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Sammanfattning 
Vårt arbete kretsar kring genus och betydelsen om genusmedvetenhet i förskolan. För enligt 

Skolverket (2014) samt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) har barn rätt att 

utvecklas utan påverkan från stereotypa könsroller under sin vistelse på förskolan. Vår valda 

teori är inlärningsteorin för den tar upp hur barn skapar sin identitet genom att ha vuxna som 

modeller och tar till följd efter deras beteende, vilket vi ansåg kan förklara varför det är viktigt 

att pedagoger föregår med hållbart exempel på genusnormerna. Därmed är vårt syfte med 

undersökningen att skapa kunskap om förskollärarnas påverkan av barns genusnormer i 

förskolan. Undersökningens specificerande syfte är utifrån detta att undersöka vilka olika sätt 

pedagoger resonerar kring arbetet med genus. 

I bakgrunden tar vi upp jämställdhetsarbetet ur ett historiskt perspektiv, för att klargöra hur 

det har påverkat genusmedvetenhetens framfart. Vidare i bakgrunden tar vi upp olika 

genuspedagogiker som har utvecklas ur genusprogrammen som startade 2004. Den 

könskompensatoriska-, könsneutrala- och den normkritiska pedagogiken. Vi tar även upp vår 

valda teori, inlärningsteorin och teorins syn på barns identitetskapande.  

Vår studie är en kvalitativ studie där vi valt att arbeta med intervjuer för att närma oss 

pedagogernas tankar kring sitt arbetssätt. Vi genomförde enskilda intervjuer och använde oss 

av löpande protokoll för att samla in vårt empiriska material 

Vårt resultat visade att pedagogerna säger sig tänka utefter könsneutral, normkritisk och 

könskompensatorisk pedagogik under bemötandet av barnen och samtalen med barnen om 

genus. Deras genuspedagogik smittar även av sig på miljön och val av leksaker. I 

resultatdiskussionen diskuteras dessa pedagogiker utifrån vårt resultat. De presenteras under 

olika rubriker: bemötande, genussamtal och miljö. Resultatet visade att barnen påverkas av 

pedagogernas förhållningsätt, genom detta kan en konsekvens vara att om en pedagog utgår 

från traditionella könsnormer i sitt arbete kan barnen påverkas till att bibehålla de normerna. 

Vi tar även upp läroplanens mål och inverkan på pedagogiken, enligt läroplanen ska inte 

traditionella könsroller användas i pedagogiken dock för att kunna arbeta kompensatoriskt 

måste förskollärare utgå från de traditionella könsrollerna för att kompensatoriskt motverka 

dem.  
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Inledning 
Enligt Skolverket (2014) samt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) har barn rätt 

att utvecklas utan påverkan från stereotypa könsroller under sin vistelse på förskolan. Vidare 

förklaras i Lpfö 98 (rev. 2010, s. 5) att flickor och pojkar ska ges samma möjlighet till 

utveckling. Detta innebär att pedagogerna på förskolan ska planera för att stärka 

jämställdheten mellan könen, vilket ska genomsyra hela förskolans verksamhet. Dessvärre 

menar Odenbring (2010, s. 112) att jämställdhetsarbeten inte prioriteras i den grad det borde 

göras. Ärlemalm-Hagsér (2010, s. 517) presenterar mätningar Skolverket utförde 1990-2000 

som styrker det Odenbring påvisar om jämställdhetsarbeten. Mätningarna visade att 

jämställdhetsarbetet var svåruppnåeligt. Dessutom hade inte genusfrågorna fått lika stort 

fokus som andra jämställdhetsfrågor i statens jämställdhetsprojekt. På grund av detta har 

kraven på pedagogers genusmedvetenhet ökat och deras inflytande på barnens genusnormer 

har blivit en del av förskolans pedagogik. Dessutom är pedagogernas genusmedvetenhet 

viktig eftersom de enligt inlärningsteorin påverkar barnens identitetsskapande genom att 

barnen modellerar vuxna (Hwang och Nilsson 2011, ss. 227-228). Vilket är relevant i den här 

undersökningen då barns könsroll är en del av deras identitet. Denna studie utgår från detta 

antagande att pedagogernas inflytande påverkar barnens genusnormer. 

Syfte 

Syftet är att skapa större kunskap om hur förskollärare påverkar barns genusnormer i 

förskolan. Mer specifikt är utgångspunkten att undersöka förskollärares skilda sätt att resonera 

kring genusarbete i förskolan. Undersökningens specificerande syfte är därmed att undersöka 

vilka olika sätt pedagoger resonerar kring arbetet med genus. 

Bakgrund 
I bakgrunden kommer begreppen normer och genus att beskrivas. Efter detta går vi igenom 

genusarbete ur ett historiskt perspektiv vilket innefattar olika kompetensutvecklingar staten 

finansierat. Vi kommer sedan förklara vår valda teori, inlärningsteorin. Efter detta går vi 

vidare till olika teoretiska begrepp: traditionella könsnormer, könsneutralt arbetssätt, 

kompensatoriskt arbetssätt och normkritiskt arbetssätt. Sist presenteras vad tidigare forskning 

har berört inom ämnet genusbemötande i förskolan. 

Normer 

Normer enligt Hulth och Schönbäck (2014, ss. 9, 11) är de oskrivna regler människor skapar 

sinsemellan. De här reglerna är inte fasta utan förändras med tiden. De rådande normerna kan 

även variera från samhälle till samhälle. Vidare förklarar Hulth och Schönbäck (2014, ss. 9-

10) att det är först då människor bryter mot de oskrivna reglerna som samhället 

uppmärksammar att de existerar. När de följs smälter de in i bakgrunden utan att reflekteras 

över. Normerna som finns i vårt samhälle beskriver även hur den ideala människan bör vara. 

Detta blir dock ett problem eftersom ingen kan leva upp till dessa kriterier (Hulth och 

Schönbäck 2014, s. 10).  

Genus 

Enligt Hirdman (1988, ss. 50-51) översätts genus ofta till det sociala könet dock anser hon att 

genus är mer komplext. De biologiska aspekterna av kön påverkar den sociala praktiken samt 

samhällets föreställningar om kön, detta leder i sin tur till ändringar av det biologiska könet. 
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Hirdman uttrycker att det biologiska och sociala lever i en slags symbios när det kommer till 

genus. Med andra ord är genus inte enbart det sociala könet utan är i påverkan samt påverkar 

även det biologiska könet.  

Genusarbetet från 1960 till tidigt 2000-tal 

Eidevald och Lenz Tauguchi (2011, ss. 21-22) redogör för att under 1960-talet gjordes den 

första satsningen på ett jämställdhetsarbete inom utbildningssektorn i Sverige. Syftet med 

jämställdhetsarbetena från 1960 och framåt var att locka elever, framförallt flickor, till att 

söka sig till de utbildningar och yrken som oftast tilltalade pojkar, bland annat teknik och 

naturvetenskapliga utbildningar. För att nå en mer jämställd skola ansågs det att flickornas 

status behövde höjas. Det maskulina var normen, det önskvärda och det symboliserade makt. 

Flickorna skulle närma sig detta genom att infiltrera de maskulina områdena. Att pojkar skulle 

lära sig agera feminint gavs lite uppmärksamhet. Till följd av detta skulle pedagoger och 

vuxna agera som rollmodeller för de unga och även uppmuntra flickor till att bli mer 

maskulina. 

Under 90-talet framgick det att lärare ansåg att jämställdhetsarbetet var svåruppnåeligt, för att 

pedagogerna hade okunskap om hur arbetet skulle utföras. Därmed finansierades ett genus-

pedagogiskt program 2002 av regeringen för att bistå verksamma i skolan. Programmet var i 

samverkan med Umeå universitet och Göteborgs universitet under 2003-2006. Regeringen 

gick vidare med jämställdhetsarbetet under 2003 genom att inrätta delegationen för 

jämställdhet i förskolan. Syftet med delegationen var att ge ekonomiskt stöd till olika 

jämställdhetsprojekt bland förskolorna i Sverige. Under 2004 visade utvärderingar av 

projektet dock att genus sällan behandlades i förskolan. Detta startade en debatt hos 

Skolverket vilket ledde till att tonvikt sattes på genusarbetet. Efter ytterligare en utvärdering 

under 2005, med fokus på genuspedagogik, framgick det att de stereotypa genusnormerna 

fortfarande fanns bland de svenska förskolorna och att pojkar och flickor behandlades olika 

(Ärlemalm‐Hagsér 2010, s.517). 

Inlärningsteorin 

Hwang och Nilsson (2011, s.44) redogör att Albert Bandura forskar inom inlärningsteorin 

som tillhör den behavioristiska traditionen. Inlärningsteorin utgår från att man lär via 

observationer, att barn gör vad vuxna gör, det vill säga modellinlärning. Barn är med andra 

ord inte passiva umder observationsinlärningen utan det är flera processer som barnet 

kognitivt går igenom.  

 

Bandura (1971, ss. 6-9) anger att enligt inlärningsteorin uppkommer modellinlärning genom 

observations funktioner och informations funktioner. Dessa funktioner utgörs av tre processer. 

Först behöver observatören känna igen de essentiella delarna av modellens beteende för att 

kunna härma och dessutom måste modellen intressera observatören, detta kallas attentional 

process. Sedan krävs det att observatören minns vad den observerar vilket kallas retention 

process. Den tredje processen är motoric reproduction process och innebär att observatören 

fysiskt kan imitera det som den har kvar i minnet av observationen. Detta blir sedan förstärkt 

med positiv eller negativ respons. Utgångspunkten för denna inlärningsteori innebär att 

upprepning och förstärkning bidrar till att ett önskat beteende blir inlärt. 

Hwang och Nilsson (2011, s. 43) menar att det finns både positiv och negativ förstärkning 

inom inlärningsteorin. Positiv förstärkning är att en utomstående aktör uppmuntrar ett 
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beteende eller en handling vilket leder till att personen utför handlingen igen. Ett exempel på 

detta är när barn på förskolan städar undan sina leksaker och pedagogerna ger beröm för att 

barnen ska fortsätta med den önskade handlingen. Vidare förklarar Hwang och Nilsson att 

negativ förstärkning är det motsatta, att förstärka ett beteende/handling negativt. Ett exempel 

på det här är förstärkning i form av bestraffning. Detta leder till att personen sannolikt inte 

utför handlingen eller påvisar beteendet igen. Förstärkningen gör därmed att det önskvärda 

beteendet stärks eller att det oönskade minskar. Hwang och Nilsson (2011, ss. 227-228) 

redogör för att könsroller uppkommer enligt inlärningsteorin genom modellinlärning, 

imitation och förstärkning. Vuxna och äldre kamrater påverkar barnens syn på normalitet 

genom att de uppför sig och handlar utifrån könsnormer. Från det skapar sig barnen en 

uppfattning om vad som är manligt samt kvinnligt. Föräldrar, nära bekanta och pedagoger 

påverkar barnen redan från tidig ålder genom att de bestraffar och uppmuntrar dem till att 

hålla sig inom de normativa könsrollerna Vi anser detta är en lämplig teori till vårt syfte, att 

undersöka pedagogernas resonemang om sitt genusarbete, för att det understryker att 

pedagogernas förhållningssätt påverkar barnens könsroller. 

Traditionella könsnormer 

Enligt Bodén (2011, s. 45) anses de traditionella könsnormerna för flickor vara: mjuk, 

givmild, empatisk, tyst, känslosam och samarbetsvillig. De traditionella könsnormerna för 

pojkar anses vara: tuff, orädd, tävlingsinriktad, högljudd och att de vill stå i centrum. Bodén 

påpekar att dessa normer inte ger en rättvis bild av pojkar och flickor då varje individ har 

olika egenskaper men att de traditionella könsnormerna blir en slags bas att utgå ifrån vid 

jämställdhetsarbeten. 

Hirdman (1988, s. 61) menar att, utifrån flera perspektiv som exempelvis det psykologiska, 

fysiska och kulturella perspektivet, är mannen den nytänkande och starka, att han är den som 

syns och hörs. Kvinnan däremot är den trygga modern, en stabil grund som värnar om den 

värld vi lever i, att hon är tyst och osynlig. Hirdman (1988, s. 54) tar även upp att det finns ett 

osynligt "genuskontrakt" vilket uppkommer mellan könen i varje samhälle och tid. I det här 

kontraktet finns det riktlinjer för hur kvinnor och män ska bete sig. Riktlinjerna är detaljerade, 

de vägleder människor i hur de bör se ut samt hur de bör agera. Till exempel hur långt hår en 

individ ska ha eller hur denna individ ska tala. De här riktlinjerna går sedan i arv från 

föräldrarna till barnen. Hedlin (2006, s. 49) påpekar att användandet av ordet kontrakt inte 

innebär att båda könen har undertecknat och är nöjda med genuskontraktet, det upprätthålls 

snarare genom ett visst mått av tvång från samhället.  

Könsneutralt arbetssätt 

Enligt Eidevald och Lenz Tauguchi (2011, ss. 21-22) innebär begreppet könsneutralitet att 

pedagoger inte gör skillnad på barnen, vare sig de är pojkar eller flickor. Utifrån detta 

arbetssätt erbjuder pedagogerna alla barnen samma möjligheter till lek och utveckling, talar 

till dem på samma sätt samt behandlar alla barn lika. Genom att arbeta på det här viset enligt 

Eidevald och Lenz Tauguchi (2011, ss. 21-22) är målet att kunna bidra till ett mer jämställt 

samhälle där kön inte ska ha någon påverkan. Detta tar även Lpfö 98 (rev. 2010, s. 5) upp som 

en riktlinje att arbeta utefter inom förskolans verksamhet. Att arbeta könsneutralt kan dock 

vara problematiskt då den rådande normen har varit och är än idag manlig. Därmed blir 

barnen bemötta utifrån den manliga normaliteten. 
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Miljö 

Enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011, ss. 24-25) har det blivit populärt att köpa in 

könsneutrala leksaker och material till förskolorna. Vidare nämns det att flera stycken 

förskolor har bytt namn på till exempel ”Byggrummet” till ”Gröna rummet” eftersom färger 

anses vara mindre könskodade. Hellman (2010) menar däremot att färgerna är avgörande då 

barn avgör om det är en flick- eller pojkleksak. Färgen rosa menar Hellman är en indikation 

för att föremålet tillhör flickor. 

Kompensatoriskt arbetssätt 

Jämställdhetsarbeten kan ske på olika sätt enligt Eidevald och Lenz Tauguchi (2011, ss. 21-

22), ett av dessa är att arbeta kompensatoriskt. Ett könskompensatoriskt jämställdhetsarbete 

innebär att pedagoger ger flickor möjlighet att träna de egenskaper som i dagens samhälle 

anses vara maskulina och pojkar ges möjlighet att öva på de egenskaper som anses vara 

feminina, till exempel brottning för tjejer och pyssel för pojkar. Bodén (2011, ss. 41, 43-44) 

påpekar att det kompensatoriska arbetssättet inte enbart innefattar de övningar pedagogerna 

genomför med barnen utan att en stor del av arbetet handlar om ett förändrat sätt att tala med 

barnen. Pedagogerna ska fokusera på att tala tuffare till flickorna för att göra dem mer 

självständiga och mjukare till pojkarna för att ge dem möjlighet till att våga prata om sina 

känslor. Bayne (2009 ss. 134-135) menar att den kompensatoriska pedagogiken bygger på att 

barnen har uppfostras enligt traditionella könsnormer vilket innebär att pojkar ska vara fysiska 

och att flickor ska skapa närhet och att det ska brytas. 

Bayne (2009 s. 135) tar upp att visa förskolor har skapat enkönade grupper för att motverka 

de traditionella könsnormerna. Även Bodén (2011, ss. 40-45) nämner att pedagoger kan 

arbeta kompensatoriskt genom att dela upp barngruppen i flick- och pojkgrupper och 

uppmuntra flickorna till att brottas och pojkarna till att pyssla. Barnen behöver alltså tränas i 

det de inte anses kunna sedan tidigare. Enligt Bodén (2011, ss. 40-45) utgår pedagoger ifrån 

att flickor redan besitter de kunskaper en ”normal” flicka bör kunna och att en pojke besitter 

de kunskaper en ”normal” pojke bör kunna. Flickor får därför öva på att vara modiga och 

självständiga samt att pojkar får träna sig på att visa känslor, känna närhet och intimitet vilket 

Bodén kallar att kompensationsöva.  

Bodén (2011, s. 45) menar att det kompensatoriska arbetet utgår från att alla pojkar är 

likadana och att alla flickor är likadana vilket kan bidra till att obalansen mellan könen ökar. 

Skillnaderna mellan könen blir synligare vilket kan bidra till att den jämställdhet pedagogerna 

arbetar mot får motsatt effekt. Dessutom menar Bodén (2011, s. 45) att den kompensatoriska 

pedagogiken är en förenklad syn på verkligheten. Alla flickor/pojkar är inte lika och kan 

därför inte sättas in i de traditionella flick-/pojkgrupperna, verkligheten är mycket mer 

komplicerad. 

Bodén (2011, s. 45) nämner att det kompensatoriska arbetssättet har kritiserats på grund av att 

det kan förstärka de traditionella könsnormerna eftersom man skiljer på pojkar och flickor. 

Det är därför viktigt att vara tydlig med att det kompensatoriska arbetet är en process där 

flickor och pojkar ska få stärka de kunskaper endast det motsatta könet fick öva på tidigare. 

En del i denna process blir därför att barnen delas in i enkönade grupper där de får möjlighet 

att utveckla sina kunskaper. Att dela upp barnen utifrån kön är därmed inte slutmålet utan en 

väg till målet. 
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Normkritiskt arbetssätt 

Schmitt (2014, ss. 286-287) samt Hulth och Schönbäck (2014, s.10) menar att begreppet 

normkritisk pedagogik syftar på att ställa sig kritiskt till de rådande normerna, att lägga fokus 

på det makthavande normala och ifrågasätta detta. För att kunna arbeta normkritiskt krävs det 

att pedagoger har en medvetenhet om vad som anses vara normalt och vilka maktrelationer 

det finns både inne och utanför förskolan  

Hulth och Schönbäck (2014, s. 5) tar upp genusarbetet utifrån normkritisk pedagogik, och att 

det är väsentligt att arbeta med det. De tar även upp vikten med att vara medveten om de 

normer som finns i samhället samt de normer som påverkar pedagogernas förskola. Det är 

även viktigt att pedagoger ser de gränser barn och vuxna skapar, eftersom de kan bidra till en 

obalans i det jämställda samhället vi vill upprätthålla. Eek-Karlsson (2012, ss. 25-26) menar 

att gränserna dessvärre är svåra att upptäcka och synliggöra eftersom de är det förgivet tagna 

samt att pedagoger ofta väljer att blunda istället för att erkänna att det finns skillnader i hur 

barnen bemöts.  

Miljö 

Enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011, s. 27) kan miljön och leksaker kan ses likt en passiv 

faktor i arbetet med genus. Barnens könsnormer påverkas av det material som befinner sig 

runt omkring dem och pedagoger har svårt att styra över detta eftersom de inte kan förändra 

utbudet av inköpbart material. Däremot kan pedagoger påverka hur barnen möter materialet, 

genom sina handlingar och presentationen av materialet. Detta innebär att med ett 

normkritiskt arbetssätt kan pedagogerna påverka materialet på förskolan genom att kritisera 

materialets normer. Med att kritisera materialets normer menas att diskutera om det behöver 

tillhöra en könskategori, med andra ord en pojk- eller flickleksak eller om det bara är en 

leksak.    

Tidigare forskning om genusbemötande i förskolan 

Barns interaktion och kommunikation utifrån genusnormer är två områden tidigare forskning 

behandlar (Hellman 2010; Odenbring 2010). Hellmans (2010) och Odenbrings (2010) studier 

bygger på hur förskollärares bemötande av barnen skiljer sig mellan könen under 

observationer av vardagliga situationer i förskolan. Till exempel visar Odenbring (2010) i sin 

studie hur flickor i förskolan används som ”hjälpfröknar”. Detta genom att flickorna hjälper 

till att hålla den disciplinära ordningen i förskolan, att säga till pojkarna och hjälpa till vid 

lärandesituationer, vilket då pojkar inte behöver göra. Flickorna får dessutom sitta mellan 

pojkarna för att det ger en lugnande effekt vid samlingssituationer, så kallat ”stötdämpare”. 

Hellmans (2010) studie fokuserar mer på bemötandet av pojkar i förskolan och hur deras 

”manlighet/pojkighet” ter sig. Hennes studie tar upp hur pojkar ges mer utrymme i sitt 

agerande än flickor och att pedagogerna väljer att se mellan fingrarna för att ”pojkar är 

pojkar”. Det framkommer även att barnen själva inte är den stora bidragande faktorn till 

könsmarkeringarna utan att det är pedagogerna, som i syfte att stärka gränsen mellan vad 

barnen får och inte får göra, använder stereotypa könsnormer (ibid.). Även Odenberg (2010) 

tar upp att pedagogernas kategoriserande utefter kön leder till att barnen skapar olika 

egenskaper. Därmed tydliggörs att de traditionella könsnormerna lever kvar i förskolans 

praxis, att pojkar och flickor fortfarande behandlas olika utifrån könstillhörighet enligt 

studierna (Odenberg 2010; Hellman 2010). 

 

Ett annat område som studerats inom genusforskning handlar om lärares påverkan på barns 

genusframträdanden. Hilliard och Liben (2010) undersökte hur barnen påverkades av 

pedagogernas uttalanden och kom fram till att om pedagogerna genusspecificerade sina 
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uttalanden, genom att till exempel hälsa gruppen välkommen med ”välkomna pojkar och 

flickor” istället för ”välkomna alla barn”, skapades det genusgrupperingar hos barnen. Till 

exempel när pedagogerna delade upp barnen efter kön kunde det skapa ett ”vi och dem” tänk 

hos barnen som gjorde att det blev en könsfördelning även under den fria leken. Enligt 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011, ss. 25, 27) är språket det viktigaste i ett 

jämställdhetsarbete. Det spelar ingen roll vilken strategi pedagoger använder om de inte 

fokuserar på vad de säger och hur de säger det. Eidevald och Lenz Taguchi (2011, s. 28) 

diskuterar vidare om språkets påverkan på barns könsroller då förskollärare använder 

beskrivande ord till ett barn. De hävdar till exempel att säga ”lilla flicka” till ett barn kan ha 

olika betydelser. Den första betydelsen är att barnet är litet eller kort och att det är av 

kvinnligt kön. Den andra betydelsen har ingenting med det kroppsliga att göra utan snarare 

barnets maktposition i förhållande till människor i dess närhet. Att säga ”lilla flicka” betyder 

då att barnet i fråga har en låg social ställning. Tonfallet pedagogen använder i samband med 

yttrandet av dessa ord är en bidragande faktor i hur de tolkas. 

 

I Frödéns (2012) studie, vars syfte var att studera genus i en Waldorfförskola, visade att 

istället för att utgå från genusnormer vid bemötandet av barnen utgick pedagogerna från 

barnens ”andlighet”. Detta innebär att waldorfskolans pedagogers bemötande av barnen 

utgick från ett normkritiskt förhållningssätt, där könen suddas ut och barnen blir bemötta som 

individer.  Även i Frödéns studie uppmärksamdes pedagogers bemötande av barnen men i 

första hand hur förskolan anpassar, använder och erbjuder miljön. Könet blev oviktigt 

eftersom barnen blev individualiserade utifrån kroppsliga, själsliga och andliga 

utgångspunkter. Deras individualism och det som gör barnen unika var det som 

uppmärksammades (Frödén 2012). 

Fyra sätt att arbeta med genus 

Sandström, Stier och Sandberg (2013) genomförde en forskning där de intervjuade 17 stycken 

förskollärare för att undersöka hur de förstår samt hur de praktiskt arbetar med genus i 

förskolan. Deras forskning resulterade i fyra olika sätt att enligt forskarna se på genusarbete: 

instrumental gender approach, co-produktive gender approach, facilitative proactive gender 

approach och agitative proactive gender approach. 

Instrumental gender approach 

Pedagoger som arbetar enligt instrumental gender apporach menar att om de undviker att 

prata om genusskillnader och istället fokuserar på barnens individualism kommer 

genusnormerna att försvinna. Pedagogiken är därmed att inte förstärka skillnaderna mellan 

könen utan att förneka dem. Pedagogerna besvarar inte frågor från barnen som angår 

genusnormer, ibland väljer de att helt enkelt bolla tillbaka frågan (Sandström, Stier & 

Sandberg 2013, ss. 126-127).  

Co-produktive gender approach 

När en pedagog utgår från co-produktive gender approach anser pedagogen att hen själv är 

bäraren på genusnormerna och att pedagogens agerande är det som påverkar barnen till att 

skapa genusnormer. Genom det här pedagogiska tankesättet blir pedagogerna oerhört 

involverade i barnens genusskapande. Pedagogerna motverkar i och med detta aktivt 

könsrollerna genom att till exempel ge pojkar Barbie dockor och flickor Batman figurer. 

Pedagogerna inom de här ramarna är självkritiska och självmedvetna om sina könstankar 

(Sandström, Stier & Sandberg 2013, ss. 127-128).  
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Facilitative proactive gender approach 

Facilitative proactive gender approach är kategoriserat utefter att pedagogerna låter barnen gå 

utanför de normativa könsrollerna på egen bevåg, till exempel att en pojke tar på sig en 

klänning självmant. Barnen får på detta sätt själva forska i sitt genusskapande, vilket låter 

barnen korsa könsgränserna och experimentera med könsrollerna utifrån sina egna drifter. Det 

pedagogiska tankesättet är att alla barn ska ses som individer och att pedagogerna ska erbjuda 

en miljö som inspirerar till identitetsskapande (Sandström, Stier & Sandberg 2013, ss. 128-

129).  

Agitative proactive gender approach 

Att uppmuntra och uppmana barnen att byta könsroller är något en pedagog som utgår från 

agitative proactive gender approach gör. Tanken är att båda könen ska uppleva båda 

könsrollerna för att utvidga barnens identitetsregister (Sandström, Stier & Sandberg 2013, 

s.130).   

Metod 
I det här avsnittet presenterar vi vilken metod vi använde oss av för att genomföra denna 

undersökning. Det kommer även beskrivas hur vi gick till väga under undersökningarna. Efter 

detta ges en presentation av hur vårt empiriska material bearbetades. Sedan tar vi upp hur vi 

kvalitetssäkrat vår studie och sist går vi igenom forskningsetiken. 

Metodval 

Då vår studie fokuserar på att närma sig pedagogers tankesätt om arbetet med genus är studien 

en hermeneutisk studie byggd på en kvalitativ metod. Intervjuerna ger oss ett närmare 

perspektiv på förskollärarnas tankegångar genom att de får förklara med egna ord om sitt 

synsätt på genusarbetet de utför med barnen. Forskningen blir därmed hermeneutiskt eftersom 

vi vill närma oss pedagogernas tankegångar samt analysera dem för att se varför de arbetar 

som de gör med genus. Det som kan betraktas negativt med hermeneutiken enligt Thurén 

(2004, ss. 96-97) är att det inte alltid går att tolka rätt eftersom det är att tolka människors 

känslor utifrån sina egna känslor. Därför är det viktigt att observatören inte projekterar egna 

uppfattningar på det hon ser utan tänker på att till exempel kulturskillnader kan påverka hur 

det faktiskt är (Thurén 2004, ss. 96-97). Detta kommer vi ta hänsyn till genom att ifrågasätta 

våra tankar och slutsatser från vårt empiriska material. Eftersom vårt syfte är att se till hur 

förskollärare resonerar kring arbetet med genus ansåg vi att intervjuer var en passande metod. 

 

Intervjuerna genomfördes inne på förskolornas kontor eftersom förskollärarna intervjuades 

under deras arbetstid. Det fanns både fördelar och nackdelar med detta. Enlig Trost (2010, ss. 

65-66) uppstår maktpositioner mellan intervjuaren och personen som intervjuas. Den 

intervjuade besitter den lägre maktpositionen och därför är det positivt att intervjun sker på en 

plats där hon eller han känner sig bekväm, i det här fallet var platsen förskolans kontor. Men 

att vara på ett kontor innebär också att det lätt sker störande moment (Trost 2010, ss. 65-66). 

Exempel på detta är att telefonen ringer eller att en kollega råkar gå in under samtalets gång.  

 

Vi valde att föra löpande protokoll istället för ljudupptagning under våra intervjuer. Genom 

detta arbetssätt fick vi med det väsentliga i intervjuerna samtidigt som vi tog hänsyn till 

obehaget som kan uppkomma hos intervjupersonen när den blir inspelad. Vi behöver inte 

förhålla oss till att batteriet till inspelningsapparaten kan ta slut eller att ljudet kan bli svårt att 

höra (Trost 2010, s.74).  Trost (2010, s. 75) påpekar dock att en nackdel med löpande 

protokoll är att intervjuaren tappar koncentrationen för respondentens svar. På grund av detta 
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valde vi att utföra alla intervjuer tillsammans, en utav oss antecknade medan den andra höll i 

samtalet. Med det i tankarna är det viktigt att be respondenterna titta igenom de 

anteckningarna vi gjorde under intervjun och få deras godkännande efter att de har blivit 

intervjuade, det vill säga en respondentvalidering (Bandura 2011 s.353 Thurén 2004, ss. 94-

97). Detta lät vi våra respondenter göra efter intervjuerna hade genomförts. 

 

Vi valde att lämna ut intervjufrågorna i förväg. Det finns både fördelar och nackdelar med att 

göra på det viset. Vi ansåg dock att fördelarna med att lämna ut frågorna i förväg vägde 

tyngre än nackdelarna för vår studie. Genom att lämna ut frågorna tidigare fick våra 

respondenter tid till att reflektera, vilket behövdes eftersom våra frågor tar upp ett stort 

område. Vi ansåg att det skapar en trygghet för respondenterna om de fick se mer konkret vad 

intervjun handlar om. Dock kan en nackdel vara att pedagogernas svar under intervjuerna var 

tillrättalagda. 

  

Urval 

Vi valde att intervjua åtta förskollärare (tabell 1) som arbetar med barn i åldrarna 3-5 på fyra 

olika förskolor. Tre av förskolorna är kommunala förutom en som är en privatägd Reggio 

Emilia inspirerad förskola. Vi valde att använda oss av en Reggio Emilia förskola i vår studie 

eftersom det är en annan sorts pedagogik än i de kommunala förskollorna. Enligt Dahlberg 

och Åsén (2005, ss. 189-210) bygger Reggio Emilias pedagogik på att se barnet som väldigt 

kompetent. Pedagogernas uppgift är att utmana barnens tankar och föra dialoger med barnen 

istället för att upplysa. Vidare förklaras att miljön på en Reggio Emilia förskola ses som den 

”tredje pedagogen” och innebär att den ska vara öppen och utmanande. På grund av detta är 

barnens leksaker i obestämd form, det vill säga att de har mer skapande material, i form av till 

exempel kartonger, än bilar eller dockor. Denna pedagogik, menar Dahlberg och Åsén, har 

även påverkat utformningen av Lpfö 98 vilket gör att de kommunala förskolorna även har 

influerats i viss mån. Detta innebär att pedagogiken inte skiljer sig i stor grad men har olika 

tyngdvikt på barnens kompetenser, vilket kan ge vår studie ett mer varierat material. 

Förskolorna är belägna i två olika regioner i Sverige. En av förskolorna ligger centralt i en 

större stad, de övriga tre ligger ute på landsbygden, de olika placeringarna av förskollorna kan 

även bidra till variation i vår studie.  

 

Förskollärare: Förskola: Område: 

Kim Reggio Emilia  

Robin Reggio Emilia  

Boo Kommunal Västra Götaland 

Michelle Kommunal Västra Götaland 

Alex Kommunal Östergötland 

Love Kommunal Östergötland 

Kelly Kommunal Östergötland 

Lo Kommunal Östergötland 
Tabell 1: Respondenterna och deras förskolas tillhörighet samt region listas i tabellen 

Genomförande 

För att genomföra den här undersökningen började vi med att granska olika teorier för att 

kunna använda oss av en passande teori som kan hjälpa till att förklara den data vi samlar in 

ifrån de utförda intervjuerna. Vi behövde en teori som kunde styrka antagandet om 

pedagogernas påverkan av barnens identitetsskapande, därmed föll valet på inlärningsteorin.  
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Efter detta sökte vi upp tidigare forskning inom området för att få en större inblick i ämnet. 

Denna forskning låg även till grund när våra intervjufrågor utformades. Frågorna är skrivna 

utifrån syftet för den här undersökningen (se bilaga 3). Stor vikt lades till att konstruera öppna 

frågor där pedagogerna fritt kunde berätta om sina erfarenheter och tankar kring genusarbete i 

förskolan. Vi är dock medvetna om att intervjufrågorna är vida och kan därför vara svåra att 

svara på utan tid till reflektion. På grund av detta valde vi att skicka intervjufrågorna till de 

förskollärare vi skulle intervjua i förväg (se bilaga 2) samt förberedde flera följdfrågor för att 

hjälpa förskollärarna att utveckla sina svar. 

 

Vi ringde till de olika förskolorna vi hade valt att intervjua på för att fråga om personalen var 

villiga att bli intervjuade. Efter att detta blev godkänt bestämdes tid och datum för 

intervjuerna. Missivbrev (se bilaga 1) och intervjufrågor (se bilaga 2) skickades ut till 

förskolorna; vissa förskolor fick dokumenten via e-post och andra fick dem i pappersformat 

direkt från oss beroende på vart förskolorna var belägna. 

 

Eftersom vi valde att föra löpande protokoll under intervjuerna istället för att använda 

ljudinspelning bestämde vi oss för att båda skulle närvara vid samtalen. Den ena personen 

antecknade medan den andra höll i intervjun. 

 

Innan intervjun påbörjades informerades de intervjuade muntligt om de etiska riktlinjerna.  De 

informerades om hur den insamlade datan skulle hanteras, att alla namn skulle fingeras samt 

att om möjligheten att dra sig ur undersökningen om det skulle önskas. Intervjuerna 

genomfördes sedan inne på förskolornas kontor eftersom förskollärarna intervjuades under 

deras arbetstid. Intervjuerna tog mellan 15 – 30 minuter att genomföra. 

Bearbetning av data 

I enlighet med det Bryman (2011, s. 525) tar upp om kodningsprocess började vi med att läsa 

igenom våra renskrivna anteckningar för att få en överblick av vårt insamlade material. Efter 

detta läste vi igenom anteckningarna igen, men den här gången gjorde vi korta kommentarer 

bredvid det vi ansåg vara väsentligt av det våra respondenter hade yttrat sig om. Enligt 

Bryman är dessa kommentarer våra koder och vi granskade dem ingående. 

 

Vissa koder fick göras om då det fanns flera koder som representerade samma ämne. Andra 

koder skrevs om eftersom de representerade begrepp som fanns i litteratur vi tidigare läst och 

då blev det enklare att använda namnen på dessa begrepp (Bryman 2011, s. 525). Miljö, 

könsneutralt, kompensatoriskt, normkritiskt och traditionellt blev våra slutgiltiga koder. Vi 

såg samband mellan koderna och gjorde därför en tankekarta där vi kunde rita streck emellan 

koderna. I vår tankekarta skrev vi även ner litteratur som kopplades till våra koder. Vi 

studerade litteraturen igen vilket Fejes och Thornberg (2015, s. 228) menar ökar forskares 

förståelse för sitt eget empiriska material. Vi utgick ifrån inlärningsteorin och de olika 

teorierna om genuspedagogik för att förstå och hitta dolda mönster i vår data (Fejes 

&Thornberg 2015, ss. 231-232). Fejes och Thornberg (2015, s. 233) menar att genom att 

ställa frågor till sitt empiriska material och besvara dem med hjälp av teorier kan en djupare 

förståelse nås. När detta var gjort gick vi tillbaka till vårt syfte och vår frågeställning för att 

kunna stryka det som inte var relevant för vår forskning. Enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 

227) krävs det fantasi men också att vi som forskare tar ett steg tillbaka från våra personliga 

åsikter för att de inte ska förhindra eller påverka tolkningarna av det empiriska materialet. 

Genom att ha ett öppet synsätt ges det möjlighet att hitta någonting nytt och annorlunda. 
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Validitet och reliabilitet  

Vårt urval påverkade reliabiliteten i denna studie då vi valde att utföra våra intervjuer på flera 

olika förskolor belägna i två olika regioner i Sverige. Genom att utföra intervjuer på olika 

platser, olika sociala miljöer, påvisas att vårt resultat upprepar sig oberoende av social miljö 

(Bryman 2011, s. 352). 

 

För att kvalitetssäkra vår undersökning har vi med jämna mellanrum gått tillbaka för att 

granska vårt syfte och säkerställa att det vi undersöker hör till syftet. Bryman (2011, s. 163) 

samt Fejes och Thornberg (2015, s. 258) menar att validitet innebär att forskaren har 

undersökt det de hade till avsikt att undersöka. För att höja validiteten i vår studie var vi noga 

med att intervjufrågorna kopplades till syftet. Efter intervjuerna genomförde vi det Bryman 

(2011, s. 253) kallar för respondentvalidering. Vi bad respondenterna gå igenom sina svar 

efter intervjuerna för att säkerställa att vi tolkat dem rätt i våra anteckningar. Thornberg och 

Fejes (2015, ss. 258-259) förklarar att validiteten i forskningen även involverar hur 

systematisk och noggrann forskaren har varit i sin undersökning. Har forskaren till exempel 

inte varit noggrann i sin analys blir hela undersökningen påverkad. Vi läste igenom vårt 

empiriska material flera gånger innan vi började analysera vårt arbete. Då vi analyserade 

datan diskuterade vi gemensamt fram våra tolkningar av materialet som ledde till olika 

samlingskoder, vilket även höjer reliabiliteten i vår studie (Bryman 2011, s. 352). Efter detta 

valde vi att skapa en tankekarta för att strukturera upp vårt arbete och för att kunna koppla 

samman våra koder med litteratur på ett lättöverskådligt vis. 

  

Fejes och Thornberg (2015, ss. 261-263) tar upp fallgropar som forskare kan möta under sin 

forskning vilket vi har haft i åtanke när vi genomförde vår studie. Vi har försökt att smalna av 

syftet för att det inte ska bli för mycket data. Vi har även haft ett öppet förhållningssätt 

gentemot analyseringen av datan för att inte fastna i det först antagna, eller bara sett till det 

som bekräftar våra tidiga antaganden. Våra resultat är baserade på den data vi har samlat in 

samt tidigare litteratur och forskning. Vi har även sett till kvalitén i studien genom att vi 

enbart har valt att intervjua utbildade förskollärare, vilket ger oss källor som har en större 

kunskap om genus.  

Forskningsetik 

När en undersökning genomförs finns det forskningsetik som bör följas. Den här 

forskningsetiken är till för att skydda de personer som medverkar i undersökningen. Vi har 

utgått efter dessa etiska riktlinjer i vår forskning. 

 

Det första vi gjorde var att informera med hjälp av missivbrevet (se bilaga 1) samt muntligt 

innan intervjuerna började om vår studies syfte. Deltagarna informerades dessutom om att 

deras deltagande ska ske frivilligt samt att de har möjlighet att dra sig ur undersökningen om 

de skulle vilja det. Om en deltagare skulle vilja dra sig ut ur undersökningen kan detta göras 

när som helst. Genom att vi har gjort detta har vi tagit hänsyn till informationskravet och 

samtyckeskravet.  Vi har varit noga med anonymiteten för de som deltar i studien, alla 

deltagare har fått fiktiva namn och namnen på förskolorna har uteblivit från studien helt. På 

detta sätt har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Den insamlade datan ska enbart 

användas till forskningen och inte publiceras i annat syfte och i samband med det är 

nyttjandekravet säkerställt (Bryman 2010, ss. 131-132). 
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Resultat  
I detta avsnitt kommer vi att presentera det material vi samlade in under våra intervjuer. 

Materialet har sorterats in i fyra olika kategorier: Traditionella könsnormer, Könsneutralt 

arbetssätt, Kompensatoriskt arbetssätt och Normkritiskt arbetssätt. Kategorierna utgör olika 

genuspedagogiker för att syftet med vår studie är att tolka förskollärarnas tankar kring sitt 

arbetsätt med genus. För att stärka tillförlitligheten på det vi nämner i vårt resultat har vi lagt 

in citat från våra intervjuer med förskollärarna. 

Traditionella könsnormer 

Samtliga pedagoger anser att de traditionella könsnormerna ska motverkas, dock har det 

uppmärksammats att de traditionella könsnormerna ligger i bakhuvudet och påverkar hur 

pedagogerna bemöter barnen. Vilket sker omedvetet enligt pedagogerna men har ibland 

uppmärksammats ändå.  

Jag har märkt under videoinspelningar att jag fortfarande agerar annorlunda 

beroende om det är en flicka eller pojke jag pratar med. Jag brukar luta mig framåt 

och prata mer gulligt till flickorna än pojkarna. Pojkarna brukar jag luta mig 

tillbaka från och ha en tuffare ton mot dem. Lite nonchalant sådär… Vilket jag inte 

tänkt på innan jag titta på filmen. (Alex) 

Love, Kelly och Lo tar upp att personer i barns närhet som inte har utbildning om 

genuspedagogik bidrar till att traditionella könsnormer upprätthålls. De personer 

förskollärarna diskuterar om är outbildad personal på förskolan och barnens vårdnadshavare. 

En outbildad kollega gjorde en tabbe en gång, hon hade gjort jättefina blöjkort till 

barnens korgar… sånna som man sätter ni vet på korgen för att visa att det fattas 

blöjor, ni förstår. Ah, hon hade gjort sånna i alla fall men det var en detalj hon inte 

reflekterat över, pojkarnas blöjlappar var blå och flickornas rosa. (Love) 

Michelle anser även hon att de traditionella könsrollerna bibehålls av utomstående aktörer i 

barnens liv, hon tar upp att barnen modellerar sina föräldrar och att det är viktigt att visa 

barnen och inte bara tala om vad som förväntas av dem.  

 Det är vi pedagoger som tänker könsbundet och eftersom barnen tar efter oss 

vuxna, till exempel tjejer ser upp till mamma och pojkar till pappa, så är det viktigt 

att visa dem istället för att bara berätta. (Michelle) 

Michelle menar i och med detta att pojkar modellerar sina pappor och flickor sina mammor, 

även pedagogerna ses som modeller i barnens ögon.   

 

Pedagogerna beskriver de traditionella könsnormerna som något som ligger i bakhuvudet och 

påverkar arbetet med barnen omedvetet. De säger att utbildning kring genus har skapat en 

större förståelse för deras pedagogiska ställningstagande i bemötandet av barnen och att 

outbildade vuxna inte är lika reflekterande över sitt genustänk, vilket kan leda till att 

traditionella könsnormer fortfarande praktiseras och dessutom modelleras av barnen.  

Könsneutralt arbetssätt 

Den könsneutrala pedagogiken yttrar sig främst bland pedagogerna genom att samtliga 

pedagoger tar upp vikten med bemötandet av barnen samt att de ska behandlas som individer 

och inte utefter könstillhörighet. Pedagogerna anser att deras genusarbete synliggörs under 

bemötandet med barnen, det är också där det ligger största fokus för att motverka traditionella 

könsnormer. De talar mycket om mottagandet av barnen på morgonen. Bemötandet ska vara 
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individbaserat och pedagogen ska inte kommentera barnens utseende beroende på 

könstillhörighet.  

Vid mottagandet på morgonen hälsar vi på barnen med namn och vi kommenterar 

inte deras kläder, varken nya eller gamla. Vi säger inte ”åh vilken fin kjol du har” 

till flickorna eller ”cool tröja” till pojkarna utan i så fall benämner vi mönstret och 

färgen ”vilket härligt färgglada kläder du har idag! till exempel… (Boo)  

Pedagogerna Lo och Kelly talar för att deras könsneutrala pedagogik börjar påverka barnens 

fria lek. 

Vi är ganska bra på att inte göra skillnad på könen här, vi har sett att barnen börjar 

leka blandat och inte flickor och pojkar för sig… De säger inte heller jag vill leka 

med ”flickor” utan de tilltalar varandra som kompisar och inte utefter kön. (Lo) 

Det könsneutrala kopplas även till miljön av hälften av pedagogerna, de vill erbjuda en neutral 

miljö som är tillåtande till lek för alla barnen. En miljö som är oberoende av kön. Kim, Love 

och Kelly talar om materialets betydelse för barnens normskapande. De försöker ha ett så 

könsneutralt material som möjligt, både ute och inne, för att alla barnen ska lockas till olika 

lekar. Materialet ska helst vara ett skapande material som inte har någon färdig konstruktion.  

Vi erbjuder återvinningsmaterial till barnen, öppna material, sådana barnen kan 

skapa med som till exempel pärlor och toarullar och sådant. Och det har ju inga 

köns stämplar på sig. (Kim)  

Lo och Boo berättar att de fokuserar på erbjudandet av material, istället för att ta ifrån 

möjligheter, som kan hämma barnen i sitt identitetsskapande. 

Ingenting är fel utan allt är vackert, om barnet tycker om det får barnet använda 

det… Man ska få prova saker utifrån vem man är. (Boo) 

Kelly och Lo berättar om att barnens inflytande på leken och miljön. Barnen får tillexempel 

vara med under införskaffandet av materialet och planeringen av lekmiljöerna. Kelly berättar 

även att barnen själva vill ha könsneutralt material, och att de inte vill ha material som utgår 

från de traditionella könsnormerna. Hon drar slutsatsen till att det är för att pedagogerna inte 

har köpt in leksaker som är präglade av traditionella könsnormer tidigare, utan att materialen 

de erbjudit barnen alltid har varit könsneutrala. Kelly talar även om att uppdelningen av 

barnen utgår från barnens individuella intressen och inte efter könstillhörighet eller ålder. 

Även Robin berättar att de har sina uppdelningar utefter barnens intressen. Boo säger att de 

arbetar med hela gruppen utifrån barnens visade intressen.  

Vi har intresseindelade grupper, vi delar inte upp barnen efter flickor, pojkar utan 

efter vad de intresserar sig av. Det är heller inte någon åldersindelning här… 

eftersom vi är en homogen grupp och så. (Kelly)  

Samtliga pedagoger yttrar sig om att de har ett könsneutralt bemötande av barnen, speciellt 

när det kommer till bemötandet av utseendet, vilket visar på ett normmedvetet tankesätt.  

Hälften av pedagogerna berättar att de låter det könsneutrala synsättet påverka val av miljö 

och material på förskolan. De nämner att miljön påverkar barnens normskapande och kan 

hämma barnen att våga testa olika lekmiljöer om det bibehåller traditionella könssymboler. 

Intressegrupper är ett konkret könsneutralt arbetssätt som dyker upp under intervjuerna med 

tre av pedagogerna, vilket visar på att det individuella barnet ges större uppmärksamhet än 

könstillhörighet. 
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Kompensatoriskt arbetssätt 

Det könskompensatoriska arbetet med barnen synliggörs när pedagogerna samtalar om 

ordvalens betydelse för genusnormerna. De byter ut de starka orden mellan könen, de 

använder normativa bekräftelseord för tjejer till killar och vise versa. Kelly och Lo talar om 

att ett exempel på detta är att när de kommenterar barnens utseende byter de ut ordet ”fint” för 

flickor och ”tufft” för pojkar. De säger att de ibland vänder på det genom att ge flickor 

komplimanger som ”vad tuff du är” och pojkar ”vad fin du är”, för att bidra till en större 

jämställdhet bland barnen.  

 

När en kille har klippt sig kan man lika väl säga fint och när en tjej har det kan 

man säga coolt lika väl. (Kelly) 

 

Även Robin tar upp att hur man pratar med barnen skiljer sig mellan könen och att det då kan 

vara bra att byta bemötandet mellan pojkar och flickor. Att arbeta kompensatoriskt genom att 

prata lugnare till pojkar istället för till flickor för en tid ska neutralisera könsnormerna.  

Det är viktigt att inte ändra tonläget när man pratar med barnen, vi har ett mycket 

lugnare bemötande av flickor än pojkar vilket vi ofta gör omedvetet. Vilket jag 

kommit på mig själv med några gånger, men nu när man är mer medveten om sitt 

arbetssätt och får ibland tänka tvärt om för att neutralisera. (Robin) 

Alex berättar om att hon försöker ändra sitt bemötande gentemot flickor och pojkar genom att 

tillåta mer känslighet hos pojkar och förneka det mer hos flickorna.   

Jag försöker att inte gulla med flickorna för mycket och låter pojkarna få vara mer 

känsliga istället. Killar ska våga prata om känslor. (Alex) 

Kelly, Lo och Love berättar även de om att de försöker ändra sitt bemötande gentemot flickor 

och pojkar genom att ge flickor en tuffare attityd och pojkar en känsligare, vilket enligt dem 

brukar vara tvärt om. Kelly, Lo, Love och Michelle tar upp att de sporrar barnen till att gå 

över könsnormaliteten genom att till exempel uppmuntra pojkarna att använda klänningar i 

leken.  

Vi har två pojkar som älskar att använda klänningarna när de klär ut sig. Då har 

ibland papporna sagt ifrån men då står jag på mig och säger att barnen är på 

förskolan och här ska de få använda klänning. Så uppmuntrar jag pojkarna mycket 

när de har klänningarna på sig, jag peppar dem och ger dem komplimanger. 

(Kelly) 

Jag blir galen när föräldrarna säger att pojkarna inte ska ha klänning ”det är fjolligt 

att ha klänning” kan de säga, vilket jag inte gillar att de gör framför barnen. Då 

brukar jag säga ifrån och säga att på förskolan får man vara vem man vill och så 

berömmer jag pojkarna för de har klänning. (Lo) 

De pedagoger som yttrar sig om det könskompensatoriska arbetet hävdar att de använder sig 

av det för att neutralisera könsnormerna. Deras förhållningsätt ska vara hårdare mot flickor 

och mjukare mot pojkar eftersom de anser att de traditionella könsnormerna är tvärt om. De 

talar mycket för det kompensatoriska arbetet mot pojkar i synnerlighet, att de uppmuntrar dem 

när de går utanför könsnormaliteten i leken.  
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Normkritiskt arbetssätt 

Det normkritiska arbetssättet yttrar sig under intervjuerna när vi kommer in på de samtalen 

pedagogerna har om genus tillsammans med barnen. Samtliga pedagoger talar om att de tar 

upp genusfrågor i vardagen tillsammans med barnen. Att det oftast sker i sammanhang då 

barnen har yttrat sig om genus för att följa upp barnens tankegångar med detsamma.  

Det brukar komma upp i vardagen, exempelvis när vi läser böcker om en modig 

prinssessa som räddar prinsen då kan nått barn säga att ”prinssessor kan inte vara 

modiga”. Då brukar vi ifrågasätta detta genom att till exempel ”varför kan de inte 

det?” eller ”jag känner många flickor som är modiga”. Vi brukar inte släppa så 

mycket utan ifrågasätta det. (Lo) 

Lo tar upp att genusfrågor gärna diskuteras vid lugnare omständigheter, till exempel vid 

bokläsningen. Även Love tar upp att samtalen uppkommer vid mindre samlingar när de har 

massagestund, som även det är en lugn miljö. Love säger att barnen oftare kommer med 

frågor kring genus när det är lite tystare eftersom det ges tid till reflektion då. Enligt Michelle 

tar även barnen initiativen till att ifrågasätta könsnormerna i samhället.  

Ett barn frågade när vi spelade fotboll ute på gården ”Hur kommer sig att pojkar är 

med pojkar och flickor med flickor när de spelar fotboll på tv?”. Det tyckte alla 

barnen var konstigt att det var så. (Michelle) 

När barnen tar upp ämnet genus säger Alex att hon följer upp med utmanade frågor, så kallat 

”kluringar” för att barnen själva ska reflektera över könsnormerna. Även Lo och Love säger 

att de utmanar barnens tankar med öppna frågeställningar vilka ger tid till att kritiskt 

ifrågasätta normaliteten.  

 

Kelly påpekar att barnen tar efter äldre syskon när det kommer till könsnormerna och att 

pedagogerna försöker motverka detta genom att ifrågasätta. 

Vi har lite kaxiga killar som har börjat ploppa ur sig vissa citat som ”sånt kan inte 

flickor göra”. Detta tar vi tag i direkt och frågar varför inte flickor kan göra det. Då 

har det varit så att barnen har hört det från ett äldre syskon. Men när vi har 

diskuterat det ett tag så tycker de att flickor visst kan leka den leken och att Clara 

är jätteduktig på det. (Kelly) 

Mindre än hälften av pedagogerna under intervjuerna yttrar sig om att de ställer motfrågor och 

tar sig tid till att kritiskt granska de rådande normerna i samhället tillsammans med barnen. 

Dock tar samtliga pedagoger upp vikten med att fånga barnen i stunden då tankarna om genus 

dyker upp hos barnen. Men att bara diskutera och inte kritiskt granska de rådande normerna 

leder inte till ett normkritiskt arbetssätt. Därmed kan vi inte utgå från att majoriteten av 

pedagogerna i undersökningen arbetar normkritiskt, dock ser vi att nästan hälften tar sig tid 

för att skapa kritiska funderingar hos barnen.  

Diskussion 
I diskussionen börjar vi med att diskutera vårt val av metod. Sedan tas vårt resultat upp i 

resultatdiskussionen. Sist tas didaktiska konsekvenser upp. 

Metoddiskussion 

Att vi valde att utföra intervjuerna på pedagogernas kontor gav dem en högre maktposition 

vilket skulle göra dem mer bekväma (Trost 2010, ss. 65-66). Detta märktes på våra 

respondenter genom att de gav sig själva tid att tänka innan de svara. Dock lyfter Trost (2010, 
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ss. 65-66) upp en negativ aspekt med att låta intervjuerna ske på kontor, och det är 

störningsmoment. I vårt fall ringde en telefon under en av intervjuerna, vilket gjorde att 

respondenten kom av sig mitt i ett svar, och hade sedan svårt att komma på vad det var hon 

skulle säga. Detta kan ha bidragit till bortfall av material som kunde ha varit väsentligt.  

 

Urvalet vi gjorde bidrog inte till mycket variation i respondenternas svar, utan tvärt om, 

respondenternas samtycke visa sig i flera aspekter. Vilket visar på att de olika pedagogiska 

aspekterna inte skiljer sig åt särskilt mycket när det kommer till genusfrågor, inte heller gör de 

olika regionerna någon skillnad på svaren som uppkom. På grund av detta anser vi att 

genusmedvetenheten är likartad på samtliga förskolor som ingår i vår studie.   

 

Att lämna ut intervjufrågorna innan ansåg vi var en bra idé för att det visade sig att de 

pedagoger som hade läst frågorna innan kunde ge mer utförliga svar. De pedagoger som inte 

hade hunnit läsa igenom våra frågor höll sig mer korta i svaren och låste fast sig på en 

situation de varit med om eller en tankegång. Vi uppmärksammade även att de som inte hade 

läst igenom frågorna tidigare ofta upprepade samma svar till flera av frågorna. Eftersom alla 

våra respondenter var utbildade förskollärare gav de oss även djupgående svar som visar på 

en hög genusmedvetenhet.  

 

Vårt val av att föra löpande protokoll under intervjuerna istället för ljudupptagning anser vi 

var ett bra beslut. Vi anser att vi fick med mycket av vad de sa eftersom den ena fokusera på 

att hålla i intervjun och den andra fokusera på att anteckna. Eftersom en hade all sin fokus på 

att anteckna, tappade inte skribenten koncentrationen på respondentens svar (Trost 2010, s. 

75). En nackdel vi uppmärksammade var att skribenten var tvungen att komprimera 

respondentens svar för att hinna anteckna vilket gör analysarbetet svårare. Under vår analys 

försökte vi vara objektiva vilket kan vara svårt eftersom allt vi gör sätts i relation till tidigare 

erfarenheter enligt Thurén (2004, ss. 96-97). Vi anser dock att vi lyckades hålla oss objektiva 

till vårt insamlade material och ifrågasatte samt diskuterade våra tolkningar av det flera 

gånger för att vara säkra på att vi inte utgick ifrån förutfattade meningar. 

Resultatdiskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultaten som vi har kommit fram till med hjälp av vår 

undersökning. De presenteras under olika rubriker: bemötande, genussamtal och miljö. Under 

rubriken bemötande tas pedagogernas bemötande med barnen upp samt hur deras pedagogiska 

arbetssätt yttrar sig i förhållande till olika genuspedagogiker. Under genussamtal diskuteras 

pedagogernas normkritiska arbete med barnen. Sist diskuteras genusarbetes påverkan av 

miljön i miljöavsnittet. Resultatdiskussionen har bearbetats utefter vårt syfte att undersöka 

förskollärares resonemang kring deras genusarbete och därav uppkom de föregående 

rubrikerna.  

Bemötandet 

Det som framkommit under vår undersökning är att samtliga förskollärare anser att 

bemötandet av barnet är en stor och viktig del av genuspedagogiken. Att det viktigaste i 

bemötandet är att se till individen och inte könet, vilket visar på att de använder sig av en 

könsneutral pedagogik då de inte gör skillnad på barnen (Eidevald & Lenz Tauguchi 2011, ss. 

21-22). Utifrån det Sandström, Stier och Sandberg (2013 ss. 126-127) nämner om 

instrumental gender apporach kan vi dra paralleller till det som i vår studies resultat beskrivs 

som könsneutral pedagogik. Både instrumental gender apporach och könsneutral pedagogik 

ser till individens behov och intressen. Det pedagogerna i vår undersökning framförallt 

kommenterar är att de försöker bemöta barnens utseende neutralt, utan att göra kopplingar till 
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könet, men det har även framkommit att bemötandet sker utifrån en kompensatorisk 

pedagogik av hälften av pedagogerna. Att de väljer att bemöta flickor med hårdare/tuffare 

kommentarer och pojkar med mjukare/finare kommentarer för att motverka de traditionella 

könsnormerna (Bodén 2011, s. 40). Därmed tolkar vi att förskollärana både arbetar 

kompensatoriskt och könsneutralt när det kommer till bemötande av barnen. 

 

Vi har även kommit fram till att pedagogerna fokuserar mycket på att alla barnen ska våga 

prata om sina känslor och tona ner de maskulina attributen. Detta går emot kritiken mot den 

könsneutrala pedagogiken som är att det är den manliga normaliteten som barnen behandlas 

enligt (Eidevald & Lenz Tauguchi 2011, ss. 21-22). Pedagogernas uttalande pekar mycket på 

att i synnerhet förändra pojkarnas roll, att uppmuntra dem till att överskrida könsgränserna 

med att uppmuntra till känslighet och att de till exempel bär klänning, även det är ett tecken 

på att de maskulina attributen inte är den rådande normen. Om vi utgår ifrån vårt resultat 

använder sig pedagogerna av ett kompensatoriskt arbetssätt genom sitt språk. De försöker tala 

tuffare till flickor och mjukare till pojkar vilket Bodén (2011, ss. 41, 43-44) påpekar är en stor 

del i det kompensatoriska arbetssättet. Pedagogerna ger även barnen positiv förstärkning då de 

går över könsgränserna i form av beröm och uppmuntran (Hwang & Nilsson 2011, s. 39). 

Detta kan även kopplas till det Sandström, Stier och Sandberg (2013, s. 130) tar upp om 

agitative proactive gender approach eftersom det kretsar kring att en pedagoger använder sig 

av beröm för att få barnen att bryta mot könsnormen. Pedagogerna i vår undersökning 

använder sig inte av ett kompensatoriskt arbetssätt när de utför aktiviteter tillsammans med 

barnen. Det vill säga att pedagogerna inte planerar sin verksamhet utefter att barnen ska 

kompensationsöva. Förskollärarna uttrycker att alla barn är olika och att de tolkar läroplanens 

mål för att motverka stereotypa könsnormer som att de ska se till individen och inte till könet. 

Genom detta tolkar vi att pedagogerna anser att de behandlar alla barn lika och arbetar således 

med ett könsneutralt arbetssätt (Eidevald & Lenz Tauguchi 2011, ss. 21-22). Vår 

undersökning motsätter sig på så sätt Odenbrings (2010) och Hellmans (2010) studier att 

pedagogerna behandlar barnen olika utefter könstillhörighet.  

Inlärningsteorin 

Pedagogerna tar upp att barnen ser till dem som modeller och att de tar efter pedagogernas 

beteende, de hävdar att barnen tar efter hur de är och gör. Ett par pedagoger nämner 

uttryckligen att barnen studerar sina föräldrar, äldre syskon och pedagogerna själva för att 

skapa sina egna identiteter. Med detta menas att pedagogerna anser att barnen modellerar 

vuxna, de ser hur de är och härmar dem (Bandura 1971, ss. 6-9). Samtliga pedagoger tar upp 

att det är viktigt att vara medveten om förhållningsättet de har gentemot barnen. Sandström, 

Stier och Sandberg (2013, ss. 127-128) menar att ett pedagogiskt bemötande är “co-

produktive gender approach”. Med detta menas att pedagogerna ser sig vara ansvariga för att 

vara bärare av genusnormerna och att dennas agerande påverkar barnens genussyn. 

 

Vi har uppmärksammat att pedagogerna i vår undersökning, har som vana att ge barnen 

positiv förstärkning i form av uppmuntran, då de överskrider könsgränserna. Genom att ge 

barnen positiv förstärkning i detta läge menar Hwang och Nilsson (2011, s. 39) att 

pedagogerna bidrar till att barnen kommer genomföra mer könsöverskridande handlingar i 

framtiden. 

Genussamtal 

Förskollärarna i vår studie påpekar att då genussamtal uppstår mellan dem själva och barnen 

är det barnen som har tagit initiativet till samtalen. Förskollärarna säger att de vill fånga 

barnen när de är i tankarna själva för att skapa ett större intresse hos barnen. Dock var det 
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knappt hälften av pedagogerna som kritiskt granskade och inte bara diskuterade de rådande 

könsnormerna enligt deras uttalande. Skillnaden är att när samtalen kommer upp försöker 

pedagogerna ställa frågor som ifrågasätter det normativa och diskuterar inte bara de rådande 

normerna. Därmed kan vi säga att de arbetar normkritiskt under sina samtal med barnen 

eftersom de får barnen att kritisera de rådande normerna (Schmitt 2014, ss. 286-287; Hulth & 

Schönbäck 2014).  

 

Michelle tog upp att barnen på egen bevåg började kritisera könsnormerna under 

fotbollsmatchen. Detta visar på att barnen inte tänker på de traditionella könsnormerna utan 

att det är vuxna som sätter de gränserna. Det är som Hulth och Schönbäck (2014, ss. 9, 11) 

menar att normerna är oskrivna regler som förändras med tiden.  

Miljö 

Ett par pedagoger har valt att låta det könsneutrala arbetssättet påverka miljön, att de från en 

början valde könsneutrala leksaker för att motverka genusnormerna. Numera låter de barnen 

vara med under planeringen av miljön och val av material vid inköp. Pedagogerna hävdar att 

barnen själva inte vill ha leksaker som speglar traditionella könsnormer utan att det ska se 

realistiska ut samt att det är ett resultat av deras könsneutrala pedagogik. De hävdar även att 

det är barnens intressen som styr miljön. Till följd detta erbjuder pedagogerna samma 

möjligheter för barnen oavsett kön (Eidevald & Lenz Tauguchi 2011, ss. 21-22). Barnen blev 

påverkade av de vuxnas aktiva val att köpa in könsneutrala leksaker vilket ledde till att barnen 

sedan själva inte ville leka med något annat.  

Didaktiska konsekvenser  

I detta avsnitt tas det upp om hur pedagoger påverkar barnen genom sitt förhållningssätt. Vi 

kommer även att gå in på hur det går att tolka arbetet med att motverka stereotypa 

könsmönster utefter Lpfö 98 (rev. 2010). 

Pedagogers påverkan 

Bandura (1971, s. 6-9) menar att barn tar efter människor i sin omgivning, vilket innebär att 

om ett barn modellerar en pedagog som agerar utifrån traditionella könsnormer kan följden 

vara att de traditionella könsnormerna bibehålls. Därför är det viktigt att pedagogerna har ett 

medvetet förhållningssätt samt att de har utbildning inom genuspedagogik. Personer utan 

kunskap om genuspedagogik, till exempel outbildad personal eller vårdnadshavare, kan lätt 

göra missar vilka kan ge konsekvenser i hur barn uppfattar kvinnligt och manligt. En pedagog 

som har kompetens inom genuspedagogik kan fortfarande göra missar men förhoppningsvis 

uppmärksammas dessa missar och kan därför reflekteras över. 

En annan konsekvens av pedagogers agerande är när barnen tar efter pedagogernas 

könsneutrala bemötande. Eidevald och Lenz Tauguchi (2011, ss. 21-22) uttrycker att 

könsneutral pedagogik innebär att förskollärare inte gör skillnad på barnen utifrån 

könstillhörighet utan att de ska ses som individer och ges samma möjligheter. I våra intervjuer 

framkom det att barnen hade tagit efter detta synsätt i den fria leken då de inte valde 

lekkamrater utifrån könstillhörighet. Barnen lekte med varandra i blandade konstellationer 

och kallade varandra för kompisar istället för pojkar och flickor. 

Läroplan för förskolan 
Det finns olika strategier för att arbeta med jämställdhet mellan könen på förskolan: 

könsneutralt, kompensatoriskt och normkritiskt. Det finns både för och nackdelar med allihop 
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vilket vi nämnde tidigare. Dock finns det en riktlinje för vilka av dessa pedagogiska synsätt 

pedagoger bör använda sig av om läroplanen för förskolan granskas noga. 

 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

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

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) 

 

Om stereotypa könsnormer inte ska begränsa barnens möjligheter när de ska utveckla sina 

förmågor och intressen, borde stereotypa könsnormer inte uppmärksammas på förskolan alls. 

Detta leder i sin tur till att det kompensatoriska pedagogiska synsättet inte borde ta plats på 

förskolorna. Genom att utgå från vad pojkar och flickor bör kunna enligt de stereotypa 

könsnormerna (Bodén 2011, ss. 40-44) för att sedan kunna avgöra vad de behöver 

kompensationsöva innebär att stereotypa könsnormer uppmärksammas. Därmed om de 

traditionella könsnormerna uppmärksammas, kan det leda till att glappet mellan kvinnor och 

män blir större och tydligare (Bayne 2009, s. 135). 

 

Enligt Bayne (2009, s. 134-135) krävs det att barnen uppfostras utefter de traditionella 

könsnormerna för att det kompensatoriska arbetssättet ska vara effektivt. Om barnen inte har 

uppfostrat enligt de traditionella könsnormerna behöver de därför inte kompensera upp vad de 

har missat från det andra könets könsnormer. Till exempel en pojke som uppfostrats enligt 

könsneutrala normer behöver inte lära sig om kvinnliga könsnormer eftersom han redan har 

tillgodosetts med den kunskapen. Därför anser vi att det kompensatoriska arbetssättet inte ska 

tillämpas i skolan utan att det könsneutrala arbetssättet och normkritiska arbetssättet förhåller 

sig bättre till läroplanen och förskollärarnas uppdrag.  

  



  

- 19 - 

 

Referenser 
Bandura, A. (1971). Social Learning Theory. General Learning Corporation. Tillgänglig på 

internet: 

http://www.jku.at/org/content/e54521/e54528/e54529/e178059/Bandura_SocialLearningTheo

ry_ger.pdf 

Bayne, E. (2009), Gender Pedagogy in Swedish Pre-Schools: An Overview. Gender Issues, 

26(2), ss. 130-140. Tillgänglig på internet: 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/docview/217437260?pq-

origsite=summon&accountid=9670 

 

Bodén, L. (2011). Könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik. Dominerande 

föreställningar i förskolans jämstäldhetsarbete. I Lenz Taguchi, H., Bodén, L. & Ohrlander, 

K. (red.). En rosa pedagogik: jämställdhetspedagogiska utmaningar. 1. uppl. Stockholm: 

Liber, ss. 35-47. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber  

Dahlberg, G. & Åsén, G. (2011). Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio 

Emilia. I Forssell, A. (red.). Boken om pedagogerna. 5., [rev. och utök.] uppl. Stockholm: 

Liber, ss. 189-211. 

Eek—Karlsson, L. (2012). Förgivettaganden och utmaningar. I Elmeroth, E. (red.). 

Normkritiska perspektiv: i skolans likabehandlingsarbete. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 

11-28. 

Eidevald, C. & Lenz Tauguchi, H. (2011). Genuspedagogik och förskolan som 

jämställdhetspolitisk arena. I Lenz Taguchi, H., Bodén, L. & Ohrlander, K. (red.). En rosa 

pedagogik: jämställdhetspedagogiska utmaningar. 1. uppl. Stockholm: Liber, ss. 19-31. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. 

Stockholm: Liber 

Frödén, S. (2012). I föränderliga och slutna rosa rum: en etnografisk studie av kön, ålder och 

andlighet i en svensk waldorfförskola. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2012 Tillgänglig på 

internet: http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A511708&dswid=-9016 

Hedlin, M. (2006). Jämställdhet, en del av skolans värdegrund. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Hellman, A. (2010). Kan Batman vara rosa? [Elektronisk resurs] : förhandlingar om 

pojkighet och normalitet på en förskola. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2010 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/22776 

Hilliard, L. J. & Liben, L. S. (2010), Differing Levels of Gender Salience in Preschool 

Classrooms: Effects on Children’s Gender Attitudes and Intergroup Bias. Child Development, 

81(6), ss. 1787–1798. Tillgänglig på internet: 

http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1111/j.1467-

8624.2010.01510.x/abstract;jsessionid=76C0FEB6A2A729B8AD7E007110AF636B.f04t02  

http://www.jku.at/org/content/e54521/e54528/e54529/e178059/Bandura_SocialLearningTheory_ger.pdf
http://www.jku.at/org/content/e54521/e54528/e54529/e178059/Bandura_SocialLearningTheory_ger.pdf
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/docview/217437260?pq-origsite=summon&accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/docview/217437260?pq-origsite=summon&accountid=9670
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A511708&dswid=-9016
http://hdl.handle.net/2077/22776
http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1111/j.1467-8624.2010.01510.x/abstract;jsessionid=76C0FEB6A2A729B8AD7E007110AF636B.f04t02
http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1111/j.1467-8624.2010.01510.x/abstract;jsessionid=76C0FEB6A2A729B8AD7E007110AF636B.f04t02


  

- 20 - 

 

Hirdman, Y. (1988). Genussystemet [Elektronisk] Teoretiska funderingar kring kvinnors 

sociala underordning. Uppsala: Maktutredningen Tillgänglig på internet: 

http://hdl.handle.net/2077/41325 

 

Hulth, M. & Schönbäck, H. (2014). Hur gör prinsessor?: genusarbete och normkritiskt 

tänkande i förskolan. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur 

Hwang, P. & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. 3., rev. utg. Stockholm: Natur och 

kultur 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket Tillgänglig på 

Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

Odenbring, Y. (2010). Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar: könskonstruktioner i 

interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 

2010 Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/22144  

Sandström, M., Stier, J. & Sandberg A. (2013). Working with gender pedagogics at 14 

Swedish preschools. Jurnal of Early Childhood Research 11(2), ss. 123-132. Tillgänglig på 

internet: http://ecr.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/content/11/2/123 

Schmitt, I. (2014). Normkritiska pedagogiker, lagstiftad antidiskriminering och maktanalys. I 

Persson, A. & Johansson, R. (red.). Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och 

utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds 

universitet. Helsingborg: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, ss. 285-

302 Tillgänglig på Internet: http://lup.lub.lu.se/record/4437902 

Skolverket (2014) Jämställdhet i förskola och skola [2016-01-10] 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-och-

likabehandling/jamstalldhet 

Thurén, T. (2004). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber 

 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Ärlemalm-Hagsér, E. (2010). Gender choreography and micro‐structures – early childhood 

professionals' understanding of gender roles and gender patterns in outdoor play and learning. 

European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), ss. 515-525. Tillgänglig på 

internet: http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2010.525951 

 

  

http://hdl.handle.net/2077/41325
http://hdl.handle.net/2077/22144
http://ecr.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/content/11/2/123
http://lup.lub.lu.se/record/4437902
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-och-likabehandling/jamstalldhet
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-och-likabehandling/jamstalldhet
http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2010.525951


  

- 21 - 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 

 

 

 
 
 
 

Informationsbrev    Datum: 2016-04-08 
 

Till förskollärare 
 
 

Vi heter Liv Strand och Linnea Lundqvist och studerar vår sjunde och sista termin till 

förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på genus utifrån ett pedagogperspektiv. Vi kommer 

därmed att intervjua anställda förskollärare på er förskola som ansvarar för barn i åldrarna 4-5 

år. 
 

Det är viktigt att ni som förskollärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 

kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 

uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 

Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 

Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 
 

 
 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på: 

 

Mail: 

Liv: xxxxxxx@student.hb.se 

Linnea: xxxxxxx@student.hb.se  

Mobilnummer:  

Liv: xxxx-xxxxxx 

Linnea: xxxx-xxxxxx 
 

  

Med vänliga hälsningar 

Liv Strand & Linnea Lundqvist 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

 Hur förstår du läroplanens mål att motverka stereotypa könsroller? 

 På vilka sätt anser du man kan arbeta med att motverka stereotypa könsroller?  

 Vad anser du är stereotypa könsroller? 

 Kan du beskriva konkreta situationer där ert arbete med genus tydliggörs? 

 Hur ofta diskuterar ni genusfrågor? 

 Hur ofta diskuterar ni genusfrågor med barnen? 

 

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och 

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 ska 

motverka traditionella könsnormer och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller.” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 Hur förstår du läroplanens mål att motverka stereotypa könsroller? 

o Kan du förklara? 

o Kan du berätta mer? 

o Kan du ge något exempel? 

 På vilka sätt anser du man kan arbeta med att motverka stereotypa könsroller?  

o Hur menar du? 

o Använder ni er av den metoden? 

o På vilket sätt? 

 Vad anser du är stereotypa könsroller? 

o Hur resonerar du kring det? 

o Kan du förklara? 

o Kan du berätta mer? 

 Kan du beskriva konkreta situationer där ert arbete med genus tydliggörs? 

o Kan du ge något exempel? 

o Kan du berätta mer? 

o Hur resonerar du kring det? 

 Hur ofta diskuterar ni genusfrågor? 

o  Vad diskuterar ni då? 

 Hur ofta diskuterar ni genusfrågor med barnen? 

o  På vilket sätt? 

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och 

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 ska 

motverka traditionella könsroller och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller.” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) 
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