken Flickor, pojkar och pedagoger sina erfarenheter som 

förskolechef för Tittmyran och Björntomten, i Gävleborgs län. Jag har valt att ta med hennes 

erfarenheter och reflektioner för att belysa det jämställdhetsprojekt i förskolan som i Sverige 

kanske är det mest omnämnda. Ett arbetssätt som kallas kompensatoriskt jämställdhetsarbete 

(Lenz Taguchi et al., 2011). Projektet som startade 1996 har även utmynnat i en 

jämställdhetspedagogik, som Wahlström (2003) menar kan användas t.ex. i skolan eller i 

personallag (ibid. s. 4). Vidare skriver hon att ”helheten består av delar” (ibid. s. 212). De delar 

som hon anser vara viktiga för ett fungerande genusarbete är hur man som pedagog-pedagog, 

pedagog-barn och barn-pedagog bemöter varandra. För att komma åt och belysa bemötandet 

initieras det från pedagogernas sida ett inteprojekt och positiva listan. Inteprojektet innebar att 

man som pedagog skulle undvika att använda begreppet inte. Wahlström menar att det var svårt 

i praktiken initialt men att det var ett viktigt projekt eftersom pedagogerna upptäckt att 

begreppet inte användes av flickor och pojkar på olika sätt samt att pedagogerna i sin 

kommunikation med flickor respektive pojkar använde begreppet olika. Positiva listan utgjordes 

av positiva meningar som skulle kunna ersätta begreppet inte. Wahlström menar att ”Allt kan 

sägas på ett bättre sätt, utan inte” (ibid. s. 214). Därtill valde pedagogerna på Tittmyran och 

Björntomten att dela flickor och pojkar under delar av dagen. Valet grundade sig på en strävan 

att barnen i dessa enkönade grupper skulle få möjlighet att öva på sina svagheter, bredda roller 

och skickligheter, de nyfunna färdigheterna användes sedan i gemensam grupp. Wahlström 

vidhåller att uppdelningen i enkönade grupper var förutsättningen för själva 

jämställdhetspedagogiken. Vidare reflekterar hon över vikten av alla pedagogers delaktighet för 

att genomföra och starta jämställdhetspedagogik och att ansvaret för att utvecklingen inte ska 

hindras ligger hos ledaren för arbetslaget. Hon menar även att arbetet med genusfrågor och 

jämställdhet börjar hos individen och att alla därmed har ansvar. Därtill konstaterar hon att 

arbetet med jämställdhetspedagogik är en långsam process där alla måste bidra till förändringen. 

Det är först då som man inom en förskoleverksamhet kan arbeta i enlighet med det som står i 

t.ex. Lpfö 98.  

 

*** 

Utifrån ovanstående anförd litteratur framgår att förskolepedagogers bemötande och agerande i 

förskolans praktik är av stor betydelse för det enskilda barnet och dess syn på sig själv. De tre 

författarna belyser detta utifrån olika perspektiv. Genom sin empiri och sina exempel tydliggör 

de vikten av ett medvetet pedagogiskt arbetssätt, vilket möjliggör förändring av den praktik som 

förskolan utgör. För att som förskolepedagog kunna genomföra ett genusmedvetet arbetssätt och 

därmed bidra till förändring, behöver det dock medvetandegöras att pedagogernas handlingar får 

konsekvenser för det enskilda barnet.  
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5. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogör jag för studiens centrala begrepp samt viktiga teoretiska utgångspunkter. 

Inledningsvis beskriver jag det socialkonstruktionistiska perspektivet och dess betydelse för den 

här studien, därefter redogör jag för diskursanalys och kritisk diskursanalys. Efter det redogör 

jag för studiens etnografiska ansats och dess betydelse för studien. Därtill redogör jag för de 

lärprocessteg för kollektivt lärande som jag använt för att studera lärprocessen på min 

arbetsplats. Avslutningsvis gör jag en sammanställning av dessa angreppssätt för att klargöra 

vilka antaganden som legat till grund för denna studie. Inledningsvis belyser jag dock vikten av 

språket och vad vi som individer förmedlar med vårt språk och språkets inverkan på samhället. 

Detta gör jag för att belysa hur språket kan skapa olika föreställningar om studiens centrala 

begrepp.   

Språk och språkbruk 

Davies (2003) menar att det är de språkliga och sociala strukturerna, där orden sorterar och 

kategoriserar, som konstituerar samt konstruerar individen. Språket bör ses som grundläggande i 

våra liv som människor (Linnell, 1982) och i vår relation till andra, där språket påverkar hur vi 

bemöter och förhåller oss till andra.  

Språket är medlet, som man gör verkligheten synlig för sig med; man nämner tingen vid 

namn och de blir verkliga; det är språket som grundar och betingar verklighetsrelationen. 

(Linell citerar Birgitta Trotzig, Linell, 1982, s. 9) 

Det innebär att språket kan ses både som begränsning och som tillgång. Tillgång eftersom 

språket gör det sociala och personliga livet möjligt. Språket blir dock en begränsning när det 

medför hinder i desamma eftersom det är genom språket som sociala strukturer skapas och 

bevaras. Som exempel skriver Davies (2003) ”När vi för över språket till barnen stänger vi 

samtidigt i viss mån in dem i den sociala ordningen – och det gäller även de delar av den sociala 

ordningen som vi mycket väl skulle vilja överskrida.” (ibid. s. 12). Davies menar vidare att barn 

på så sätt lär sig samhällets ”diskursiva praktiker” (ibid. s. 13) och det är genom de som barnen 

lär sig att bli flickor respektive pojkar på det sätt som är rådande i ett samhälle, inom den 

rådande sociala ramen. Det är inom samma ramar som även vuxna konstrueras. Det är genom 

att vi lär oss de diskursiva praktikerna som vi lär oss de kategorier, deras inbördes relationer, 

begreppens nyanser och detaljer som möjliggör att vi som individer kan kommunicera, 

samtidigt som språket befäster de sociala strukturerna. Det är alltså språket som ger människan 

verktyg att utvecklas som individer samt i förhållande till andra människor. Davies (ibid.) 
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fortsätter med att beskriva att individer, genom att använda begrepp som används inom en 

bestämd social ordning leder till att man även gör den sociala ordningen samtidigt som man 

upprätthåller den. Att redogöra för språkets betydelse för samhällets sociala normer och 

diskursiva praktiker menar jag är av stor vikt för att skapa förståelse för studien i stort.  

Centrala begrepp 

I det här avsnittet redogör jag för de begrepp jag anser är viktiga för den här uppsatsen: 

jämlikhet, jämställdhet, kön och genus. Jag menar att det är betydelsefullt att reda ut begreppens 

olika betydelse för att belysa begreppens centrala roll i de styrdokument som förskolepedagoger 

förhåller sig till i sitt dagliga arbete, t.ex. Lpfö 98 och Nacka kommuns utbildningspolitiska 

strategier. Vad innebär då jämställdhet och jämlikhet? Jämställdhet beskriver förhållandet 

mellan olika individer, främst mellan kvinnor och män, vad gäller t.ex. jämn fördelning av 

makt, inflytande och ekonomiskt oberoende. Jämlikhet omfattar ”alla individers lika värde” 

(NE, 8 maj 2011) inför lagen och allas rättigheter oavsett t.ex. etnicitet, kön eller tro, vilket 

grundar sig på FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Jämställdhet handlar alltså om 

jämlikhet mellan kvinnor och män och kan enligt Josefson (2005) ses som den viktigaste 

aspekten av jämlikhet eftersom alla människor berörs. Begreppen kön och genus är även de 

viktiga att belysa, då begreppen används olika beroende av t.ex. ämnesdisciplin, samhälleligt 

sammanhang eller teoretiskt perspektiv (Magnusson, 2002). Uppdelningen av individen som 

människa i ett biologiskt jag, kön, och ett socialt/kulturellt jag, genus, bidrar dock ibland till 

förvirring. Därför anser jag att det är viktigt att skapa klarhet i den begreppsförvirring som råder 

vad gäller begreppen kön och genus, vilket jag menar påverkar många personers förhållande till 

dessa begrepp. Vad är skillnaden mellan begreppen kön och genus?  

 

I Bonniers uppslagsbok (2009) beskrivs kön som de beskaffenheter hos en organism som gör 

könslig fortplantning möjlig vilket innebär att kön ses ur ett biologiskt perspektiv, t.ex. baserat 

på X- och Y-kromosomer (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Kön ses alltså som ett substantiv 

dvs. könsorgan eller kvinnlighet respektive manlighet, vilket inte ska förvecklas med begreppen 

manligt, kvinnligt, feminint eller maskulint. Begreppet genus kommer av engelskans ord 

gender, ursprung latin, med betydelsen slag, sort, släkte och kön (Hirdman, 2003). Genus avser 

då det sociala könet som formas av den kultur vi lever i, vi görs till vårt kön (Josefson, 2005). 

Hirdman (2007) menar att genus är det kulturellt gjorda könet. Det innebär att genus som 

begrepp används för att förmedla det som formar, bestämmer och förklarar socialt beteende hos 

kvinnor och män utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. Genusforskning talar t.ex. om 

könstillhörighet utifrån social och kulturell konstruktion. Både Connell (2002) och Magnusson 

(2002) beskriver att genus används som ett sammanfattande begrepp för att beskriva att olika 

kulturer i realiteten gör radikala skillnader mellan de två biologiska könen, maskulinitet och 

femininitet kan därmed inte ses som medfödda egenskaper. Samtidigt har begreppet genus 

bidragit till att det är ”lättare att tala om kvinnor och män, om manligt och kvinnligt, utan att 

behöva härleda detta tal till biologiska skillnader” (Ambjörnsson, 2007, s. 12). Magnusson 

(2002) delar in begreppet genus i fyra olika nivåer: samhällelig nivå, symbolisk nivå, 
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mellanmänsklig nivå och individpsykologisk nivå, vilket även Hirdman (2007) menar när hon 

beskriver att genus är ”basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna” (ibid. s. 

212). Magnusson (2002) beskriver även att genus inom och mellan olika kulturer är olika och 

föränderligt över tid. Hon menar också att genus skapats under ojämlika sociala förhållanden 

där kvinnor och män förfogat olika över t.ex. makt och de privilegier som följer på den. Genus 

är också något som vi tar förgivet i vårt dagliga liv, t.ex. kategoriserar vi individer vi möter 

utifrån att den är en kvinna, man, flicka eller pojke. Den reproduktiva skillnaden mellan kroppar 

påverkar de ”sociala processerna eller med andra ord genus handlar om hur samhället förhåller 

sig till människokroppen och vilka konsekvenser detta får både i vårt privatliv och för 

mänsklighetens framtid” (Connell, 2002, s. 21). Hirdman (2007) fortsätter det resonemanget 

genom sin beskrivning att genus bidrar till att beskriva den komplexitet och föränderlighet som 

manligt och kvinnligt görs på. Ett slags ordningsstruktur det s.k. genussystemet, vilket i sin tur 

är utgångspunkten för andra sociala ordningar. Genus, föreställningar om manligt och kvinnligt, 

inverkar på alla områden, dvs. genus genomsyrar allt. Då det kan ses som grundkonstruktion för 

vad som anses vara socialt godtagbart i olika situationer för en individ (Eidevald, 2009).  

 

Genusforskningen och könsteoretiska forskare som Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar att 

uppdelningen kön och genus inte kan göras. Det har bidragit till att man även i Sverige, som i de 

övriga nordiska länderna, ibland talar om enbart kön. Begreppet kön omfattar då både det 

biologiska och det sociala könet (Josefson, 2005). Butler (sv. övers. 2007) skapade trubbel med 

sin bok Genustrubbel från 1990 när hon bl.a. menade att kön bör ses som något komplext och 

frågade ”Är det möjligt att ha en föreställning om ett naturligt, biologiskt kön som inte redan är 

kulturellt konstruerat som genus?” (ibid. s. 12). Det innebär att begreppet kön omfattar både det 

biologiska könet samt de ”innebörder som ges det biologiska. Görandet är t.ex. processer där 

kön ges olika innebörder” (Magnusson, 2002, s. 25). Även Elvin-Nowak & Thomsson (2003) 

menar att kön ska ses som en verbform snarare än ett substantiv, vilket innebär att man gör kön. 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

I det här avsnittet redogör jag för det perspektiv denna studie har, det socialkonstruktionistiska 

perspektivet, vilket utgör studiens teoretiska ramverk. Jag valt att använda mig utav Burrs 

upptecknade premisser som Winther Jørgensen & Phillips (2000) presenterar. Burr har 

sammanfattat socialkonstruktionismen i fyra olika villkor vilket även är applicerbart på den 

kritiska diskursanalys jag valt att göra. Burrs fyra villkor för socialkonstruktionism är: 

 

 En kritisk inställning till självklar kunskap, vilket innebär att den kunskap vi har om 

världen inte kan ses som objektiv. Världen är snarare en produkt utav hur vi 

kategoriserar den, i egenskap hur vår verklighet ser ut, vår kunskap och vår världsbild. 

 Historisk och kulturell specificitet pga. att vi som individer är kulturella och historiska 

innebär det att den syn vi har på världen och kunskap om den kan förändras över tid 

vilket också innebär att den kunde se ut på ett annat sätt. ”Diskursivt handlande är en 
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form av socialt handlande som bidrar till att konstruera den sociala världen” (ibid. s. 11-

12).  

 Samband mellan kunskap och sociala processer innebär att det sätt som vi uppfattar och 

förstår världen skapas och bevaras genom sociala processer. ”Kunskap frambringas i 

social interaktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om 

vad som är sant och falskt.” (ibid. s. 12). 

 Samband mellan kunskap och social handling ”i en bestämd världsbild blir några former 

av handling naturliga och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till 

olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 

därmed konkreta sociala konsekvenser.” (ibid.). 

 

Utifrån detta perspektiv skapar individer sin förståelse av omvärlden genom samspel med 

varandra, där samhället ses som en helhet. Utifrån ett förskoleperspektiv innebär det t.ex. att en 

specifik förskolas verksamhetsplan, avspeglar och formas av den kultur som existerar på just 

den förskolan. Kulturen i sin tur är konstruerad av de pedagoger som är aktiva på förskolan och 

deras individuella föreställningar om t.ex. kön och genus, vilket påverkar pedagogernas 

förhållningssätt gentemot barnen i barngruppen. Vidare ses verkligheten och kunskap som 

socialt konstruerad, vilket innebär att det inte finns någon enhetlig verklighet. De biologiska 

könen, kvinna och man, ses som en del av socialt skapade kategorier t.ex. kvinnligt och manligt. 

Det innebär att det inte är givet av biologin hur kvinnor och män ska agera eller vara, utan detta 

är beroende av de kulturella och sociala strukturer som finns i det samhälle som individen lever 

i. Det i sin tur betyder att det som anses vara kvinnligt respektive manligt är förändligt över tid. 

Diskursanalys 

I det här avsnittet beskriver jag diskursanalys allmänt samt kritisk diskursanalys. Innan jag 

redogör för själva begreppet diskursanalys behöver begreppet diskurs definieras. Jag har valt att 

förhålla mig till begreppet diskurs på följande sätt: en diskurs tydliggörs av de uttryck som 

individer beskriver ett fenomen med samt inom vilket regelverk det görs. Det i sin tur innebär 

att man kan hävda att diskursen skapar fenomenet. Diskurser är de mer uppenbara 

betydelsemönstren inom diskursordningen, vilket är den gemensamma plattformen för olika 

diskurser (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Eftersom det är genom diskursiva praktiker som 

diskurser görs, bevaras och förändras, där språket tillsammans med andra sociala handlingar och 

regler spelar en viktig roll (Magnusson, 2002, ref. Foucault, 1969). Vidare menar Magnusson 

(2002) att västvärldens frekventaste könsdiskurser omfattar en föreställning om att kvinnlighet 

och manlighet kan ses som något naturligt. Det innebär i sin tur att det är pga. av den 

inneboende skillnaden mellan manligt och kvinnligt som det finns kategorier och uppdelningar i 

samhället. Det leder till att det som individ, t.ex. kvinna eller man, som del av samhället har 

svårt att se, förstå samt ifrågasätta de samhälleliga strukturerna. Kvinnligt respektive manligt 

”ses då som egenskaper och handlingar i vardagen som bidrar till att olikheterna och 

underordningsrelationerna upprätthålls” (ibid. s. 76).  
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Lind Palicki (2010) beskriver diskurser som att de konstruerar och ger mening åt vårt sätt att se 

på världen. Jag återkommer till hur begreppet diskurs kan beskrivas i förhållande till språket 

längre fram i texten. Valet att använda mig av diskursanalys i den här studien, innebär att jag 

därmed valt att förhålla mig till att diskursanalys inte ses som en homogen ansats (Wahl, 2006). 

Diskursanalys kan snarare ses som ett samlingsnamn för olika ansatser och används inom olika 

samhällsvetenskapliga discipliner, dvs. att diskursanalys inte ska ses som en eller flera metoder, 

utan att det finns olika metoder för att göra diskursanalyser. Vidare menar Wahl att 

diskursanalytiska studier ofta presenterar olika versioner av verkligheten med utrymme för 

studie istället för en presentation av resultat. Vidare poängterar han att de olika formerna av 

diskursanalys strävar att, till skillnad från den hermeneutiska traditionen som gör tolkningar av 

t.ex. informanters ord och därmed de bakomliggande avsikter, göra en läsning av texten. 

Burman och Parker (1993) menar att diskursanalysen bidrar till att reflektera över det aspekter 

vi som individer tar för givet samt möjliggör reflektion över det vi inte ser. Det möjliggörs 

genom att studera diskussioner, konversationer och debatter där olika individers förståelse 

förmedlas, de texter som studeras är transkriberat talat språk och skriven text. En diskurs är en 

social text, alla slags användare av språk i muntliga och skriftliga sociala sammanhang, dvs. 

utsagor och skriftliga dokument (Alvesson & Sköldberg, 1994). Språket, skriver Burman och 

Parker (1993), har makt att påverka hur individer agerar, t.ex. som kvinna eller man, samt 

påverkar även vår kulturella identitet. Språket är då medium för vår samhälliga, sociala samvaro 

som vår symboliska tillvaro. Diskursanalys bygger på tanken att olika individer genom sin 

användning av språket gör konstruktioner av den sociala världen.  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver begreppet diskurs ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, genom beskrivningen ”språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer 

när vi agerar inom olika domäner […]. Diskursanalys är sedan motsvarande sätt analys av dessa 

mönster.” (ibid. s. 7). Det innebär att ”diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)” (ibid.). Vidare menar de att det är genom språket som man som 

individ förfogar över verkligheten. Språket bidrar till att spegla verkligheten samtidigt som det 

konstruerar verkligenheten där individens sociala värld, identitet och relationer ingår. Med det 

menar Winther Jørgensen & Phillips (ibid.) att förändring av språket eller språkanvändning kan 

leda till en förändring av den sociala världen, verkligheten och därmed även diskursen. Den 

sociala världen formar alltså den sociala praktiken, vilket författarna kallar för diskursiv praktik. 

De fortsätter genom att beskriva att Fairclough tillskriver begreppet diskurs två förklaringar, 

språkbruk och social praktik, då diskursen konstrueras genom sociala relationer, sociala 

identiteter och kunskaps- och betydelsesystem. Att vara del av den diskurs eller vara nära den 

diskurs man som forskare valt att utforska gör det svårt att se diskurserna som ”socialt 

konstruerade betydelsesystem” (ibid. 28) eftersom man som del av systemet inte ser 

självklarheterna och det underförstådda, allt förgivettagna. 

Kritisk diskursanalys 

I den här studien har jag har valt att använda mig av s.k. kritisk diskursanalys som Norman 

Fairclough representerar (ibid.). Den kritiska diskursanalysen har som uppgift att klargöra hur 

en diskursiv praktik bidrar till att ojämlika maktförhållanden upprätthålls genom den sociala 
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världen. Den kritiska diskursanalysen ger mig metodologiska verktyg och tekniker att göra 

språkanalys på. Winther Jørgensen & Phillips (ibid.) har valt att presentera angreppssättets ”fem 

gemensamma drag” (s. 67): 

 

 Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär, vilket innebär att diskursiva praktiker ses som sociala praktiker som 

konstituerar den sociala världen, sociala identiteter och sociala relationer.  

 Diskurs är både konstituerande och konstituerad, vilket innebär att den sociala praktiken 

både konstituerar den sociala världen som att den konstitueras av andra sociala 

praktiker. 

 Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget genom konkreta 

språkanalyser av språkbruket vid social interaktion. 

 Diskurs fungerar ideologiskt, det innebär att sociala praktiker anses skapa och återge 

ojämlika maktförhållanden t.ex. mellan män och kvinnor. 

 Kritisk forskning, det innebär att denna ansats inte kan ses som politiskt neutral. 

 

Det centrala för denna ansats är att se diskurs som en form av social praktik. Det i sig innebär att 

den förändrar och reproducerar kunskap, identiteter, relationer samt att den formar och formas 

av andra sociala praktiker. När en diskurs ska analyseras menar Fairclough att två dimensioner 

är av stor vikt, språkbruket, den kommunikativa händelsen och diskursordningen vilket omfattar 

alla diskurser som ”används inom en social institution” (ibid. s. 73). Vidare menar Fairclough 

att varje fall av språkbruk har tre dimensioner, Faircloughs tredimensionella modell, som består 

av texten och dess egenskaper: diskursiva praktiken som omfattar de ”produktions- och 

konsumtionsprocesser som är förbundna med” (ibid. s. 74) dvs. en talad text eller en skriven 

text och den sociala praktiken är den praktik som språkbruket är del av. Det är dock viktigt att 

särskilja de olika dimensionerna av den tredimensionella modellen. Textanalysen omfattar 

analys av de formella dragen, t.ex. vokabulär, vilket bidrar till att konstruera diskurser. Vid 

analys av den diskursiva praktiken är det viktigt att fokusera på redan existerande diskurs och 

genre, vilket även gäller vid analys av den sociala praktiken. Jag kommer nedan att redogöra för 

de delar av Faircloughs forskningsdesign och metoder (ibid. s. 84) tillsammans med de delar av 

det socialkonstruktionistiska perspektivet som jag valt att förhålla mig till i denna studie. 

 

Problemformuleringen styrs av den sociala praktik man har för avsikt att skildra, eftersom 

analysens syfte är att påvisa ”förbindelser mellan diskursiva praktiker och bredare sociala och 

kulturella utvecklingstendenser och strukturer.” (ibid.). I den här studien innebär det den 

normativa genusstruktur som finns i det svenska samhället. Transkription ska enligt Fairclough 

användas vid analys av samtal eller intervjuer. Därefter görs en analys utifrån den 

tredimensionella modell som beskrevs ovan. Den diskursiva praktiken analyseras genom att 

studera hur en text producerats och konsumerats, i mitt fall innebär det att jag försökt att 

identifiera olika diskurser i texterna, interdiskursivitet. Därefter följer analys av texten, vilket 

möjliggör ett tydliggörande av hur olika diskurser textualiseras. I mitt fall innebär det att jag kan 

synliggöra olika konstruktioner av identiteter och sociala relationer. I nästa steg undersökts 

”texten som text och som diskursiv praktik” (ibid. s. 90). Det innebär att man dels belyser 

relationen mellan den diskursiva praktiken i förhållande till den diskursordning det var 

meningen att man skulle undersöka. Dels försöker man även klargöra ”de delvis icke-diskursiva 

social och kulturella relationer och strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken.” 
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(ibid.). Vidare är det förhållandet mellan den sociala och den diskursiva praktiken som ska 

belysas i analysen. I detta ligger dock den kritik som riktas mot kritisk diskursanalys, eftersom 

gränsen mellan den diskursiva respektive den sociala praktiken är otydlig menar Winther 

Jørgensen & Philips (ibid.). Vidare skriver de att det är svårt att avgöra var samt hur förändring 

har skett pga. denna otydlighet i gränsdragningen. Samtidigt inrymmer denna analysmetod 

ytterligare en svaghet, vilket omfattar t.ex. gruppbildningsprocesser. I denna studie menar jag 

dock att Wilhelmsons (2001) förslag på lärprocess uppväger denna brist på så sätt att 

lärprocesstegen mot ett gemensamt förhållningssätt omfattar en typ av gruppbildning. I 

nästkommande kapitel redogör jag för dessa lärprocessteg. 

Etnografisk ansats 

I den här delen av kapitlet belyser jag studiens etnografiska ansats och dess betydelse för 

studien. Genom valet att inkludera ett etnografiskt perspektiv behöver jag ta ställning till dels 

vilka undersökningsmetoder jag ska använda och dels förhålla mig till de sociala processer jag 

har för avsikt att studera. Därtill ta ställning till hur jag som utforskare påverkar och inverkar på 

dessa samt att jag dessutom verkar som uttolkare av de samma. Detta då den etnografisk ansats 

innebär att man t.ex. undersöker och skapar en förståelse för individer som medlemmar av 

sociala grupper genom metoder som öppna intervjuer, observationer eller medverkan i gruppen, 

vilka utgör fältarbetet. Etnografi kan därmed inte anses vara en enhetlig ansats bestående av en 

fix uppsättning metoder (Kaijser & Öhlander, 2011). Genom att använda mer än en metod kan 

det som undersöks belysas från fler än ett perspektiv, s.k. materialtriangulering. Det innebär att 

källmaterialet därmed blir mer informativt (ibid.). I mitt fall består studien utav observationer 

och intervjuer. 

 

Min avsikt är att utforska med hjälp av det etnografiska ramverket informanternas perspektiv på 

frågor rörande genus och kön, dvs. vilka förutsättningar den gemensamma lär- och 

arbetsprocessen har, dels på individnivå och dels på gruppnivå, vilket utgör delstudiens 

avgränsning. Förändring på individnivå innebär att man som individ behöver förhålla sig till sitt 

tankesätt, sina handlingar och vardagsuppfattningar (se SOU 2010:83). Det innebär att man som 

individ först då, kan börja ifrågasätta det man tar för givet. Detta menar jag är i linje med det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Därtill vill jag även undersöka de lär- och 

arbetsprocesser som införandet av ett gemensamt förhållningsätt innebär.  

 

Den här delstudien är dock begränsad pga. brist på empiriskt material sett ur ett etnografiskt 

perspektiv. Det innebär att det material som presenteras inte är så innehållsrikt som kan önskas 

vid etnografiska studier (Kaijser & Öhlander, 2011). Trots detta har jag valt att ändå inkludera 

denna del i studien, dels för att belysa vår utgångspunkt som arbetslag, vilket både 

introduktionsföreläsningen och arbetsplatsträffens resultat belyser. Dessa tillfällen belyser de 

processer som arbetslaget genomgår och kan tänkas genomgå. För att studera dessa processer 

har jag valt att utgå från de lärprocessteg för kollektivt lärande som Wilhelmson (2001) 

formulerat. Då jag uppfattar det som att genus- och jämställdhetsarbete är en kontinuerlig 
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process som inte avstannar. Med hjälp av dessa kan jag utifrån det socialkonstruktionsistiska 

perspektivet och kritisk diskursanalys tolka och bidra till en ökad förståelse för den sociala 

praktik, som den undersökta förskolan utgör. Den kritik som kan riktas mot denna ansats 

redogör jag för i kapitel 6. Nedan beskriver jag för de lärprocessteg för kollektivt lärande som 

jag förhåller mig för att belysa lärprocessen som arbetslagen på min arbetsplats genomgår. 

Därtill sätter jag det i relation till det socialkonstruktionistiska perspektivet och kritisk 

diskursanalys. 

Lärprocess 

Vid analysen av det insamlade materialet förhåller jag med dels till socialkonstruktionismen, 

kritisk diskursanalys men även till de lärprocessteg för kollektivt lärande som Wilhelmson 

(2001) formulerat enligt följande: 

Förändring genom breddande inom ett perspektiv. 

Förändring genom skiftande mellan olika perspektiv. 

Förändring genom överskridande av olika perspektiv (ibid. s. 273-274). 

Jag har valt denna ansats då vi, pedagoger på förskolan, i skrivandes stund inte har enats om ett 

gemensamt förhållningssätt vad gäller genusarbete. Jag menar att Wilhelmsons tre punkter kan 

användas för att belysa dels den sociala praktik som förskolan samt var vi pedagoger befinner 

oss i lärprocessen. Därför har jag valt att vid min analys av det som observerats förhålla mig till 

dessa punkter, förutom socialkonstruktionismen och kritisk diskursanalys. Wilhelmson skriver i 

sin slutsats att det är först genom att överskrida olika perspektiv inom en grupp som individers 

olika åsikter och erfarenheter tillsammans kan skapa något nytt. I den här studien, 

förskolepedagogerna på den utvalda förskolan och deras strävan efter ett gemensamt 

förhållningssätt. Förutsättningen för detta är dock att alla inom en grupp är delaktiga och bidrar 

till förändringen genom att dela med sig av sina åsikter och erfarenheter. Det är först efter det 

som olikheterna kan överbryggas och lösningar på ett problem kan hittas, vilket görs med hjälp 

av de tidigare beskrivna stegen.  

 

Att vara en del av en process att skapa ett gemensamt förhållningssätt och samtidigt beskriva 

processen var ett sätt för mig att komma åt och samtidigt belysa det svåra med att enas om det 

varje enskild individ tar för givet. Arbetet att ta fram ett gemensamt förhållningssätt har inte 

förflutit som beräknat och har till och med avstannat för att eventuellt tas upp igen i januari 

2012.  
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Sammanfattning 

I den här studien, både delstudie I och II, har jag valt att förhålla mig till 

socialkonstruktionismen utifrån de fyra punkter som presenteras på s. 12-13. Vad gäller 

diskursanalysen har jag valt att förhålla mig till de tre första punkterna, se s. 15, då jag menar att 

dessa punkter är de mest relevanta för denna studie, pga. att mitt fokus i denna studie ligger på 

olika individers uppfattningar och föreställningar om kön och genus. De två sista punkterna som 

på Winther Jørgensen & Phillips (2000) lista, se s. 15, menar jag inte är lika tillämpliga för 

denna studie då de berör de stora samhälliga strukturerna. 

 

 Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär, vilket innebär att diskursiva praktiker ses som sociala praktiker som 

konstituerar den sociala världen, sociala identiteter och sociala relationer. 

 Diskurs är både konstituerande och konstituerad, vilket innebär att den sociala praktiken 

både konstituerar den sociala världen som att den konstitueras av andra sociala 

praktiker. 

 Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget genom konkreta 

språkanalyser av språkbruket vid social interaktion. 

 

Förutom ovanstående förhåller jag mig i delstudie II även till de lärprocessteg som Wilhelmson 

formulerat för att möjliggöra en fördjupad förståelse för de processer som kollektivt lärande kan 

omfatta. 
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6. Metoder: intervjuer och fältstudie 

I det här kapitlet redogör jag för de två delstudiernas olika metoder och tillvägagångssätt. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet samt kritisk diskursanalys utgör ramverk för båda 

delstudierna. 

Delstudie I: intervjuer 

Delstudie I utgörs av intervjuer och den frågeställningen som jag hade för avsikt att besvara i 

denna delstudie var: Vilka föreställningar och uppfattningar har pedagoger och föräldrar i den 

valda förskolan om begreppen kön respektive genus? Inledningsvis redogör jag för själva 

metoden, intervjuerna, samt mitt tillvägagångssätt. 

Informanterna 

De informanter som utgör min undersökningsgrupp omfattas av förskolepedagoger samt 

föräldrar med barn i den utvalda förskolan. Det gemensamma för dessa individer är barnen och 

förskolan samt att de alla är föräldrar till flickor, vissa är även föräldrar till pojkar. De 

pedagoger som ingick i studien arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. Pedagogerna arbetar antingen 

på en 1-3 års avdelning eller på en 4-5 års avdelning. Valet att intervjua pedagoger från flera 

olika avdelningar gjordes utifrån premissen att det gemensamma förhållningssättet ska 

genomsyra hela förskolan. Pedagogerna tillfrågades på ett gemensamt pedagogmöte i februari 

2011 och de som deltog medverkade frivilligt. Även de föräldrar som valde att delta vid 

intervjuerna medverkade på frivillig basis. Urvalet skedde genom en förfrågan från mig till 

pedagogerna på förskolans avdelningar om de kunde tipsa om föräldrar som skulle kunna vara 

intresserade av att delta i undersökningen. Det innebar att inte alla föräldrar tillfrågades utan 

frågan ställdes till de föräldrar som pedagogerna redan på förhand visste var intresserade av 

genusfrågor. Jag kommer att utveckla mitt resonemang om hur detta kan ha påverkat studiens 

reslutat under rubriken Etiska överväganden. Därefter delade jag ut informationsbrev, bilaga 1, 

samt samtyckesförfrågan, bilaga 2, till de berörda föräldrarna. Pga. studiens tidsmässiga 

avgränsning är antalet informanter begränsat till sex stycken, tre förskolepedagoger som är 

kvinnor samt tre föräldrar varav två kvinnor och en man. Trots det låga antalet informanter 

menar jag att eventuell variation i föreställningarna om kön och genus trots allt belyses. 
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Datainsamling och tillvägagångssätt 

Delstudie I är baserad på kvalitativa data i form av intervjuer. De fyra första intervjuerna 

genomfördes efter varandra under två dagar, de andra två utfördes under en två veckors period. 

Intervjuerna valde jag att analysera med hjälp av kritisk diskursanalys, då jag var intresserad av 

att hitta de eventuella olika föreställningarna om kön och genus hos mina informanter. 

Intervjuerna är av typen strukturerade intervjuer (Kaijser & Öhlander, 2011), vilket innebär att 

intervjun genomförs med hjälp av en förutbestämd hjälpguide eller frågeschema. Hjälpguiden, 

bilaga 3, inkluderade allmänna frågor som t.ex.: Är du förälder till en pojke eller flicka?, samt 

olika teman, kön, genus och förändring. Med tema menas att ämnet ska kunna återkopplas 

tillbaka till studiens forskningsfrågor, se kapitel 3. Frågorna formulerades som öppna frågor, 

dvs. frågor där svaret inte enbart är ja eller nej. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

Audacity
3
 (Skolverket), ett kostnadsfritt dataprogram, som laddats ned för att kunna genomföra 

intervjuerna oavsett fysisk plats. Informanter valde att träffas i anslutning till raster, hämtning 

av barn eller i samband med att deras barn var lediga från förskolan. Det innebar att intervjuerna 

genomfördes i skapanderummet på min avdelning, med undantag av en som genomfördes inne 

på avdelningen. Dessa platser var för alla utom en, en bekant plats där t.ex. vernissager och 

lussefikan genomförts. Intervjuernas temporala omfattning varierade mellan 25-50 min och 

genomfördes med hjälp av ljudupptagningar. En intervju sparades dock inte på ett korrekt sätt 

vilket ledde till att en informant själv skrev en sammanfattning av den egna intervjun utifrån 

min intervjuguide. Jag har valt att även inkludera denna intervju trots att ljudupptagning saknas, 

dels pga. att jag menar att det som informanten valde att återge skriftligt till stor del 

överensstämmer med det som förmedlades under intervjutillfället och dels var det svårt att hitta 

tid att genomföra en muntlig intervju vid ett senare tillfälle. 

Databearbetning 

Den insamlade kvalitativa data transkriberades vilket innebar att ljudupptagningarna gjordes om 

till skriven text, för att kunna analysera det som sades (Kaijser & Öhlander, 2011). Intervjuerna, 

transkriberingen och analyserna skedde kontinuerligt under studiens gång. Det underlättade att 

göra transkriberingen direkt i anslutning efter intervjutillfället, speciellt när ljudkvaliteten vid 

vissa tillfällen var dålig, då jag hade intervjun fräscht i minnet. Informanternas svar skrevs i 

normal text, medan mina frågor skrevs i kursiverad text. Där ljudkvaliteten var så dålig att 

informantens svar inte har kunnat höras, har jag använt mig av markeringen (…). Vid de 

tillfällen jag under intervjun förtydligat förskolans arbete eller använt mig av egna exempel för 

att förtydliga mina frågeställningar har jag använt mig av markeringen (…). Transkriberingen 

innebar att jag därtill behövde ta ställning till hur jag skulle återge det talade språket. Jag valde 

att använda mig av språkliga förkortningar som t.ex. va´, men har undvikit att skriva ned 

felsägningar för att få en mer enhetlig språklig nivå på alla intervjuer. För att därmed kunna 

fokusera på de ord som användes av informanterna och inte de felsägningar de eventuellt gjort. 

När informanten i sitt resonemang tagit tankepaus har det markerats med …. Tonläge eller 

                                                      
3
 http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/Om-PIM/Programvaror-i-PIM/3/ (3 april 2011) 

http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/Om-PIM/Programvaror-i-PIM/3/
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ansiktsuttryck, valde jag att inte ta med eftersom jag i min analys var intresserad av 

informanternas ordval (se t.ex. Kaijser & Öhlander, 2011). De tillfällen där informanten 

skrattade, valde jag att markera för att med hjälp av detta kunna tolka informanternas språkval. 

Fokus låg på vilket språk som användes, grundat på mitt teoretiska ramverk samt val av 

analysmetod, då mitt mål var att söka de dominerande föreställningarna. 

 

De transkriberade intervjuerna studerades utifrån olika teman: 

 

 Kön 

 Genus 

o Kvinnligt 

o Manligt  

 Förändring 

 

Kön och genus som teman var självklara eftersom att belysa olikheter i uppfattningar och 

föreställningar om dessa begrepp är syftet med studien. Temat förändring skapades för att återge 

informanternas uppfattningar och idéer om genusarbete på förskolan. Själva utgångspunkten 

inför transkriberingarna var föreställningen från min sida att alla informanter förhöll sig till kön, 

genus och genusarbete på liknande sätt. Det som kan anses vara den rådande diskursen i 

Sverige, den sociala praktiken, se kapitel 5. Att det inom denna diskursordning fanns olika 

diskurser var något som jag också förhöll mig till, då det tydligt framkommit i samtal pedagoger 

emellan samt pedagog och förälder att så var fallet, den diskursiva praktiken. Skillnaderna 

mellan hur olika individer uttryckte sig, vilka ord de använde var det jag fokuserade på under 

själva språkanalysen.  

Delstudie II: fältstudie 

Delstudie II omfattar en fältstudiedel som omfattar observation och intervjuer. Den 

frågeställning som delstudie II hade som avsikt att besvara var: Hur ser lär- och 

arbetsprocessen ut för att åstadkomma ett gemensamt förhållningssätt kring genusarbete på den 

valda förskolan? Inledningsvis redogör jag här för hur datainsamlingen i fältstudien gick till 

samt tillvägagångssättet. 

Datainsamling och tillvägagångssätt 

Delstudie II är baserad på intervjuer och observationer. I föregående text om delstudie I, 

beskrevs förfarandet runt intervjuerna, vilka är de samma som använts i delstudie II. Vår, 

pedagogernas, resa mot ett gemensamt förhållningssätt vad gäller genusarbete startade som 

tidigare nämnts under höstterminen 2010 i samband med att frågan togs upp av föräldrar på ett 
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föräldraforum. Föräldraforum är ett öppet forum där förskolans olika avdelningars utnämnda 

föräldrarepresentanter träffar ledningen och pedagoger en gång per månad för allmän 

information samt för att diskutera eller föra dialog runt frågor som berör förskolans verksamhet. 

Under detta möte bestämdes att bjuda in professor Lars Jalmert, vid Institutionen för pedagogik 

och didaktik, Stockholms universitet, till förskolans och skolans gemensamma planeringsdag i 

början på vårterminen 2011, för att därmed starta upp en dialog i arbetslagen om genusfrågor. 

Vid denna föreläsning tog jag minnesanteckningar, vilket inte kan likställa med fältdagbok. En 

fältdagbok menar Kaijser & Öhlander (2011) kan bestå utav tre olika typer av anteckningar: 

metodologiska, reflekterande och empiriska. Minnesanteckningarna ser jag som ett frö till 

empiriskt material som ska innehålla ”observationer och beskrivningar, kommentarer och 

dialog” (s. 59). Efter Lars Jalmerts föreläsningen, var nästa steg i vårt arbete mot ett gemensamt 

förhållningssätt vad gäller genusarbete en riktad arbetsplatsträff (APT) där genus och kön skulle 

diskuteras, i slutet av januari. Då jag själv inte närvarade vid APT:n presenteras endast den 

punktlistan som mötet utmynnade i. Att det under vårterminen inte gjordes någon uppföljning 

av frågan gemensamt förhållningssätt, som planerat, innebär för studiens del att 

observationsdelen av delstudie II är försvinnande liten och är den bidragande faktorn till 

avsaknad av empiriskt material. När denna text skrevs hade det planerade fortsatta arbetet med 

genusfrågor avstannat helt och kommer eventuellt att tas upp på planeringsdagen i början av 

vårterminen 2012. 

Metoddiskussion  

Att använda mig av kritisk diskursanalys genomgående i denna studie innebär att jag kan 

förhålla mig till hur olika individer kategoriserar, uppfattar och förhåller sig till olika begrepp 

utifrån deras språkanvändning. Genom att analysera olika individers språkbruk genom 

tolkningar innebär dock att jag kan ha övertolkat det som informanterna förmedlat. Det innebär 

också att jag måste förhålla mig till det samförstånd eller avsaknad av detta vid intervjutillfället, 

vid analysen av den transkriberade texten. Genom att göra det kan jag kritiskt granska mina 

egna förutfattade meningar.  

 

Val av datainsamlingsmetod för delstudie I, kan kritiseras utifrån den aspekten att jag genom att 

använda mig av intervjuer endast får ta del av ett fåtal personers uppfattningar och 

föreställningar om genus och kön. Därtill har de som valt att delta i studien blivit tillfrågade 

utifrån sitt intresse för just genusfrågor. Jag menar dock att det trots allt finns ett syfte med att 

göra på detta sätt då jag kunnat lyfta fram de röster som är drivande i denna fråga just nu på min 

arbetsplats och dessa individers verkligheter. De individer som inte tillfrågades eller som tackat 

nej till att delta kan dock genom denna studie komma att bli intresserade eller mer delaktiga till 

att medverka, t.ex. om de ifrågasätter de resultat som denna studie presenterar. Att aktivt söka 

upp informanterna kan ha betydelse för de svar som jag fick vid intervjutillfällena, dvs. 

informanterna valdes ut av mig och utifrån min förförståelse för deras intresse för genusfrågor. 

Framförallt var det svårt att intervjua kollegor som jag i vissa fall känt under en längre tid, både 

för mig och för informanten. Det var svårt i den bemärkelsen att mycket av det som var 
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underförstått inte sades rent ut, vilket ledde till att dessa svar inte är lika uttömmande som andra 

informanters. Därtill ställde jag inte heller uppföljande frågor för att ytterligare fördjupa 

resonemang, för jag i vissa fall hade en förutfattad mening om hur informanterna uppfattade och 

förhöll sig till olika saker. Samtidigt bidrog förhållandet till mina kollegor att jag kunde 

fördjupa mig i begrepp, vid intervjutillfällena, som jag visste skapat häftiga diskussioner vid 

arbetslagens arbetsplatsträff. Det var även svårt för mig som intervjuare att lyssna in kollegorna 

i vissa frågor, då jag ibland hade förutfattade meningar om hur informanterna skulle svara. 

Genom att eftersträva reflektion eller reflexivitet över mitt eget tänkande (Ehn & Klein, 2007) 

hoppas jag kunna belysa hur vi, jag och informanterna, som varit del av denna studie tänker och 

förhåller oss till begreppen genus och kön. Samtidigt som jag behöver förhålla mig till att 

informanterna och jag interagerade med varandra, där inte bara ord utbytes, kroppsspråk och 

minspråk påverkade även det som sades. Metoden för själva intervjuandet semistrukturerade 

frågor, lät jag vid vissa delar av intervjuerna vara för styrande, speciellt under de första 

intervjuerna. Mina egna förväntningar på att genomföra intervjuerna på ett bra sätt, gjorde att de 

naturliga följdfrågorna på informanternas svar ibland uteblev. Om jag istället valt att endast ha 

en inledande mer generellt fråga och en avslutningsfråga, tror jag att resultatet från intervjuerna 

än mer tydligt skulle visa på att det finns stora versioner vad gäller individers föreställningar 

och uppfattningar om genus och kön. Därtill kan riktas kritik mot att det är jag som utforskare 

som valt ut de delar av intervjuerna som jag menar är betydelsefulla för studien men urvalet har 

gjort utifrån studiens ramverk det socialkonstruktionistiska perspektivet och kritiska 

diskursanalys. 

 

Den etnografiska ansatsen innebär att jag är del av den lärprocess observerat, dels mitt eget 

agerande och dels mina kollegors agerande och utsagor. För mig har det inneburit att jag först 

genom mina reflektioner kunnat förhålla mig till det jag observerat. Med det menar jag att 

reflektionerna hjälpt mig att se andra aspekter än min omedelbara ofta negativa reaktion på t.ex. 

kollegors språkbruk eller kommentarer, vilket har bidragit till en mer nyanserad bild av det som 

observerades. Att som utforskare vid fältstudier med en etnografisk ansats förhålla sig till alla 

detaljer är svårt. Kritik kan även riktas mot att utforskaren vid etnografiska ansatser skapar sitt 

ämne (Kaijser & Öhlander, 2011). Det innebär dock inte att forskaren hittar på utan snarare att 

ramverket runt studien skapar grund för det som utforskat. I mitt fall det 

socialkonstruktionistiska perspektivet och kritisk diskursanalys.  

Etiska överväganden  

Delstudie I:s undersökning genomfördes i intervjuform med hjälp av ljudupptagning. 

Intervjumaterialet behandlades enligt de forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning
4
 som fastställts av Vetenskapsrådet. Det innebär att 

informanterna deltog på frivillig basis och genom att de undertecknade samtyckesförklaringen, 

                                                      
4
 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (20 mars 2011) 
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se bilaga 2, gav de sitt samtycke till att delta i undersökningen. En informant valde att avbryta 

sin medverkan före intervjun pga. tidsbrist, men kunde dock ersättas av en annan. All data 

avidentifierades så att anonymisering av informanterna garanterades. Jag har dock valt att ange 

om informanten var pedagog respektive förälder, samt den förälder som är man har jag valt att 

ange. Jag menar att det är av betydelse för studien och därmed relevant. När informanten använt 

sig av namn har jag valt att använda ett fiktivt namn, när informanten refererat till maka/make 

har jag valt att behålla dessa referenser då jag menar att de har betydelse för hur informanterna 

förhåller sig till det de vill förmedla under intervjutillfället. 

 

De föräldrar som valde att delta i studien hade, med undantag för en, en relation till mig, vilket 

kan ha varit en bidragande orsak till att de ställde upp på intervjun. Detta framkom dock inte när 

jag som avslutning ställde frågan om varför informanten valt att ställa upp. Undantagsvis 

förmedlades orsaken till deltagandet vara pga. intresse. Att endast tillfråga föräldrar som 

pedagogerna på förhand visste var intresserade av genus- och könsfrågor, tror jag var av vikt 

eftersom denna kategori föräldrar oftast är de som påpekar och ställer frågor om genusarbete. 

Samtidigt som det kan ses som en bias, vilket innebär att endast på förhand intresserade 

informanter intervjuades, vars uppfattningar och föreställningar studien bygger på. De aktörer 

som inte tillfrågade är också aktörer i den sociala kontext som förskolan utgör men de har inte 

erbjudits möjlighet att bidra till denna studie. De som deltog ansåg dock att frågan om genus var 

av så stor betydelse att de avsatt tid för intervju och har därmed varit en bidragande orsak till att 

jag kunnat genomföra studien. 

 

När jag valde en etnografisk ansats i delstudie II, gjorde jag det med förevändningen att 

intervjuerna därmed kunde belysas med hjälp av föreläsningen på planeringsdagen samt 

resultatet från APT:n. Dessa aspekter sammantaget menar jag bidrar till en fördjupad förståelse 

för de förutsättningar som finns för att skapa ett gemensamt förhållningssätt samt belysa 

arbetslagets lärprocesser. Att observera det man är delaktig i är i sig svårt, men pga. det 

begränsade empiriska materialet har detta varit en faktor som inte inverkat till samma grad som 

om jag kunnat genomföra delstudie II som tänkt. 

Studiens reliabilitet och validitet 

Delstudie I:s reliabilitet, tillförlitlighet, är beroende av vilken data som används. I mitt fall de 

intervjuer som spelats in. Data har sedan behandlats genom att de inspelade intervjuerna 

transkriberats, vilket innebär att det som muntligt förmedlats skrivits ned. För att pröva den data 

som erhållits i denna studie kan det tänkas att samma fenomen, genusarbete i förskolan, kan 

undersökas på andra förskolor eller att samma informanter deltar i en liknande undersökning 

som genomförs av någon annan. Dock är det så att diskursanalytiska studiers resultat inte ska 

ses som något generaliseringsbart, se t.ex. totalstudier, utan snarare ses som en eller flera 

versioner av verkligheten, att beskriva fenomen (Wahl, 2006). Studiens validitet (ibid. s. 47) 

eller dess giltighet (Fritzell, 2009) består i att studien belyser olika individers förståelse och 

uppfattningar kring begreppen kön och genus. Jag menar att de frågor som ställdes under 
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intervjuerna är relevanta för studien, då de belyser de frågor som jag valt att studera, dvs. 

förståelse och uppfattningar om begreppen kön och genus. 

 

Vad gäller delstudie II:s reliabilitet, tillförlitlighet, och validitet, giltighet, så utgör bristen på 

empiriskt material en felkälla. Detta gäller främst observationerna, där jag som utforskare 

deltagit vid ett tillfälle och endast återger det som det andra tillfället, APT:n, utmynnade i, dvs. 

genusplanen. Det som delstudie II främst vilar på är intervjuer. Som jag tidigare nämnde så 

bidrog reflektion och analys till att jag kunde förhålla mig till t.ex. min egen förutfattade mening 

om vad som hände och sades under observationstillfället, dvs. min position och roll i det som 

studeras (Ehn & Klein, 2007) samt till det som informanterna framförde vid intervjuerna. 

Genom att på detta sätt vara reflexibel, är min avsikt att tydliggöra den lärprocess som pågår på 

min arbetsplats, som även jag är del av. Genom att jag som utforskare valt ut ifrån 

informanternas intervjuer det jag menar visar på informanternas uppfattningar om t.ex. kön, 

genus och förändringsarbete har jag gjort det utifrån mina referensramar, 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och kritisk diskursanalys. Det innebär att jag kan ha 

missuppfattat det informanterna förmedlat, min bild behöver alltså inte överenstämma med 

informanternas bild av det som förmedlats. Ett sätt att öka studiens reliabilitet och validitet är att 

involvera informanterna i studien på så sätt att de verifierar sina utsagor, dvs. de transkriberade 

intervjuerna samt att de får tillgång till min analys av intervjuerna. På så sätt kan eventuella 

oklarheter och missuppfattningar redigeras. Detta har dock inte gjorts då alla informanterna i 

samband med intervjuerna svarade att de inte ville ta del av de transkriberade intervjuerna, då de 

tillfrågades. Nu i efterhand har endast en informant frågat hur det går med uppsatsen och 

skrivandet. 
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7. Resultat 

I detta kapitel redogör jag för de olika delstudiernas resultat. För att tydliggöra mitt resonemang 

har jag i den avslutande delen av detta kapitel gjort en sammantagen tolkning av det samlade 

empiriska materialet från de två delstudierna. 

Delstudie I: Informanternas föreställningar och 

uppfattningar om kön och genus 

I denna del av studien presenterar jag informanternas föreställningar och uppfattningar om 

genus, vilket inkluderar teman: kön, genus, kvinnligt och manligt. Temat förändring har jag valt 

att presentera under rubriken Långsam förändringsprocess. Gemensamt för alla informanter är 

att de alla är föräldrar till flickor, tre av dem är även föräldrar till pojkar. Informant förälder 2 

skiljer sig från de övriga genom sitt biologiska kön, man.  

Kön och genus, kvinnligt - manligt 

Kön menade alla informanter, förutom en, var enbart det biologiska jaget. Informanterna 

uttryckte dock detta på olika sätt. Två informanter svarade att kön var skillnaden mellan två 

personer, medan tre informanter tänkte på könsorganen såväl de yttre som de inre. Denna 

diskurs, där kön är det biologiska jaget, tolkar jag som den dominerande inom den diskursiva 

praktik som mina informanter utgör, vilket överensstämmer med den beskrivning av det 

biologiska könet som gavs i kapitel 5. Jag tolkar det som att denna grupp informanter, sett ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv konstituerar den sociala praktik som de genom sitt språkval 

även konstruerar. Endast en förälder förhöll sig till kön som något som ”hänger ihop” med 

genus. Jag tolkar det som att det förhållningssättet kan ses som en diskurs inom den undersökta 

gruppen, som mer följer eller tar ett steg mot könsteoretikernas och genusforskarnas tankesätt 

att kön och genus inte kan skiljas från varandra:  

Kön är väl då, det hänger ihop, det är lätt att säga att det är det biologiska det man föds med 

något kroppsligt, men jag tror ju (…). Man kan inte liksom plocka bort kön från genus. Kön 

är ju bara rent biologiskt, bara … (informant förälder 1) 
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Samma informant garderade sig genom tillägget ”Kön är ju bara rent biologiskt bara…”, vilket 

jag tolkar som att informanten ändå förhåller sig till kön som något som kan kopplas ifrån 

genus. Den här informanten utgör genom sina uppfattningar en diskurs som avviker från den 

rådande sociala praktiken i gruppen informanter vad gäller kön, genom sin konstruktion av 

begreppet kön. Den överensstämmer inte fullt ut med uppfattningen om att kön kan ses som 

verb, se s. 12, men närmar sig den. Detta innebär ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv att 

denna informant genom sitt ordval konstruerar en annan social praktik, jämfört med den som de 

andra informanterna i studien. Det i sig innebär att genom den konstruktionen konstitueras en 

annan diskurs, vilket kan leda till förändring av den sociala diskursen, se s. 14. 

 

Utifrån informanternas uppfattningar och föreställningar kunde en skillnad mellan 

informanterna urskönjas vad gällde när intresset för genus uppstod. Två informanter menade att 

intresset uppkom redan i ung ålder, medan de övriga fyra senare i livet började intressera sig för 

frågan, t.ex. i samband med studier eller i samband med sitt barns födelse. Jag tolkar detta som 

att de två informanter som redan i tidig ålder intresserat sig för genus genom personliga 

erfarenheter tidigt upplevt de genusmönster som t.ex. Hirdman (2007) beskriver. Det innebär att 

de trots att de varit del av den sociala praktiken kunnat se det underförstådda, det för givet 

tagna, genom ökad kunskap (se s. 14). De andra fyra informanterna har genom ökad kunskap 

intresserat sig för genus, vilket ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär det att den 

breddade kunskapen inom genusfrågor lett till en annan social konstruktion av verkligheten, 

vilket innebär att de skapat en annan diskursiv praktik jämfört med den de hade innan.  

 

Alla informanterna uttrycker att de i flera avseenden skiljer sig från normen i samhället vad 

gäller genus, vilket jag menar innebär att informanterna uppfattar att de skiljer sig från den 

sociala praktiken. Där normen, de andra, ses som det normala och jaget, informanten, utgör det 

annorlunda, det som avviker från normen.  

Jag har inte det här att det har varit killar och tjejer, det kan bero på att jag var en pojkflicka 

som man säger och vägrade vara som alla andra tjejer. (…). (informant pedagog 1) 

Jag är uppvuxen i en (…) familj med en pappa som deltog i andra världskriget. Han tog 

hand om söndagsdisken fast det fanns 4 döttrar och en fru i huset. (informant pedagog 2) 

(…) hela min uppväxt har jag varit en sån flicka som har blivit dämpad hela tiden, (…). 

(informant pedagog 3) 

Informant pedagog 3 förmedlar, utifrån min tolkning, det som Eidevald (2009) menar när han 

framhåller att en flicka som av sin omgivning uppfattas som t.ex. aggressiv dämpas eftersom 

hon enligt den sociala praktiken ”inte behöver vara sådan” (s. 22).  

(…) jag går runt i min lilla bubbla och tycker att (…), att det är självklart. Sen får man inse 

att man tror att man är genusmedveten. (informant förälder 1) 

Men i min värld så är det ingen skillnad, (…). (informant förälder 2) 

Informant förälder 2, mannen, uppfattar t.ex. att det i hans värld inte är någon skillnad mellan 

kvinnor och män. Det tolkar jag som att han menar att han inte uppfattar det som begränsning 
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att tillhöra ett specifikt biologiskt kön, i vad den individen kan och inte kan göra. Han menar 

även att kvinnor och män inte ska ha olika förutsättningar pga. av det biologiska könet: 

Man är olika men (…) dom ska inte få olika förutsättningar, dom ska ju ha samma bild av 

sig själva i samhället oavsett om man är kille eller tjej i alla fall, tycker jag. (Informant 

förälder 2) 

Detta tolkar jag som att informant förälder 2:s uppfattning är att skillnaden mellan man och 

kvinna ligger i konstruktionen av genus, att den biologiska skillnaden inte ska inverka på de 

förutsättningar som ges kvinnor eller män i samhället. Samtidigt tolkar jag det som att han 

uppfattar att det finns skillnader beroende på om man är kvinna eller man rent biologiskt.  

(…) jag lekte inte så mycket med tjejer.(…) det tjejerna gjorde förstod jag mig inte på. 

(informant förälder 3) 

Sammanfattningsvis tolkar jag dessa utsagor som att informanterna förhåller sig till de normer 

och värderingar som informanterna uppfattar finns i samhället, den sociala praktiken, men att de 

inte förlikar sig med den. Vidare tolkar jag det så att alla informanterna utgör en social praktik, 

som består i att de menar att de skiljer sig något från den gängse normen dels genom sin syn på 

sig själv men även genom att de uppfattar sig som avvikande från de sociala normerna i 

samhället, den sociala diskursen.  

 

När informanterna fick frågor om vad genus innebar för dem och om deras uppfattningar runt 

begreppet var de flesta osäkra i sina formuleringar och svarade svävande:  

Ähm, jag utgår ifrån, jag är ju biolog, man utgår ju ändå från kön, ähm, … men genusarbete 

är ju mycket mer … det finns ju så många fler roller än manligt och kvinnligt och det finns 

så mycket där emellan och… jag tycker det är jättesvårt. (…) Men sen genus, alltså kön är 

bara en del av genus. Genus är mycket mer, det är ju allt det här kulturella, …, bemötande 

och förväntningar det är de´, jaa, mmm, ja och historia och sånt. Kön är ju bara rent 

biologiskt, bara… men ibland kan man känna sig mer eller mindre hemma i det ena eller 

det andra fast man fortfarande känner att man tillhör det kön som man är, ähm, ja, ens 

beteende (…). Mmm, beteende utifrån de´ normer som finns i samhället? Ja, som man 

uppfattar förväntas att man ska. (Informant förälder 3) 

Förutom informant förälder 1 som var precis och koncis i sin korta beskrivning.  

Genus är ähm, det sociala könet som är ähm, samhällets norm, makt. Det är i alla fall skapat 

och föränderligt. (informant förälder 1) 

Informanternas svar tolkar jag som att de alla beskriver de samhälliga strukturerna, se t.ex. 

Hirdman (2007) , den sociala praktiken, samt de rådande normernas inverkan på samhällets syn 

på genus och kön, med viss osäkerhet. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär 

det att den kunskap informanterna har om t.ex. begreppet genus bidrar till att den sociala 

praktiken befästs och konstitueras. Informanterna är dock svävande, oprecisa i sina 

formuleringar.  
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Endast en av informanterna delgav att hon förhöll sig till genus på ett så omfattande sätt att det 

genomsyrar hela hennes begreppsvärld, se nedanstående exempel: 

Men det var efter det att jag blev förälder som öh på något sätt har blivit att jag ligger vaken 

på nätterna och funderar. Ja, hur mina barn, ähm, påverkas av människor, samhället och 

normer och hur jag kan göra för att dom kan få så bra förutsättningar som möjligt och uhm, 

orättvisor i samhället, sånt ligger jag och tänker på. (informant förälder 1) 

Jag har valt att presentera hur informanternas uppfattningar och föreställningar vad gäller 

begreppen manligt och kvinnligt, eftersom informanterna redogjorde för dessa begrepp i 

samband till begreppet genus. Dessutom menar jag att dessa exempel belyser skillnaderna 

mellan hur informanterna förhåller sig till genus, då jag i min ansats valt att förhålla mig till 

kvinnligt och manligt som delar av genus, se kapitel 5.  

 

En informant förhöll sig till manligt och kvinnligt utifrån andras perspektiv, den sociala 

praktiken, vilket jag tolkar som att hon är förhåller sig till den sociala praktikens normer och 

värderingar genom förståelse till det som något andra förmedlar genom sitt språkbruk, den 

diskursiva praktiken. 

(…) om jag använder kvinnligt, manligt, flickigt eller pojkigt så använder jag det utifrån 

någon annans perspektiv (…) utan jag vill försöka tänka att jag inte tänker att kvinnor är så 

här eller så där. (informant förälder 1) 

Fyra av informanter förhöll sig till begreppen manligt och kvinnligt som att det har att göra med 

könsspecifika beteenden eller attribut.  

 (…) typiskt manligt kan ju vara det att de är ju så många gånger mycket starkare än vad vi 

är, (informant pedagog 1) 

(…) kvinnligt är vackra sensuella underkläder, att våga stå på sig, att våga vara ärlig. (…) 

manligt är en lång, väderbiten mörka man med manliga händer, kan även va´ en man som 

har haft en bra relation till sin egen mor. Män som vågar bejaka sin feminina sida. Manligt 

kan även va´ en man i tårar, att våga visa känslor. (informant pedagog 2) 

Kvinnligt för mig är (…) dels det här med mammarollen, omvårdnadsdelen (…) och sedan 

dels självklart kvinnan som uppenbarelse (…) en ren testosteron grej att killar bygger 

muskler. (informant förälder 2)  

(…) åh, vad är det då det är olika sorters styrkor på något vis (…). För mig på något vis är 

det kvinnliga en större förmåga att förlåta, medans det manliga kan det lika bra men där är 

det att man ignorerar, medvetet inte bryr sig om små detaljer. (informant förälder 3)    

En informant menar att det inte finns något kvinnligt respektive manligt. 

(…) jag tror inte det, inte att det finns några typiska skillnader, så här att killar, det manliga 

könet gör så här och det kvinnliga könet gör så här, det finns inte. (informant pedagog 3) 

Sammanfattningsvis tolkar jag informanternas svar som en spegling av olika diskursiva 

praktiker, där de skilda aspekterna av manligt och kvinnligt representerar olika diskurser. Jag 
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tolkar som att informanternas svar tydligt belyser problematiken som finns runt begreppen 

genus och kön. Med det menar jag att informanternas olika uppfattningar och hur de förhåller 

sig till begreppen genus och kön speglas i deras språkbruk, det innebär att språkbruket 

konstituerar olika sociala praktiker (se t.ex. Davies (2003)).  

Långsam förändringsprocess 

Under den här rubriken har jag samlat informanternas uppfattningar och föreställningar om 

varför det tar tid att förändra befintliga könsmönster och uppfattningar om genus.  

Det här att det inte är så enkelt, det är så lätt att prata om det (…). (informant förälder 1) 

Det är lite luddigt och diffust, jag tycker inte man har en tydlig bild av ähum, vad genus är 

(…). (informant förälder 2) 

Åh, jag tycker det är jättesvårt (skratt). (informant förälder 3) 

Jag tycker att mina kunskaper om genus är undermåliga idag. (informant pedagog 2)  

(…) för jag vet ju att jag gör olika men jag försöker ju jobba med det. (informant pedagog 

3) 

(…) vi kan inte ändra en hel generation, det kan vi inte göra. (…) vi kanske ska lära 

människorna att vara lite mera medvetna om det. (informant pedagog 1) 

Att presentera en uppfattning från alla informanter är ett medvetet val, eftersom jag tolkar 

svaren som att de belyser osäkerhet runt begreppet genus samt att svaren illustrerar hur 

informanterna förhåller sig och uppfattar genusfrågans komplexitet. Därtill belyser utsagorna 

olika aspekter om varför genusarbete är en långsam process.  

 

Två informanter, två kvinnor, i samband med att de pratade om manlighet, uttryckte att det var 

lättare att låta männen göra de göromål som informanterna själva egentligen klarade av. Jag 

menar att detta är betydelsefullt eftersom dessa svar belyser det svåra i att förändra sociala 

praktiker. 

Vi kan inte, jag kan inte fysiskt göra samma sak som dom eller jag kanske är medveten om, 

jag vill inte göra det för det är lättare att dom gör det för mig, än att jag ska göra det, det 

kanske är lathet, än att det är manligt. (informant pedagog 1) 

(…) men nånstans kan jag känna att det finns i den diskussionen att det finns en lathet det 

är ju självklart att killar ska göra det. (informant pedagog 3) 

Jag tolkar dessa svar som att det även finns en diskurs som inbegriper en ovilja att förändra, när 

man som individ vinner på att inte förändra de samhälliga normerna. 
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Sammanfattningsvis menar jag att informanternas svar belyser problematiken som finns runt 

begreppen genus och kön. Hur kan man förändra något som man, dels pga. av att man är del av 

det inte riktigt ser samt något som man som individ inte riktigt kan relatera till. Samtidigt som 

det finns krafter som motverkar förändring, där individen vinner på att inte förändra och därmed 

inte känner behov till förändring.  

Delstudie II: Fältstudien 

I det här kapitlet redogör jag för vårterminen 2011:s pedagogiska sammankomster på förskolan 

som berörde genusarbete, dels planeringsdagen i januari 2011och dels arbetsplatsträffen (APT) 

samma månad. Dessa två tillfällen tillsammans med intervjuerna utgör det empiriska material 

som ingår i delstudie II. Nedan har jag valt att återge delar av den föreläsning som vi på min 

arbetsplats hade i samband med vår planeringsdag, vilket kan ses som ramverk för förståelsen 

av förutsättningarna för initiering av genusarbete på förskolan i fråga. 

Planeringsdag januari 2011, föreläsning 

Hoppas personligen på att föreläsningen ska vara lika mentalt utmanande som den jag hört 

på universitetet. Majoriteten av mina kollegor har inte tidigare varit på någon föreläsning 

om genus. Vi har inte förberett oss inför planeringsdagen förutom att alla pedagoger tagit 

del av de samtal som förts på Föräldraforum om genus. Efter introduktionen inleder Lars 

Jalmert med att prata om maktsystem i samhället och efter ett tag börjar frågandet från oss i 

publiken. Frågorna får svar, som leder till fler frågor. Av allt att döma uppfattas inte svaren 

som tillräckliga. Jag känner att det börjar bli intressant och fascineras över att det som Lars 

Jalmert förmedlar kan uppfattas på så många olika sätt. Tänk att man kan se saker ur så 

olika perspektiv. Efter ett tag byter föreläsningen fokus och Lars Jalmert tar upp frågor om 

kön och genus på individnivå, vilket leder till ännu fler frågor. Speciellt frågor som berör 

skillnader mellan man och kvinna, det biologiska könet, berör oss åhörare.  Mina 

funderingar återkom till de jag haft dagarna innan planeringsdagen, hur ska vi kunna prata 

om genus och genusarbete och hur ska vi kunna enas om ett gemensamt förhållningssätt? 

Hur ska vi kunna mötas? De första två delarna av föreläsningen tar så lång tid att den sista 

delen som behandlar genusarbete i förskolan och skolan får ytterst lite utrymme. Under den 

här delen av föreläsningen ställs inte alls lika många frågor.  

Jag reflekterar över att det bara var kvinnor som ställde frågor och att det i flera av fallen 

var så att kvinnorna försvarade mäns beteende vid t.ex. misshandelsfall. Vi åhörarna 

pratade om kön som biologi samt genus på individnivå medan Lars Jalmert redogjorde för 

genus på gruppnivå och samhällsnivå. De flesta stannar kvar i matsalen för att ställa i 

ordning matsalen för lunch. Spänningen är lite tryckt och vi pratar inte särskilt mycket. 

Känner mig besviken över att vi inte hann fördjupa oss i genusarbete inom förskolan. Det 

var först under lunch som vi börjar prata om föreläsningen, men främst pratade vi om de 

frågor som ställts av våra kollegor. Varför ställde inte vi andra några frågor? För att allt var 

självklart eller för att vi inte förstod det som förmedlades? (minnesanteckningar från 

planeringsdagens föreläsning, januari 2011) 
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Arbetsplatsträff, januari 2011  

Inför APT:n i januari 2011 fick vi dagordningen inför mötet. På schemat fanns det en punkt om 

genusarbete: ”Genus - Hur ska vi arbeta i verksamheten med detta? Vad betyder genus för dig? 

Grupparbete och återsamling med redovisning från grupperna.” Den punkten omfattade 

indelning i grupper för dialog, om genus och kön. Mötet utmynnade i en genusplan i punktform, 

se nedan. Den inbördes numreringen är ingen gradering utan indikerar den ordning som de 

redovisats på under APT:n. Därtill har jag valt att återge punkterna som de skrevs ned vid 

APT:n. Hur vi pedagoger ska förhålla oss till genusplanen är dock oklart i dagsläget, trots det 

har jag valt att analysera genusplanen utifrån Wilhelmsons (2001) punkter: förändring genom 

breddande inom ett perspektiv, förändring genom skiftande mellan olika perspektiv och 

förändring genom överskridande av olika perspektiv (ibid. s. 273-274). Därtill har jag valt att 

använda mig av det socialkonstruktionistiska perspektivet samt de verktyg som den kritiska 

diskursanalysen gett mig.  

 

Genusplan 

 

1. Viktigt att behandla pojkar och flickor lika. 

2. Tänka på hur vi pratar till pojkar och flickor. 

3. Välja litteratur med omsorg. Vem är hjälten? Pojke eller flicka. 

4. Be mamma eller pappa laga dina byxor. 

5. Vill en flicka leka med bilar och en pojke leka med dockor är det helt ok. 

6. Dela gruppen i pojk- och flickgrupper vid vissa tillfällen. 

7. Tillåta varandra att påverka när en kollega säger något genusförstärkande. 

8. Filma varandra i arbete med barnen. 

9. Prata med öppna frågor till både pojkar och flickor. 

Tolkning: Vägar till ett gemensamt förhållningssätt  

Planeringsdagens scenario belyser utifrån min tolkning ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv hur olika kunskap innebär olika uppfattningar om världen, samt att vi som individer i 

ett samhälle konstituerar den sociala praktiken genom de ord och uttryck vi använder. Under 

själva föreläsningen möttes inte fördragshållaren och åhörare, i alla fall inte de som gjorde sina 

uppfattningar och sin förståelse hörd. I det här fallet tolkar jag det som att åhörarna, utifrån 

Wilhelmson (2001) punkter om kollektivt lärande, inte kunde eller ville bredda sig inom det 

egna perspektiv, inte heller skifta mellan olika perspektiv än mindre var de redo att överskrida 

olika perspektiv. Jag baserar den tolkningen på den ibland hätska stämning, från pedagogernas 

sida, som rådde samt de uppfattningar som förmedlades. Det innebär att min tolkning av 

dagsläget vad gäller att skapa ett gemensamt förhållningssätt innebär ett genomgående arbete 

med värdegrundsfrågor och hur vi som pedagoger förhåller oss det dessa. Det skapar även 

ramverket för de förutsättningarna vi som arbetslag har, för att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt för genusarbete på förskolan. Det visar även på att det är svårt att förhålla sig 
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till det som är självklart och underförstått vad gäller socialt konstruerade mönster. För att kunna 

skapa förändring av t.ex. sitt förhållningssätt på individnivå, krävs det dock att man som individ 

utforskar sitt förhållningssätt och sitt handlande. Att sedan göra det i grupp, innebär enligt 

Wilhelmson (2001) att inte bara förhålla sig till sitt eget perspektiv, utan även förhålla sig till 

andras som led i den gemensamma lärprocessen.  

 

Min tolkning av själva genusplanen grundar sig på kritisk diskursanalys. Utifrån det som finns 

listat i genusplanen belyser detta tydligt problematiken med att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt vad gäller genusarbetet, när både åtgärder och förslag på förhållningssätt listats 

på samma lista. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tolkar jag att ett gemensamt 

förhållningssätt endast kan initieras genom att vi blir medvetna om att vi genom våra ord och 

uttrycksätt befäster och konstituerar de sociala konstruktioner vi verkar och lever i. De två första 

punkterna samt punkt 5 på genuslistan omfattar delar av det som vi som förskolepedagoger 

alltid ska förhålla oss till samt arbeta enligt, nämligen Lpfö 98:s värdegrund, se kapitel 2. 

Vidare handlar punkt 3, 6, 7 och 8 om konkreta förslag på åtgärder för att initiera och skapa 

möjlighet till reflektion för ett medvetet genusarbete. Dessa punkter tolkar jag som punkter att 

samtala kring efter det att värdegrundsfrågor diskuterats och ett gemensamt förhållningssätt 

redan skapats. Punkterna 4 och 9 tolkar jag som konkreta frågor för att öka medvetenheten i 

praktiken. Att utgå ifrån punkterna 4 och 9 tolkar jag som en möjlig start på samtal om 

värdegrundsfrågor och ett gemensamt förhållningssätt eftersom de punkterna inbjuder till 

dialog. Utifrån Wilhelmson (ibid.) punkter tolkar jag genusplanens punkt 4 och 9 som 

samtalspunkter som kan skapa möjlighet till förändring genom breddande inom ett perspektiv 

eller förändring genom skiftande mellan olika perspektiv.  

Sammanfattning av det empiriska materialet  

Under den här rubriken har jag valt att sammanfatta informanternas uppfattningar och idéer på 

förslag till genusarbete.  

Uppfattningar och idéer om förskolans genusarbete 

Om huruvida förskolans genusarbete påverkas av att förskolan som arbetsplats kan ses som 

kvinnodominerad var något som informanterna reflekterade över. Två av informanterna, två 

pedagoger, menade att män i arbetslagen snarare befäster existerande könsmönster i samhället. 

De övriga informanterna menade att det var något positivt eller inte spelade någon roll. Jag 

tolkar detta som att informanterna utifrån egna erfarenheter av förskolan som praktik förändras 

när det finns manliga kollegor, vilket utifrån deras perspektiv påverkat den sociala praktiken. 

Eidevald (2009) framhåller att det bland förskolepedagoger uppfattas som att manliga 

pedagoger gör manliga saker fast det egentligen inte är så i praktiken, dvs. alla pedagoger gjorde 
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mer eller mindre samma saker fast det inte upplevdes så. Informanterna var dock ense om att det 

var av stor vikt, oavsett kön, att man i arbetslag på förskolor har en gemensam grund. Jag tolkar 

detta som att en gemensam grund är förutsättningen för skapandet av ett gemensamt 

förhållningssätt. Hur denna grund kan skapas menade informanterna var genom dialog om 

genus och kön i arbetslaget. Jag tolkar det som att informanterna med detta menade att ökad 

kunskap i frågorna kan bidra till skapande av ett gemensamt förhållningssätt. 

 

Under intervjutillfällena framkom det olika sätt på vilket pedagogerna skulle kunna arbeta mer 

genusmedvetet. Två informanter menar att man inom pedagoggruppen men även enskilt 

behöver reflektera över vad kön och genus är och vad det innebär för den enskilda individen. 

Jag tolkar detta som vägar till ett gemensamt förhållningssätt eftersom dessa utsagor omfattar 

det som Wilhelmson (2001) sammanfattat i sina lärprocessteg, se s. 17. Vidare tolkar jag det 

som att informanter anser att detta kan bidra till ett gemensamt förhållningssätt, vilket jag tolkar 

som en förutsättning för genusarbete. Som jag tolkar det menar informanterna att det genom 

ökad kunskap om genus och kön som förståelsen för vikten av genusarbete och 

jämställdhetsarbete kan leda till att förankra ett gemensamt förhållningssätt.  

 

Som kontinuerligt arbete förmedlade informanterna uppfattningar om att alla aspekter ska vara 

med t.ex. innemiljö, när man pratar genus och arbetssätt. Samt att filma pedagogerna i 

barngrupp i olika situationer under dagen för att sedan studera filmerna tillsammans var ett 

verktyg för att belysa brister i genusarbete. Vidare reflekterade en informant över vikten av 

kontinuerlig reflektion om genusarbetet på varje APT, samma informanterna uttryckte den 

kontinuerliga reflektionen på följande sätt: 

(…) Man måste liksom sätta sig och grotta i det här hela tiden, det spelar ingen roll, man 

måste prata om det här hela tiden. (…) (Informant pedagog 3) 

Utifrån det som de intervjuande pedagogerna förmedlade vid sina intervjuer tolkar jag det som 

alla tre menade att förskolans pedagoger på individnivå behöver reda ut begreppen genus och 

kön för att sedan i grupp skapa ett gemensamt förhållningssätt. Jag tolkar dessutom deras 

utsagor som att vi som förskolepedagoger behöver fortsätta försöka förändra våra 

föreställningar om genus för att kunna förändra vår praktik genom förändrat beteende.  

 

Sammanfattningsvis tolkar jag informanternas uppfattningar och idéer om genusarbete som att 

de anser att det behövs förändringar i de diskursiva praktikerna genom t.ex. förändring av 

språkbruk och vad pedagogerna förmedlar samt en ökad medvetenhet om det egna 

förhållningssättet. Därtill poängterar informanterna att detta inte är något som endast ska ske på 

individnivå utan att detta involverar en kollektiv lärprocess, där alla i arbetslaget involveras.  
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8. Sammanfattande analys 

I det här kapitlet analyserar jag resultaten från studiens olika delar som omfattar dels intervjuer 

samt en fältstudie. Min frågeställning för delstudie I var: Vilka uppfattningar och 

föreställningar har pedagoger och föräldrar i den valda förskolan om begreppen kön respektive 

genus? samt för delstudie II: Hur ser lär- och arbetsprocessen ut för att åstadkomma ett 

gemensamt förhållningssätt kring genusarbete på den valda förskolan?  

 

Kön som det biologiska jaget är den dominerande diskursen bland informanterna. Att endast en 

informant förhöll sig till diskursen att kön och genus inte kan särskiljas utgjorde i den här 

studien ett undantag. Utifrån detta menar jag att begreppet kön inte orsakar förvirring eller 

osäkerhet utan är ett begrepp som informanterna känner sig trygga med. Det innebär dock att 

begreppet ses som definitivt och inte ifrågasätts, vilket ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

innebär att individerna genom detta konstituerar den gängse rådande normen i det svenska 

samhället. Uppfattningen och föreställningar om begreppet kön menar jag därmed är svåra att 

förändra, eftersom det utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet är svårt att se det som vi 

som individer tar förgivet. Informanterna utsagor menar jag även belyser den lärprocess som 

arbetsprocessen att arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt på min arbetsplats. Om vi som 

pedagoger inte ställer oss frågande till de olika perspektiv, de olika diskurser, som finns runt 

begreppet kön, kan vi inte heller ifrågasätta våra egna uppfattningar och föreställningar om 

begreppet kön. Den rådande normen blir då svår att förändra. Som jag uppfattar det behöver vi, 

förskolepedagoger, på individnivå bredda vårt eget perspektiv för att kunna förstå aspekterna av 

andra individers perspektiv, vilket dels introduktionsföreläsningen och APT:ns genusplan 

belyser. De informanter som menade att kön och genus inte kunde särskiljas är som jag ser det 

helt eller delvis del av en annan diskurs, den diskurs som förespråkas av könsteoretiker och 

genusforskare. Det innebär ur ett lärprocessperspektiv att detta synsätt på genus och kön kan 

bidra till förändring av uppfattningar och föreställningar och därmed leda till förändring av den 

rådande diskursen.   

 

Däremot tolkar jag det som att begreppet genus skapade osäkerhet eftersom det sågs av 

informanterna som ett diffust och svårgreppbart fenomen, vilket även de långa svaren. Jag 

menar att informanternas långa och ofta svävande svar är ett tecken på detta. Däremot menar jag 

att alla informanterna trots sina svävande svar förmedlar diskursen att genus är det sociala eller 

det kulturella jaget, se s.11. Att informanterna lyfter fram olika aspekter av begreppet genus, 

menar jag innebär att de representerar olika diskurser inom den sociala praktik som 

informanterna utgör. Samtidigt utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär det att de 

olika informanternas kunskap bidrar till att de uppfattar verkligheten på olika sätt. Det är när 

informanterna beskriver sina uppfattningar och föreställningar om begreppen kvinnligt och 

manligt, som det tydligt går att urskilja de vitt skilda diskurserna de respresenterar inom den 

sociala praktiken. Jag menar dock att just sättet som informanterna beskrev hur de förhöll sig till 

manligt och kvinnligt är nyckeln till ökad förståelse för andra individers syn på genus. Det i sin 
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tur kan bidra till att diskursen förändras och den sociala normen med den. Det är först när man 

bryter ned begreppet genus som man tydligt ser skillnaderna mellan olika individers syn på 

begreppet, vilket jag menar kan vara förutsättningen för samtal om begreppet genus individer 

emellan, i vårt fall pedagog-pedagog och pedagog-förälder. Att man först då kan konstruera en 

gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt. Att alla informanterna menar att de 

skiljer sig ifrån den sociala praktiken, menar jag var den bidragande orsaken till att de har 

intresse av genusfrågor och att de valde att ställa upp på intervjun.  

 

Att vi pedagoger inom mitt arbetslag representerar olika diskurser inom den diskursiva 

praktiken, vårt språkbruk, och därmed även den sociala praktiken belyses dels under 

föreläsningen men även under APT:n samma månad. Att de flesta dock förhåller sig till kön och 

genus som beskrivs i kapitel 5 är den dominerande diskursiva praktiken. Jag menar att orsaken 

till den långsamma förändringsprocessen av befintliga könsmönster och uppfattningar om genus 

belyses av informanternas osäkerhet runt genusfrågans komplexitet samt hur man omsätter 

teori, det man pratar om, till praktik. Dessutom belyser informanterna att det finns en ovilja till 

förändring av befintliga könsmönster.  

 

*** 

Sammanfattningsvis kan sägas att de informanter som valde att ställa upp i studien, menar att de 

alla skiljer sig från de rådande normerna vad gäller kön och genus, då främst rådande 

könsmönster. Som jag tidigare skrivit menar jag att detta är en av de bidragande orsakerna till 

att de valde att ställa upp i studien.  

 

Nedan redogör jag för de tre punkter som jag har förhållit mig till vid analys med hjälp av 

kritisk diskursanalys. Att jag genom mitt val att inkludera både pedagoger och föräldrar kunnat 

analysera aktörernas uppfattningar och föreställningar om begreppen kön och genus, innebär att 

jag kunnat belysa den variation av uppfattningar och föreställningar som existerar runt dessa 

begrepp just på min arbetsplats, som kan ses som en social praktik. När informanterna i sina 

utsagor, som analyserats utifrån val av språkbruk och språk satt i ett socialt sammanhang 

framgår det att de befintliga normerna och värderingarna som del av sociala praktiker är 

beroende av diskursiva praktiker. Det innebär att informanterna utifrån deras perspektiv: deras 

sociala värld, deras identitet och sociala relationer konstruerats av de diskursiva praktiker, deras 

språkbruk. Att informanterna respresenterar olika diskursiva praktiker och därmed olika sociala 

praktiker är något som framgår av studien. Genom att informanterna konstruerar, konstituerar de 

även olika diskursiva praktiker. För att vi, förskolepedagoger, ska kunna skapa ett gemensamt 

förhållningssätt innebär det att vår diskursiva praktik behöver förändras, vi kan därmed förändra 

den sociala praktiken. Som tidigare nämnts har språkbruket makten att påverka vår kulturella 

identitet.  
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9. Diskussion 

I det här kapitlet kommer jag att förhålla mig till och diskutera studiens resultat samt sätter 

dessa i relation till annan forskning. Som beskrevs i kapitel 8 var mina frågeställningar följande: 

Vilka föreställningar och uppfattningar har pedagoger och föräldrar i den valda förskolan om 

begreppen kön respektive genus? samt Hur ser lär- och arbetsprocessen ut för att åstadkomma 

ett gemensamt förhållningssätt kring genusarbete på den valda förskolan?  

 

Att få tillfälle att vara med i en lärprocess som berör ett så viktigt ämne som genus har för mig 

varit en ögonöppnare. Ögonöppnare på så sätt att det arbete som vi på min arbetsplats har 

framför oss är en långsam process men även att det krävs att alla pedagoger deltar, samt att 

vägarna dit kan vara olika. ”Det finns inte bara ett rätt sätt, utan att det kan finnas fler rätta sätt” 

(egen översättning, Rogoff, 2003, s. 368). Under arbetets gång med den här studien har jag läst 

olika metodböcker som i vissa fall är baserad på genusforskning, s.k. evidensbaserad pedagogik. 

Evaldsson och Nilholm (2009) menar att evidensbaserad pedagogik är problematisk ur två 

aspekter. Den första aspekten är att evidensbaserad pedagogik ofta är baserad på kvantitativ data 

vilket innebär att resultaten anses vara generaliseringsbara på vitt skilda områden. Den andra är 

att forskningsresultaten som pedagogiken bygger på anses vara något beständigt, vilket i sin tur 

innebär att de inte ifrågasätts och därmed motsägs den vetenskapliga tanken. Själv kan jag se en 

tjusning i att hitta en snabb lösning på ett problem eller införandet av, som i studiens fall, ett 

gemensamt förhållningssätt utifrån en färdig manual. Problemet menar jag, (se även t.ex. 

Eidevald, 2009) ligger i att många av de metodböcker som finns om genusarbete snarare 

förstärker befintliga könsmönster eftersom det i böckerna redan förutsätts att pojkar är på ett sätt 

och flickor på ett annat, se ex. Tittmyran och Björntomten. Denna typ av arbetssätt för att skapa 

förutsättningar för jämställdhetsarbete, kallas, som nämndes tidigare, för kompensatorisk 

pedagogik. Jag anser dock att det tankesättet bidrar till att pojken/mannen/han utgör normen, i 

linje med de värderingar och normer som finns i samhället, vilket även Eidevald (2009) menar. 

Wahlström (2003) menar att den könsuppdelade verksamheten var förutsättningen för att få 

igång en fungerande jämställdhetspedagogik. Om man istället vänder på detta och säger att det 

var attitydförändringen i bemötandet av barnen som bidrog till att få igång 

jämställdhetspedagogiken så ligger det i enlighet med Eidevalds (2009) undersökning av hur 

pedagoger bemöter barn utifrån deras kön. Hellman (2010) menar dock att förskolans norm om 

det självgående barnet är det som är centralt inte barnets kön. De barn som uppfyller kraven är 

oavsett kön det som självvalt eller utnämnd av pedagogen får agera hjälpfröken (Hellman, 

2010). Den andra varianten angreppssätt att skapa ramverk för jämställdhetsarbete kallas för 

könsneural pedagogik (Lenz Taguchi et al., 2011). Den innebär att man som förskolepedagoger 

förhåller sig till att bortse att något kan ges genus eller tillskrivas kön. Vidare menar författarna 

att det ena angreppssättet inte utesluter det andra och att de ofta används parallellt, vilket även 

den genusplan som presenteras i den här studien visar. I SOU 2010:83 beskrivs det att kunskap 

om jämställdhet och genus i sig inte innebär ett fungerande förändringsarbete, utan att det även 

måste finnas en förståelse för hur det ska fungera i den egna verksamheten. Det är då som 
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förändringsarbetet förstås som gemensam lärprocess och gemensamma kunskapsbas. Vägarna 

dit kan dock, som nämndes tidigare, vara flera.  

 

I SOU 2006:83 framhålls att det är genom förändrade attityder och ökade könsteorietiska 

kunskaper som krävs för att bedriva jämställdhetsarbete framgångsrikt. Det menar jag att även 

studiens informanter menade var förslag på åtgärder, för fortsatt genusarbete. De framhöll att vi 

pedagoger, kan komma vidare med vårt genusarbete genom dialog inom arbetslagen men även 

genom reflektion. Det som alla pedagoger och även några föräldrar efterfrågar var reflektion. 

Det innebär, menar jag, att genom en förändring av den diskursiva praktiken kan vi, 

förskolepedagoger, omkonstruera den sociala praktiken, de sociala identiteterna inom de sociala 

grupperna. Dessutom menar jag att detta visar på informanternas förståelse för att genus är 

föränderlighet. Samtidigt belyser detta att det är genom dialog, pedagog-pedagog, förälder-

pedagog, där alla deltar som bidrar till förändringsarbete. Jag menar att det är viktigt att det 

tydliggörs vid införandet av ett tydligare genusarbete på den utvalda förskolan, att arbetet för att 

förändra t.ex. könsroller inte enbart är förskolans uppdrag, utan att även föräldrarna måste bidra 

till processen för att arbetet ska lyckas. Detta är viktigt inte minst utifrån Lpfö 98 där det 

framhålls att förskolan är ett komplement till hemmet. I Modern barndom, nr 4/07 intervjuades 

Ingemar Gens och Kajsa Svaleryd av Elin Swedenmark. Gens var initiativtagare till 

jämställdhetsarbetet i Gävleborgs län, där förskolorna Tittmyran och Björntomten ingick och 

Svaleryd var tidigare pedagog på Tittmyran och Björntomten. Båda menade att förskolan är 

viktig för att förändra könsroller. Vidare menar de att orsaken till försökets framgång var att alla 

involverades i arbetet: pedagoger, barn, föräldrar och miljön. Samtidigt menar de att det är en 

långsam process som omfattar kritisk reflektion ”över sitt eget förhållningssätt” (ibid. s. 7).  

 

Att som pedagoger enas kring ett gemensamt förhållningssätt är ett komplext arbete, men med 

guidning av t.ex. Lpfö 98, de kommunala styrdokumenten och den på förskolan utarbetade 

verksamhetsplanen finns det möjlighet till dialog pedagogerna i mellan. Detta i sin tur kan bidra 

till en ökad förståelse för sin roll som pedagog enskilt och i grupp, samt vikten av kontinuerlig 

fortbildning inom t.ex. ämnet genus. Under studiens gång har jag lärt mig att det är av stor vikt 

att föra en dialog som alla är delaktiga i, så att arbetsprocessen blir en gemensam lärprocess, 

vilket in sin tur är förutsättningen för att ett verkligt gemensamt förhållningssätt ska kunna 

införas i förhållande till Lpfö 98:s värdegrund. Wilhelmson (2001) avslutar sin text med: ”Den 

gemensamma konstruktionen av verkligheten, med dess djupare förståelse för problematiken, 

kan skapa förutsättningar för att hitta konstruktiva sätt att hantera gemensamma komplexa 

(samhälleliga) problem.” (s. 276). Detta menar jag kan sammanfatta den arbetsprocess som 

ligger framför oss på min arbetsplats. Ett gemensamt förhållningssätt menar jag bör inbegripa 

hela det pedagogiska arbetet på en förskola. Genom att ”smula” sönder Lpfö 98:as värdegrund 

tydliggjordes våra, pedagogernas, okunskaper i frågor om skillnaden mellan jämlikhet, 

jämställdhet, genus, kön och könsroller. Man kan även ifrågasätta att man från den utvalda 

förskolans ledning valt att använda begreppet genusarbete och inte jämställdhetsarbete, vilket är 

det uttryck som används i Lpfö 98. Om samma begrepp använts menar jag att uppdraget att 

införa ett gemensamt förhållningssätt vad gäller genusarbete skulle förankrats tydligare, dvs. 

introduktionen av ytterligare ett begrepp att förhålla sig till som pedagog skapar förvirring och 

osäkerhet. Davies (2003) menar att det är de språklig och sociala strukturerna, där orden sorterar 

och kategoriserar, vilket även Eidevald (2009), Hellman (2010) och Wahlström (2003) påvisat i 

sina studier, som konstituerar samt konstruerar individen. Språket bör ses som grundläggande i 
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våra liv som människor (Linnell, 1982) och i vår relation till andra, där språket påverkar hur vi 

bemöter och förhåller oss till andra.  

 

Varför är det så svårt att genomföra genusarbete i förskola? En av förklaringarna kan finnas i 

SOU 2006:75, där det riktas kritik mot lärarutbildningarna i Sverige, då utredningen visar på att 

”den stora majoriteten lärarutbildare fortfarande saknar tillräckligt med kunskap om genus- och 

jämställdhetsrelaterade frågor” (ibid. s. 262). Även barnskötarutbildningen kritiseras men 

utredningen konstaterar att frågan är än mer komplex då den beskriver att yrkeskategorin 

barnskötare inte kan anses vara enhetlig. Under kategorin barnskötare ingår all personal som 

arbetar i förskolan och har utbildning för arbete med barn dock inte på högskolenivå (ibid. s. 

264). Utredningen poängterar vikten av att genus- och jämställdhetsfrågor även ingår på 

barnskötarutbildningarna i Sverige (ibid. s. 267). En annan orsak till varför det är svårt att arbeta 

med genusarbete i förskola kan vara att värdegrunden måste förankras i verksamheten, det är 

först då som det som beskrivs där kan efterlevas. Värdegrunden bygger dels på värderingar i 

form av etiska ställningstaganden och dels de normer som vi handlar utifrån, vilka är beroende 

av värderingarna. För att citera Zackari & Modigh (2000) ”Vi menar att en diskussion om 

värdegrund måste handla om både värden och normer, satta i sitt sociala sammanhang.” (s. 37).  

Vårt behov att kategorisera och sortera, (se Elvin-Nowak & Thomsson, 2003) möjliggör 

skillnader och belyser skillnader mellan t.ex. kön, utbildning eller ålder, vilket innebär att 

språket kan ses som ett hinder och en begränsning. Wiklund Dahl & Jancke (2007) beskriver 

vikten av att pedagoger inom förskolan, enskilt men även i arbetslaget, förhåller sig till 

värdegrunden och att det är genom detta som pedagogernas medvetande gör sin egna 

”värderingar och attityder” (ibid. s. 23). Rogoff (2003) menar att kultur inte bara det andra gör, 

utan att individen även är del av kulturskapandet. Detta innebär enligt min uppfattning att 

pedagoger på förskolan skapar förskolans kultur. Genom att medvetandegöra bra respektive 

mindre bra värderingar och fördomar går de att förändra. Frågan som då uppkommer är vem är 

det som äger sanningen, vilka värderingar är bra respektive mindre bra samt vad är fördomar? 

Detta eftersom det är språket som skapar och speglar verkligheten där individen social värld, 

identitet och relationer ingår.  

 

Det som vi på min arbetsplats fortfarande behöver ta ställning till är vad det gemensamma 

förhållningssättet skulle omfatta eller vad vår utgångspunkt ska vara. Därtill behöver vi 

medvetandegöra att vi pedagoger gör skillnad jämfört med vad vi säger att vi gör. Vi behöver 

också tydliggöra att vårt språkbruk bidrar till att befästa befintliga könsmönster. Den här studien 

har inte haft som mål att peka ut varken min arbetsplats eller de pedagoger som är verksamma 

där eller peka ut de föräldrar som deltog i studien. Målet har istället varit att belysa svårigheten 

att förankra direktiv uppifrån, våra styrdokument, i förskolepraktiken. Att förankra dessa 

uppfattningar omfattar en lärprocess som är lång och utdragen, vägarna till att skapa ett 

gemensamt förhållningssätt omfattar bl.a. att medvetande göra vikten av val av begrepp. Det sätt 

man som individ väljer att uttrycka sig kan t.ex. vara ett tecken på att man inte satt sig in i 

frågan överhuvudtaget innan den efterfrågades.  

 

Den kritik som riktas mot det socialkonstruktionistiska perspektivet är att det anses vara 

obrukbart ur en vetenskaplig synvinkel eftersom varje fall bara är en historia om verkligheten 

bland alla andra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 149). Det innebär i den här studiens fall 

att jag bara presenterar en version av verkligheten, min verklighet som uttolkare av 
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informanternas uppfattningar och idéer, vilket kan kritiseras. Mitt ramverk är dock det som jag 

förhåller mig till på så sätt att mitt perspektiv är det socialkonstruktionistiska med fokus på de 

sociala konstruktionerna som attityder, identiteter och sociala grupper utgör. Min ambition med 

denna studie har varit att belysa en lärprocess om ett ämne som alla har uppfattning om men där 

uppfattningarna sällan överensstämmer med varandra. Ambitionen har även varit att belysa 

problematiken med uppdrag som pedagog har, genom Lpfö 98 och andra styrdokument, att 

försöka omsätta teori till praktik. För att citera Ehn & Klein (2007) kan man säga att jag som 

utforskare konstruerat mitt ämne, eftersom jag själv kände stor frustration över att aldrig riktigt 

mötas med andra förskolepedagoger runt begrepp som genus. Jag har genom arbetet som denna 

studie omfattar, breddat min egen uppfattning, tankar och förståelse för hur andra individer 

uppfattar begrepp som genus men även för själva arbetsprocessen runt t.ex. ett gemensamt 

förhållningssätt. Jag hoppas att detta arbete kan bidra till att tydliggöra det svåra med att föra 

dialog runt det som olika personer tar förgivet och reflektion över det som vi inte ser, samt det 

arbete som krävs för att som individ se andras perspektiv. Samtidigt hoppas jag att detta arbete 

kan bidra till ökad nyfikenhet runt begrepp som genus.  
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10. Fortsatt forskning  

Utifrån det relativt stora empiriska material från denna studie som inte har analyserats, främst 

intervjudelen, är det intressant att fortsätta analysen. Det är även intressant att vidareutveckla 

studien på så sätt att fokus ligger på en jämförelse mellan informanternas svar utifrån deras 

biologiska kön samt om det är skillnad i hur man som informant förhåller sig t.ex. genus och 

kön som förälder, beroende av det egna barnets kön. Därtill är det av intresse att fortsatt studera 

den utvalda förskolans fortsatta arbete mot ett gemensamt förhållningssätt samt vilka 

arbetsmetoder eller strategier vi väljer att använda i vårt genus- och jämställdhetsarbete.  

 

Vad gäller fortsatta områden att studera anser jag att fler undersökningar om hur arbetet på våra 

förskolor och skolor bedrivs utifrån ett genusperspektiv eller jämställdhetsperspektiv är av stor 

vikt. Att det finns brister inom den svenska barnomsorgen är uppenbart. Frågan hur man på 

olika förskolor och kommuner valt att tackla det utifrån Lpfö 98 är intressant att belysa.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Genusarbete i förskolan 
 

Inom ramen för mitt examensarbete, 15 hp, har jag valt att studera olika individers 

föreställningar och uppfattningar om genus. Jag har valt att fokusera på olika grupper av 

aktörer i förskolan, dessa är förskolepedagoger samt föräldrar. Studieområdet är av 

intresse för att belysa pedagogernas arbetsprocess att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt i förskolans genusarbete. Detta gemensamma förhållningssätt ska 

pedagogerna skapa utifrån de krav som ställs på verksamheten med utgångspunkt från 

t.ex. centrala styrdokument som läroplanen för förskolan (Lpfö 98), i samverkan med 

varandra inom arbetsgruppen samt i samförstånd med föräldrar. Studiens fokus kommer 

därför att ligga på individernas föreställningar och uppfattningar om genus, de olika 

styrdokument som svenska förskolor arbetar utifrån samt hur genus och kön beskrivs i 

dessa.  

  

Undersökning kommer att genomföras i intervjuform med hjälp av ljudupptagning och 

omfatta ca 60 min. Intervjumaterialet kommer att behandlas i enlighet med de 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
5
 som 

fastställts av Vetenskapsrådet. Det innebär att du som informant deltar frivilligt och 

genom att underteckna samtyckesförklaringen ger du ditt samtycke till att delta i 

undersökningen. Du har dock rätt att avbryta din medverkan före samt under intervjun. 

All data avidentifieras så att anonymisering av informanterna garanteras. 

 

Studiens resultat kommer att presenteras i form av ett examensarbete.  

 

 

Med vänliga hälsningar Teresa 

                                                      
5
 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (20 mars 2011) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga 2 - Samtyckesförklaring 

 
Undersökning av pedagogers och föräldrars föreställningar och uppfattningar om 

begreppet genus för att belysa pedagogernas arbetsprocess att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt i förskolans genusarbete.  

Genomförs inom ramen för examensarbete, 15 hp, Pedagogik III, institutionen för 

pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, vt-11. 

 

Jag, 

______________________________________________________________________ 

 

samtycker härmed till att delta i ovannämnda undersökning. 

 

 

Datum:________________________________________________________________ 

 

 

Underskrift:_____________________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Hjälpguide 

 (inga ja- eller nejsvarsfrågor – öppna frågor) 

Allmänt 

 Förälder 

 Är du förälder till en flicka eller pojke? 

 Blev genus en viktig fråga för dig innan eller efter det att du blev förälder? 

 Pedagog 

 Är du förälder? 

 Ja  

 Till en flicka eller pojke? 

 Nej 

Specifikt 

Förskolan 

 Förskolans värld, en kvinnodominerad arbetsplats, hur tänker du om det har betydelse för 

hur genusarbete kan genomföras där.  

 

 Har du några konkreta förslag på åtgärder som skulle ha betydelse för genusarbete i 

förskolan men även i skolan. 

Personligt - individnivå 

 Vad är genus för dig? Vad betyder, innebär det för dig? 

 Vad är kön för dig? Vad betyder, innebär det för dig? 

 Vad är ”typiskt” kvinnligt för dig? Vad betyder, innebär det för dig? 

 Vad är ”typiskt” manligt för dig? Vad betyder, innebär det för dig? 

 Begreppet ”duktig” vad betyder, innebär det för dig? 

 Spelar kön roll? - På vilket sätt? 

 Hur är man genusmedveten? Vad betyder, innebär det för dig? 

 På vilket sätt kan man vara genusmedveten? 

 

Avslutningsfråga 

 Varför har du valt att ställa upp på denna intervju?  



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 
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