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Sammanfattning 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om förskollärare anser att deras förhållningssätt är 

olika gentemot pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar om kön. 

 

Bakgrund 
I bakgrund presenteras tidigare forskning kring genus. Det framkommer att pojkar och flickor 

behandlas och bemöts olika utifrån deras kön. Forskarna kring ämnet menar att det beror på 

att de stereotypa föreställningarna är så pass djupt inpräntade hos oss människor av olika 

orsaker. Om alla barn ska kunna mötas utifrån individen bör pedagogerna ha ett medvetet 

förhållningssätt där reflektion och diskussion är av betydelse.  

 

Metod 
Studien har gjorts utifrån en kvalitativ metod där intervju har använts som redskap för att 

besvara vårt syfte och frågeställningar. Sju förskollärare från två olika orter har deltagit.  

 

Resultat 
Resultatet visar att förskollärarna anser att de har ett medvetet förhållningssätt gentemot 

pojkar och flickor. Däremot beskriver de att ibland tar de stereotypa föreställningarna kring 

kön över, men det sker omedvetet. De menar även på att de i sin yrkesroll påverkar barnen i 

deras könsroller på ett eller annat sätt. Det som de framhäver som en viktig del är en ständig 

medvetenhet och reflektion över sitt egna förhållningssätt.  
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INLEDNING 
Förskolans verksamhet är en stor del av de flesta barns liv och lägger grunden till ett livslångt 

lärande och det är av stor betydelse att pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt 

gentemot flickor och pojkar. Som det står i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2016) ska 

pedagoger motverka de traditionella föreställningarna om kön och låta barnen utveckla sin 

identitet utan påverkan av vad som anses vara normen, med det menas hur pojkar och flickor 

ska bete sig och vara enligt samhällets förväntningar.  

Genus är något som under åren blivit ett hett ämne och det sägs ofta att vi har ett jämställt 

samhälle där allas lika värde är av betydelse. Men många av oss kan nog känna igen sig i att 

när vi träffar en person för första gången så är det första vi vill ta reda på vad för kön 

personen i fråga har. Det är det som avgör hur vi kommer bemöta personen. En vanlig 

kommentar som flickor ofta möter är ”vad söt klänning du har” och pojkar får ofta höra ”vad 

tuff du är i den t-shirten”.  Tidigare forskning visar att även pedagoger i förskolan omedvetet 

bemöter pojkar och flickor olika. Eidevald (2009, s.2) redogör i sin avhandling att ”Studier 

har visat att förskolans personal bemöter flickor och pojkar utifrån stereotypa föreställningar 

om kön och snarare förstärker än utmanar dessa”. Olofsson (2007) menar att även om 

förskolan har en läroplan som beskriver att den ska motverka stereotypa föreställningar om 

kön så gör inte alla förskollärare det, vilket beror på att föreställningarna och förväntningarna 

kring de olika könen är så inpräntade hos oss. Därför är det av intresse att se om det görs 

skillnad på pojkar och flickor eller om det skett en utveckling kring arbetet med genus. Under 

diskussioner med pedagoger i de olika fokusgrupperna i Eidevalds studie framkom det att de 

hade en större förståelse för pojkarnas beteende än för flickornas. Ett exempel som tas upp är 

att pojkar inte förväntas klara av att vänta på sin tur medan det förväntas av flickorna. Även i 

Odenbrings (2010) studie framkommer det att pedagogerna bemöter pojkar och flickor olika, 

då de anser att pojkarna behöver mer omsorg än flickorna eftersom flickorna anses var mer 

mogna. I de flesta studier vi läst anser pedagogerna att det är en skillnad mellan pojkar och 

flickor (Odenbring, 2010; Eidevald, 2009; Månsson, 1996 & Månsson, 2000).  

Vi tror det finns kunskap kring hur förskollärare ska motverka stereotypa könsroller, men 

normerna om hur en pojke eller flicka bör vara sitter så pass djupt förankrat inom oss att det 

på ett omedvetet plan blir svårt att bortse från dessa normer. Vilket även är något vi själva 

tycker är svårt att motverka men det är därför av stor vikt att verksamma inom förskolan har 

ett medvetet tänk och att pojkar och flickor ska få vara som de själva vill vara utan att bli 

påverkade av andra.  

Den forskning vi studerat genomfördes för några år sedan. Vår studie skulle kunna bidra till 

att se om det som forskare kommit fram till tidigare fortfarande stämmer i dag eller om det 

blivit en förändring i förskollärarnas förhållningssätt.  
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka om förskollärare anser att deras förhållningssätt är 

olika gentemot pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar om kön. 

 

 Vilken uppfattning har förskollärarna på pojkar och flickor? 

 På vilka sätt anser förskollärarna att de påverkar barnens könsroller i sitt 

yrkesutövande? 

 Anser förskollärarna att de bemöter pojkar och flickor olika i förskolan? Och 

iså fall hur? 
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Begreppsdefinitioner 

Flera av begreppen som ofta används när det gäller forskning inom området kön och genus 

tolkas olika beroende på vilket syfte och/eller i vilken situation de används. Detta 

framkommer även tydligt i den tidigare forskning som vi tagit del av (Odenbring, 2010; 

Eidevald, 2009 & Hellman, 2010). Begreppen som beskrivs nedan förekommer ofta i vår 

studie och vi har därför valt att förklara dessa för att tydliggöra vad de innebär. 

Kön 

Eidevald (2009) menar att kön kan beskrivas på olika sätt, både som biologiskt och socialt 

konstruerat. Kön kan ses som något som vi föds med eller något som konstrueras genom den 

sociala samvaron. Davies (2003, s.184) anser att själva könet har eller borde inte ha någon 

betydelse för hur vi är som individer. Varje människa ska få vara den som han eller hon vill 

vara utan att bli påverkad av sitt kön. Det borde göras en tydlig skillnad mellan genitalt kön 

och ”identitet i vardagslivet” för att motverka den tydliga indelning som är i samhället idag 

mellan manligt och kvinnligt.  

Genus 

Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning införde begreppet genus som står för det 

som är socialt konstruerat inom det manliga och kvinnliga. Det handlar inte om det biologiska 

som kön anses vara, utan genus är något som förändras. De föreställningar vi har om manligt 

och kvinnligt ser olika ut runt om i världen och är något som även ändras under historiens 

gång (Hedlin 2006, s.45).  

Stereotypa könsroller 

Eidevald (2009) beskriver att stereotypa könsroller handlar om hur pojkar och flickor, kvinnor 

och män förväntas vara enligt den norm som samhället har skapat. Vad som anses vara 

”normalt” för en man, kvinna, pojke eller flicka. 

Könsöverskridande 

Odenbring (2010) anser att könsöverskridande handlar om att barn gör något som faller 

utanför de traditionella könsnormerna, där de testar att göra något som de inte förväntas göra 

på grund av att de är pojke eller flicka. De testar gränserna och normerna ifrågasätts.  

Jämställdhet 

Jämställdhet innebär att förhållandena mellan männen och kvinnorna är relativt jämt. Inom 

jämställdhet finns det två olika dimensioner, dessa är kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ 

innebär att det är jämt fördelat mellan könen och den kvalitativa dimensionen handlar om att 

män och kvinnor ska ha samma villkor oavsett om det handlar om rättigheter eller 

skyldigheter, till exempel inom arbetslivet eller politiken. Under 1970-talet var den 

kvantitativa delen som störst men nu på senare tid är det den kvalitativa delen som det läggs 

störst fokus på och det är av stor vikt att vi har kunskap om de livsvillkor som flickor och 

pojkar ska ha (Hedlin 2006, s.12). 
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BAKGRUND 
Nedan följer en presentation av kön, genus och jämställdhet ur ett historiskt perspektiv och 

tidigare forskning kring stereotypa föreställningar, pedagogers förhållningssätt, 

gränsöverskridande och skillnaden på bemötande av pojkar och flickor.  

Kön, genus och jämställdhet ur ett historiskt perspektiv 

    Under årens gång har forskningen kring kön varit en process där det mestadels handlat om att 

se skillnader och likheter mellan män och kvinnor. Vid beskrivningar av män och kvinnor 

används olika begrepp som belyser skillnaden mellan könen vilket kan ses som tillfälliga 

uppgörelser mellan oss. Utifrån hur människor har behandlats och bemötts under olika 

tidsepoker och sammanhang påverkas deras identitetsskapande ur stereotypa föreställningar 

kring kön (Berggren 2001, s.19). Redan i bibeln framförs en skillnad mellan män och kvinnor. 

Ett av bibelcitaten är: ”Stor skall jag göra din möda när du är havande, med smärta skall du 

föda dina barn. Din man skall du åtrå, och han skall råda över dig.” (Bibeln Första Mosebok 

3:16). Under denna tidsepok gjordes det skillnad mellan mannen och kvinnan, kvinnan var i 

underläge mot mannen. Detta menar Hirdman (2001) att det kan ha påverkat hur det 

fortfarande är än idag, då mannen är kvar i maktposition. Hirdman beskriver detta som den så 

kallade ”ursituationen” som hon menar påverkar den hårda indelning som finns i vårt 

samhälle mellan vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Hon benämner olika 

religiösa texter samt uttalanden från olika profeter där budskapet är att mannen har en tydlig 

överordning och makt över kvinnan. Kvinnan ses endast som en bärare av barn och har som 

uppgift att ta hand om dem och även ta väl hand om sin man. Kvinnan anses vara 

omhändertagande och i en beroendesituation och mannen bör försörja samt beskydda sin 

kvinna. Denna inpräntade ”naturliga” ordning medför att den typiska indelningen mellan 

könen i dag är som den är och Hirdman kallar detta för det ”stereotypa genuskontraktet”. 

Lenz Taguchi (2004, ss.11-12) beskriver även detta då hon anser att i nästan alla kulturer runt 

om i världen värderas kvinnor lägre än männen. Många anser att anledningen till detta är att 

kvinnor bär på barnet vilket mannen inte kan göra och det har bidragit till olika sociala roller 

mellan oss människor. Dessa sociala roller har gjort mannen till överordnad och kvinnan till 

underordnad. Davies (2003) menar att uppdelningen mellan manligt och kvinnligt anses som 

självklar i dagens samhälle och har så gjorts under lång tid. Denna tanke sitter djupt förankrad 

i oss, framförallt i det västerländska samhället. 

 

    Davies (2003, ss.9-13) nämner att tanken om att det bara finns två slags kön som vi kan 

kategorisera in oss i har sin grund i de “sociala och språkliga strukturer” som var och en av 

oss har omkring sig. Hon nämner vidare att språket både kan ge möjligheter men även kan 

begränsa oss beroende på hur det används och i vilka situationer. När vi som vuxna till 

exempel samtalar med barn hävdar Davies att vi för över våra värderingar och uppfattningar 

om samhället till dem. Då den djupt inrotade uppfattningen om att manligt och kvinnligt är 

två helt olika saker sitter så djupt inom oss att den nästintill är omedveten, bidrar det till att 

barnen redan från tidig ålder får lära sig om motsatserna mellan kvinnligt och manligt samt 

hur de förväntas vara och bete sig som flicka eller pojke. 
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Förskolans historia kring jämställdhet och genus 

Enligt delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) har den svenska förskolan 

under årens gång haft ett stort arbete kring barnpedagogik och könspolitik. I början av 1900-

talet låg fokus på barnets omsorg och dess uppfostran för att sedan leda till ett fokus på ett 

livslångt lärande. Under tidigare delen av 1900-talet var viljan att bidra till ett bättre samhälle 

och barnen skulle få en bra barndom genom pedagogiken. Under processen av uppbyggnaden 

av förskolan var syftet att utveckla utbildningar kring arbetet i förskolan. Då det ansågs 

naturligt för kvinnor att ta hand om barn ifrågasattes anledningen till att införa dessa 

utbildningar. På grund av detta har det varit svårt att rekrytera män till yrket och det har även 

funnits en viss oförståelse kring varför en utbildning är av betydelse inom förskolan. 

Dessvärre har varken utbildningen eller ordet förskollärarinna som togs bort och ändrades till 

förskollärare lockat männen till yrket.  Eidevald & Lenz Taguchi (2011, s.21) beskriver att 

sedan 1960-talet har det pågått ett jämställdhetsarbete inom skolan men inom förskolan har 

arbetet inte skett i samma utsträckning. Under 1960-talet var förskolan inte allmän utan den 

var framförallt till för ensamstående och arbetande mammor. Mammorna som arbetade i 

hemmen lämnade sina barn på deltidsförskola. Det tog lång tid innan förskolan blev en allmän 

heltidsförskola och kom att vara en del av utbildningssystemet i Sverige. Wernersson (2009, 

s.23) redogör att jämställdhet som begrepp användes för första gången inom skolan i deras 

läroplan från 1969, där det skrevs om att jämställdhet i skolan innebar att kvinnor och män 

skulle ha samma förutsättningar i hemmet och i samhället. Eleverna i skolan skulle 

tillsammans få möjlighet att diskutera och reflektera över dessa jämställdhetsfrågor. Eidevald 

& Lenz Taguchi (2011) menar att jämställdhetsarbetet är av stor betydelse redan för barnen i 

förskolan, och de beskriver att i delegationen framkommer det att när arbetet implementeras i 

tidig ålder får barnen en bättre kunskap kring området. Syftet med denna delegation var att 

arbetet med jämställdhet i förskolan skulle leda till att barnen fick kunskap kring de 

rättigheter och skyldigheter som gäller samtliga människor oavsett kön. Denna kunskap hade 

de som förhoppning att barnen skulle ta med sig som vuxna ut i samhället. Delegationen 

(SOU 2006:75) hade även som fokus att se ur ett genusperspektiv på lärandet i förskolan och 

hur stereotypa föreställningar kring kön kan brytas upp och motverkas.  

Stereotypa könsroller  

Eidevald (2009) beskriver i sin avhandling att de flesta pedagoger anser att de behandlar och 

bemöter flickor och pojkar jämställt i förskolan där deras kön inte påverkar deras 

förhållningssätt.  Dock framkommer det i tidigare forskning ett annat resultat som visar det 

motsatta, att pojkar och flickor bemöts olika beroende på vilket kön barnet ifråga har. 

Påverkan av de könsstereotypa normerna är en anledning till att det görs en skillnad på barn 

redan vid födseln där de placeras i facken ”manligt” eller ”kvinnligt”. Både Svaleryd (2002) 

& Olofsson (2007) beskriver likt Eidevald (2009) detta och de anser även att det kön vi föds 

med har en påverkan på hur vi kommer bemötas och därmed formas i vårt identitetsskapande. 

Eidevald (2009) menar att det syns en skillnad i pedagogers förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor, den fysiska närheten skiljer sig åt beroende på kön, barnen får olika leksaker och 

vuxna anpassar sitt röstläge beroende på vilket kön barnet har. Även Hedlin (2006, ss. 27-28) 

likt de andra forskarna ovan beskriver att de flesta människor anser att vi behandlar alla lika 

oavsett kön men vid närmare eftertanke behandlar merparten av oss män och kvinnor olika 

utefter de normer som finns i samhället. Det finns normer om hur kvinnor bör bete sig och 

skulle de överskrida dessa normer skulle de anses som manliga och män som bryter mot sina 

normer anses vara omanliga.  
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Kvinnor som sköter hemmet för att mannen ska kunna fokusera på sin karriär hamnar inom 

det ”normala”, men skulle det vara tvärtom att en man gör det för sin kvinna skulle han anses 

vara en toffel. När förväntningarna överskrids blir det synligt att kvinnor och män har olika 

villkor. En manlig förskollärare förväntas ofta ta hand om saker som anses vara ”manligt”, till 

exempel vaktmästarsysslor men däremot förväntas han inte att baka. 

 

Eidevald (2011, ss.9-12) beskriver att pedagogernas förhållningssätt påverkar barnens 

identitetsskapande så det är vid stor vikt att de får se att det finns flera olika sätt att vara på 

oavsett om du är en pojke eller en flicka. Arbetet med genus innebär inte att vi ska förändra 

någon utan vi ska arbeta för ett friare liv där samhället inte styra vem vi är eller blir. Coyne, 

Linder, Rasmussen, Nelson och Collier (2014) beskriver att det dessvärre inte är så då det 

finns många brister i samhället när det kommer till arbetet med genus och jämställdhet. 

Samhället har en väldigt stor påverkan på barnen, framförallt genom media då barnen 

dagligen tillägnar sig de stereotypa föreställningarna kring kön som media framställer. Många 

av barnprogrammens huvudkaraktärer är manliga och särskilt när det kommer till superhjältar. 

Visst finns det kvinnliga superhjältar också men inte alls i den utsträckning som manliga. De 

manliga superhjältarna får typiska stereotypa egenskaper såsom starka, muskulösa och 

aggressiva. Även Lenz Taguchi (2004, ss.34-35) menar att vi använder oss av dessa inre 

föreställningar kring kön när vi samtalar om flickor eller pojkar. De ord som används när vi 

förklarar egenskaper hos varandra är ord som har ett visst uttryck beroende på vilket kön 

personen i fråga har. Lenz Taguchi ger ett exempel på hur detta kan uppstå då flickan Lisa 

anses som väldigt stökig för att vara en flicka, men i jämförelse med pojkarna så är hon 

normalstökig. Vi accepterar inte Lisas beteende då flickor inte ”ska” vara lika stökiga som 

pojkar. När pojkar uppvisar samma beteende som Lisa kan det ses som något kreativt men 

Lisa får stämpeln ”stökig”.  Flickor som lyssnar och gör vad vi säger kan uppfattas som flitiga 

medan en pojke som uppvisar samma beteende ibland anses vara mesig eller feminin av sig.  

 

Eidevald (2009, s.55) beskriver att när flickor och pojkar delas upp utifrån sina kön och när 

denna könsuppdelning ses som något självklart har det att göra med olika resonemang som 

styrker denna uppdelning. Ett sådant resonemang skulle kunna vara att flickor har ett lugnt 

beteende och gillar att ta hand om andra medan pojkar är aktiva av sig och gillar att utmana 

sig själva. Dessa resonemang även kallade diskurser ger en betydelse för olika begrepp, vilket 

både kan möjliggöra och hämma hur vi gör och resonerar. Diskurser kan ses som något som 

är absolut sanning om vad som är rätt eller fel i olika sociala sammanhang, kulturer eller 

under en speciell tidsepok. Enligt Davies (2003) har både flickor och pojkar krav på sig att 

vara på ett visst sätt men kraven verkar vara hårdare mot tjejerna. Det är enligt Davies lättare 

för pojkar att inta olika feminina roller i exempelvis rollekar på förskolan än vad det är för 

flickor att inta en maskulin roll i pojkarnas lek. Detta beror på att när flickorna går in i en 

maskulin roll och ska komma in i en maktposition som detta innebär måste pojkarnas makt 

läggas åt sidan, vilket är svårt för dem att göra. Hon menar även på att barn strävar efter att 

försöka göra rätt, med andra ord inte bryta mot de könsnormer som finns. Davies ger exempel 

på en situation där könsnormerna bryts. Det handlar om en 5 årig flicka som reagerar starkt på 

att en pojke blir kallad för ett tjejnamn. I själva verket är pojken en flicka men eftersom hon 

inte ser ut som “den typiska flickan” blir hon sedd som en pojke. Ett annat exempel från 

denna studie är från en annan observation där hon såg hur några pojkar klädde sig i kjolar för 

att i leken kunna bete sig på det sätt som kläderna associerade till. I detta fall gick leken över i 

slagsmål mellan pojkarna varav en av dem hamnar i underläge. Detta barn har till en början en 

kjol på sig men tar under slagsmålet av sig den och säger “nu har jag byxor på mig”. Att 

kjolen togs av beskriver Davies som att det även gav pojken mera makt varav han inte längre 

var i underläge utan istället var det han som började dela ut sparkarna.  
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Davies ifrågasätter varför det är så viktigt att flickor måste se ut som en flicka och pojkar som 

en pojke och undrar över varför detta redan hos vissa barn är så djupt inpräntat. Hon menar att 

det kan bero på att samhället har skapat dessa normer och att det förs vidare till barnen. 

Davies beskriver de tydliga indelningarna i manligt och kvinnligt när det till exempel kommer 

till barnens klädval, eller de kläder som föräldrarna väljer att barnen ska ha på sig i förskolan 

där ofta valet görs att flickor ska ha klänning och pojkar ska ha byxor. 

Flickor som hjälpfröknar 

Odenbring (2010, s.167) kunde under observationerna i sin studie se att flickor oftast 

användes som så kallade “stötdämpare” där de till exempel placerades mellan två lite bråkiga 

pojkar för att det skulle bli mer lugnt i gruppen. Pedagogernas mening med detta var att 

blanda gruppen för att alla skulle få lära känna alla. Hon kunde dock se att i vissa fall blev det 

aldrig enbart flickorna vid ett bord men däremot fick pojkarna sitta vid ett bord tillsammans 

utan att några flickor satt där. Odenbring beskriver att detta bidrar till att flickorna inte får 

chans att ta samma plats och de hämmar dem i deras samspel med andra flickor. Pojkarna 

däremot fick en starkare sammanhållning och en bättre gruppkänsla. Enligt Odenbring visar 

forskning på att pedagoger har en bild av flickor som mer självständiga och mogna än vad 

pojkar förväntas vara. Flickorna får ofta tilldelat sig ett större ansvar än vad pojkar får, 

antingen då genom att vara något slags lugnande medel som placeras mellan två busiga pojkar 

eller på så vis att de får hjälpa till mer i förskolan med diverse uppgifter. Dock nämner 

Odenbring att det hon såg under sina observationer då det gäller att vara en så kallad 

“hjälpfröken” var en jämn fördelning mellan både pojkar och flickor. Enligt Svaleryd (2002, 

s.21) däremot anses det bara vara flickor som får axla rollen som lydiga och lugna då det 

förväntas av dem, vilket även bidrar till att de ofta får agera ”hjälpfröken”. Pojkar är inte de 

som brukar tilldelas den rollen av pedagogerna. Hon tar upp ett exempel där två pojkar på 

vilan var relativt stökiga och för att lösa detta problem lade de en flicka i mellan. Det blev 

lugnare under vilan men pedagogerna insåg därefter att de hade låtit flickan ”lösa” deras 

problem.  

Uppmärksamhet gentemot pojkar och flickor 

Månsson (2000) observerade i sin tidigare studie som gjordes 1996 att pojkar och flickor 

bemöttes olika av pedagogerna vid blöjbyte och av och påklädning. Pedagogerna hade mer 

fysisk kontakt med pojkarna mot vad de hade med flickorna då de fick klara sig själva. Detta 

bidrog till att pojkarna fick mer uppmärksamhet än flickorna, både genom samtal och genom 

närhet med pedagogerna. Månsson kom även fram till detta i sin senare studie som hon gjorde 

2000. Vid intervjuerna i denna studie uttryckte de flesta pedagogerna att flickorna är de som 

bestämmer och är självständiga men pojkar behöver mer närhet. Däremot kunde inte Månsson 

i sina observationer se att pojkarna sökte mer närhet till pedagogerna än flickorna, vilket 

stämde överens med pedagogernas uttalanden kring detta. Månsson såg i sina observationer 

att pedagogerna använde en mer känslomässig ton när de samtalade om pojkar i jämförelse 

mot när de talade om flickor. Hon har även i sin studie sett att under de aktiviteter som 

pedagogerna håller i, till exempel i samlingen så får pojkarna ta mer plats och får mer 

uppmärksamhet än flickorna. Pojkarna är mer utåtriktade och visar att de vill ha bekräftelse, 

vilket de får genom att pedagogerna samtalar med dem under en längre stund, visar 

ögonkontakt och bekräftar dem. Flickorna kommer i skymundan och varken tar eller får 

samma plats som pojkarna. Detta påverkar barnens självuppfattning vilket bidrar till att 

pojkarna får bättre självuppfattning än flickorna. Men Eidevald (2009) däremot kom i sin 

studie fram till att det var tvärtom, pedagogerna sökte mer ögonkontakt med flickorna än med 

pojkarna, detta handlade däremot om vid tillsägelser, Månssons (2000) observation handlade 

mer generellt om olika situationer där pojkar fick mer ögonkontakt än flickor.  



 

8 

 

I intervjuerna i Eidevalds (2009) studie framkom det att pedagogerna ansåg att de inte gjorde 

någon skillnad mellan pojkar och flickor. Däremot uppmärksammade han i sina observationer 

att pedagogerna gjorde en skillnad då de begärde mer ögonkontakt med flickorna än pojkarna. 

Pojkarna fick inte samma krav på sig och de slapp ofta undan utan några konsekvenser.   

 

Odenbring (2010, s.148) har observerat en situation där pedagogen läser för barnen. I detta 

fall störde pojkarna läsningen, en av pojkarna får då sätta sig på en stol i en annan del av 

rummet. Däremot var det även en flicka som störde men pedagogen lät henne vara kvar och 

hon blev tillsagd att räcka upp handen om hon ville säga något. Flickan fick chans att uttrycka 

sig medan pojken blev sittandes kvar på stolen utanför gruppen. Även Eidevald (2009, ss.198-

202) har ett liknande exempel men i detta fall är det istället en flicka som får strängare 

konsekvenser än pojkarna. Det är en situation där barnen är högljudda och inte lyssnar på 

pedagogen. Pojkarna får en kort tillsägelse och pedagogen lämnar rummet utan att ha fullföljt 

kommunikationen med dem. Anna däremot blir tillsagd av pedagogen att sluta och försöker 

samtala med henne för att hon ska inse vad som gjorts fel men det går så pass långt att 

pedagogen tar ut henne från rummet. Eidevald uppmärksammade efter att ha tittat igenom 

videoobservationen ett flertal gånger att pojkarna och Anna var lika högljudda men hon fick 

strängare konsekvenser. Eidevald menar att det kan ses som att flickor har högre 

förväntningar på sig och har kommit längre i sin mognad än pojkar. Flickor förväntas kunna 

förstå att de ska visa mer hänsyn till andra vilket inte förväntas i lika hög grad hos pojkarna. 

En av pedagogerna i studien bekräftar detta synsätt under intervjusamtal, då hon själv 

uttrycker att ” när jag säger till en flicka förväntar jag mig att hon förstår mig, av pojkar 

förväntar jag mig nog inte det”. Månsson (2000) kunde även se i sin studie när flickor 

provocerade pedagogerna på olika sätt uppmärksammades detta mer än när pojkar gjorde det. 

Det beror på de traditionella föreställningarna om att pojkar ska bete sig så och det anses 

tillhöra det ”normala” hos dem, men flickor bör enligt normen inte göra det.   
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TEORETISK RAM 
Då syftet med denna studie är att undersöka om förskollärare anser att deras förhållningssätt 

är olika gentemot pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar om kön har vi valt att 

utgå ifrån Hirdmans (2001) teori om genus som kommer att beskrivas i första kommande 

stycke. Hennes teori ger oss en ökad förståelse för vad som kan ligga bakom de eventuella 

stereotypa föreställningarna om kön som enligt tidigare forskning påverkar förskollärarnas 

förhållningssätt till pojkar gentemot flickor. Vi har även valt att utgå ifrån ett feministiskt 

poststrukturalistiskt perspektiv då detta ger oss möjligheten att ifrågasätta och förstå den 

komplexa relationen mellan oss människor och vår omvärld och hur den kan påverka 

förskollärares stereotypa föreställningar om kön. Eidevald (2011, 2009) menar att den 

feministiska poststrukturalismen löper sida vid sida med poststrukturalismen och därför anser 

vi att det är av intresse att beskriva båda samt hur vi i vår undersökning kan ha nytta av dessa 

tankesätt. I tidigare studier har det framkommit att även om det i förskolan ska ske ett 

medvetet arbete kring att förebygga könsstereotypa roller så är arbetet bristfälligt. Till 

exempel framkommer detta i Eidevalds studie (2009, s.170) och han menar på att anledningen 

till att förskollärare inte gör som de säger sig göra när det gäller jämställdhetsarbete och att 

motarbeta stereotypa könsroller kan ha att göra med människans omedvetenhet kring hur 

påverkade vi blir av samhället gällande könsnormer.  

 

Hirdmans genusteori 
Hirdman (2001) är en av Sveriges främsta kvinnliga forskare inom frågor kring genus och 

kvinnornas position i samhället. Hon grundade sin genusteori på 80-talet och den fick stor 

betydelse för forskningen kring relationerna mellan män och kvinnor, männens maktposition i 

jämförelse med kvinnans underposition. Hirdman menar att begreppet genus kan hjälpa oss att 

se och förstå världen på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Hon beskriver att begreppet genus 

som togs fram under 80-talet lånades av det engelska ordet ”gender” för att kunna motverka 

den maktordning mellan män och kvinnor som fanns då, och som än idag fortfarande finns 

kvar. Innan användes begreppet könsroll flitigt i Sverige för att beskriva uppdelningen mellan 

könen men begreppet genus gjorde det mer tydligt för att kunna få förståelse för skillnadens 

bredd, genus handlar inte om könet, utan om det ekonomiska, sociala, arbetslivet, kläderna 

och leksakerna. Hirdman menar vidare att med begreppet genus ges det inte utrymme för 

missuppfattning om vad som menas då genus handlar om allt som är socialt konstruerat och 

kön handlar om den biologiska skillnaden. Kvinnoforskarna under denna tid hade som vilja 

att kunna undersöka och utreda kvinnans lägre rang i samhället. Hirdmans teori om genus 

innebär att det kvinnliga och manliga hålls isär varav det manliga ses som norm i samhället 

och kvinnan anses vara i underläge gentemot mannen. Hennes syn på begreppet genus är att 

det är något som finns runt omkring oss överallt och genus skapas genom samhällets 

uppdelning av vad som anses manligt och kvinnligt. Det är en samhällsteori som hjälper oss i 

vår studie att få en ökad förståelse kring de eventuella könsstereotypa föreställningar som kan 

förekomma i förskolan och vad dessa kan ha sitt ursprung i. Hon benämner det stereotypa 

genuskontraktet och beskriver detta som en tyst överenskommelse och en djupt inpräntad 

föreställning kring vad som anses vara kvinnligt och manligt. Dessa föreställningar menar hon 

har förankrats inom oss under en väldigt lång tid och hon tar upp exempel från religiösa texter 

som Bibeln och Koranen där fördelningen mellan kvinnor och män starkt lyser igenom och 

framhålls. Hon nämner även uttalanden från stora tänkare och profeteter som genom tiderna 

uttryckt en mycket tydlig skillnad mellan män och kvinnor i deras sätt att vara och vilka 

förväntningar människan bör ha på dessa. Hirdman likt Davies (2003) menar på att 

föreställningen om att manligt och kvinnligt är två helt olika saker med olika innebörder 

vilket sitter djupt inpräntade i vårt västerländska samhälle och detta påverkar i sin tur hur vi 

bemöter män och kvinnor eller pojkar och flickor.  
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De stereotypa föreställningarna som finns i vårt samhälle och som påverkar oss på flera olika 

plan förstärks och upprätthålls enligt Hirdman på grund av denna så kallade ”ursituation”. 

Dessa föreställningar anses även föras vidare genom de olika generationerna. Hirdman delar 

in detta genuskontrakt i tre formler som då beskriver hur kvinnan skapas utifrån mannen. Den 

första formeln (grundformeln) innebär att de olika könen hålls isär där det kvinnliga anses 

som mindre viktigt. Här kan man tänka sig den tydliga uppdelningen i samhället mellan 

exempelvis pojkkläder och flickkläder, fördelningen av leksaker mellan pojkar och flickor, 

manliga och kvinnliga yrken eller lönesättningen för män gentemot kvinnor inom samma 

yrken. I den andra formeln (jämförelseformeln) värderas det manliga högre än det kvinnliga 

och kvinnan anses bli skapad genom mannen och ständigt jämförd med honom. Det som 

anses vara manligt och pojkigt värderas högre än det som anses vara kvinnligt och flickigt. 

Till exempel anses det vara mer tillåtande för en flicka att bete sig eller klä sig maskulint mot 

vad det är om en pojke beter sig eller klär sig feminint. Den tredje formeln kallar Hirdman för 

den normativa formeln som innebär att det kvinnliga och manliga är två helt olika arter som 

inte på något sätt är lika varandra.  

 

Poststrukturalism och feministisk poststrukturalism 

Ur ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt ses människor som ”multipla subjekt”. Vilket 

innebär att vi inte är eller blir på det ena eller det andra sättet, utan att utifrån olika händelser, 

diskurser och föreställningar görs vi till den vi är och vill vara. Det innebär att vi både kan 

vara manliga och kvinnliga på samma gång det spelar ingen roll vilket kön vi har. Inom 

feminismen finns det tre olika så kallade “tidsmässiga vågor” varav feministisk 

poststrukturalism ingår i den tredje vågens feminism och hade sitt genombrott vid slutet av 

1980-talet. Med ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv tillåts vi i vår studie att 

ifrågasätta de stereotypa föreställningar som ofta finns kring vad som anses kvinnligt och 

manligt (Eidevald, 2009). Då vårt syfte med studien är att ta reda på om förskollärare anser 

om de har ett omedvetet eller medvetet stereotypt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor 

vill vi kunna ifrågasätta och analysera resultatet av intervjuerna med hjälp av denna teori. 

Med denna teori kan vi se om vissa ord används för pojkar och vissa ord för flickor, eller om 

orden inte har någon betydelse oavsett vilket kön det handlar om. Även poststrukturalismen 

hjälper oss i detta arbete med teorins syn på att orden inte nödvändigtvis måste representera 

verkligheten som den anses vara (Eidevald 2009, 2011). Även Lenz Taguchi (2004) beskriver 

att feministisk poststrukturalism ifrågasätter vad som är manligt respektive kvinnligt och vill 

även lösa upp dessa föreställningar. Vidare beskriver hon att diskurs inom poststrukturalismen 

har att göra med vad orden innebär eller vad de har för betydelse, det som menas i det vi säger 

och hur det påverkar hur vi handlar i olika situationer. Dessa diskurser ändras efter 

sammanhang och i speciella sammanhang är vissa diskurser dominerande.  Språket är det som 

är det viktiga och hur vi använder oss av orden när vi samtalar om flickor och pojkar 

exempelvis inom förskolan. Orden och dess mening ses alltså som en del av ”vårt skapande 

av verkligheten”.  

 

Eidevald (2011, ss. 99-102) diskuterar kring den självklara uppdelning som ofta finns idag 

mellan flickor och pojkar och han beskriver att det är på grund av den diskurs som finns i vårt 

samhälle kring vad som förväntas vara typiskt för flickor och pojkar. Till exempel att flickor 

bör vara omhändertagande och ha ett större tålamod men pojkar däremot anses busiga och 

bråkiga. Genom denna verklighetsuppfattning ges begreppen flicka och pojke en 

underliggande mening att flicka är lugn och mogen medan pojke är bråkig och omogen.  
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Eidevald beskriver vidare att det är svårt att göra motstånd mot så pass starka diskurser vilket 

i sin tur leder till att diskursen upprätthålls och normer som har uppkommit genom denna 

fortsätter att genomsyra vår verklighetsuppfattning. Eidevald tar upp ett exempel kring detta 

där en förskollärare upprepade gånger säger ”nu får ni sluta bråka killar”. Genom ett sådant 

uttalande menar Eidevald att det lätt skapas en bild av att alla pojkar är bråkiga, även om det 

kanske i samma rum sitter några och inte säger ett ljud. Där med finns risken att en norm 

byggs upp kring vad som anses typiskt för pojkar, detta på grund av ordens användning. 

Liknande uttryck kan mycket väl användas i förskolan idag men frågan är om det sker 

omedvetet eller medvetet och om förskollärarna har insikt i hur ordens användning kan 

påverka barnen i deras könsroller.  Även Davies (2003, s.11, 26) menar att orden ”manlig”, 

”kvinnlig”, ”pojke” eller flicka” innefattar bakomliggande värderingar och tankar kring hur 

man förväntas bete sig beroende på vilket kön man tillhör. Hon redogör för att det ur en 

poststrukturalistisk teori blir lättare att ifrågasätta just ordens betydelse och bortse från det 

genitala kön vi har fötts med. Davies framhäver alltså ordens betydelse som avgörande för hur 

vi beter oss i olika situationer. Poststrukturalistiska teorier ger oss enligt Davies möjligheten 

att ifrågasätta och förstå relationen mellan oss människor och den sociala värld vi lever i. Hon 

anser att om vi förstår kraften bakom de olika påståenden eller uttalandena som görs kring 

verklighetsuppfattningar och att samhället ständigt skapas genom dessa så kan vi upptäcka 

nya sätt att förändra världen till det bättre. Davies beskriver även att människan i den 

poststrukturalistiska teorin ses som en person som kan förändras på olika sätt där jaget inte är 

något fast och bestämt. Fokus ligger istället på individen och att det biologiska könet inte har 

någon betydelse för vilka möjligheter som ges. Genom ett sådant synsätt ges förutsättningar 

för att det är tillåtet att i olika situationer vara antingen mer maskulin eller feminin vare sig du 

är flicka eller pojke. Enligt läroplanen för förskolan är det ett liknande synsätt vi bör ha i 

förskolan, att motarbeta de stereotypa föreställningarna om kön.  
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METOD 
I denna del presenteras varför kvalitativ metod och intervju som redskap valdes, vilket urval 

vi gjort av respondenter till studien, genomförande och analyserna. Forskningsetiska principer 

tas även upp här som en underrubrik.  

Kvalitativ metod 

Vi valde att använda kvalitativ metod till denna studie. Denna metod valdes då syftet med 

studien är att ta reda på om förskollärare anser att deras förhållningssätt är olika gentemot 

pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar om kön. Vi vill ta reda på hur 

förskollärarana beskriver att de gör och det är deras uppfattning som är betydande i denna 

studie. Vid en kvalitativ forskning ligger fokus på orden, där forskaren tolkar det insamlade 

materialet i analysen (Bryman 2011). Arhne & Svensson (2015, s.10) beskriver att i 

kvalitativa metoder kan intervju eller observation användas som redskap. I en kvantitativ 

metod är syftet att ta reda på mängd, antal eller ålder till exempel men däremot i kvalitativ 

metod så kan det gälla att få fram olika händelser, tankar eller reflektioner. I kvalitativ 

forskning handlar det inte om att mäta något utan att ta reda på om det som undersöks 

förekommer, hur det undersökta området fungerar i praktiken och vid vilka tillfällen det 

påträffas. 

Intervju 

Intervju användes som redskap till denna studie, anledningen till detta är att fokus ligger på att 

ta reda på hur förskollärarna beskriver sitt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor och 

om de anser att deras yrkesroll påverkar barnen. Vid kvalitativa intervjuer så bör 

respondenten ha kunskap eller erfarenhet kring det område som ska undersökas för att få ett 

trovärdigt resultat. Därför valdes förskollärare som respondenter till denna studie för att öka 

tillförlitligheten. Frågorna som valdes till studien är öppna frågor där förskollärarnas 

uppfattningar är viktiga och av stor betydelse för studien. Kihlström (2007, ss.48-49) 

beskriver att kvalitativa intervjuer sker i form av ett samtal men är fokusinriktat där 

intervjuaren bestämmer vart samtalet leder och att området inte lämnas. Genom att använda 

sig av öppna frågor får respondenten möjlighet att utifrån sina egna erfarenheter besvara 

frågan och forskaren kan då ställa följdfrågor utifrån respondentens svar. Kihlström (2007, 

s.51) redogör att intervjuer både kan antecknas och spelas in, fördelen med att spela in 

intervjuerna är att allt kommer med och inget glöms bort. En annan fördel är att den som 

intervjuar i efterhand kan höra på vilket sätt frågorna har ställts och även analysera sitt eget 

deltagande. Något som också bör tänkas på vid intervjuer är att det finns tillräckligt med tid så 

att varken intervjuare eller respondent känner sig stressade. Därför är det en fördel att 

informera respondenten innan intervjun hur lång tid intervjun beräknas att ta.  

Urval 

Två förskolor på två olika orter i västra Sverige valdes till studien. Dessa förskolor valdes på 

grund av att vi har anknytning till dem, den ena förskolan har en av oss haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning på och den andra har en av oss jobbat på tidigare. Dessa 

valdes även för att de ligger nära där vi bor och det blev enkelt för oss att ta oss dit. Ett sådant 

här urval beskriver Bryman (2011) som ett bekvämlighetsurval då de personer som medverkar 

i studien är några som är lätta att nå för forskaren. Förskollärare valdes till studien på grund 

av att vi tror de har en ökad medvetenhet kring genus, vilket utbildningen bör ha bidragit till. 

Detta urval gjordes även för att kunna besvara vårt syfte. De som deltar i studien arbetar med 

barn från ett till sex år. Sju förskollärare intervjuades till studien och vi ansåg att det räckte för 

att besvara vårt syfte.  
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Arhne & Svensson (2015, s.42) beskriver att det inte är tillräckligt att intervjua en person eller 

några stycken utan minst sex till åtta personer för att kunna få fram svar på syftet. Men det 

kan även behövas fler respondenter till undersökningen. När forskaren upptäcker att svaren 

börjar likna varandra så har det uppnåtts en så kallad mättnad vilket innebär att fler intervjuer 

förmodligen inte kommer att ge någon ny information om syftet och frågeställningarna.  

Genomförande 

För att kunna skicka ut vårt missivbrev (se Bilaga 1) till de förskolor vi valt till vårt urval 

kontaktade vi på ena förskolan förskolechefen och på den andra handledaren för den 

verksamhetsförlagda utbildningen. När dessa var kontaktade mailades missivbreven ut till den 

ena förskolan och till den andra lämnades det ut på plats. Missivbrev skickades ut en vecka 

innan intervjuerna genomfördes. I missivbrevet fanns det information om studiens syfte, vår 

metod, hur lång tid intervjuerna bör ta och etiska principer. Några dagar innan intervjuerna 

ägde rum tog vi kontakt med förskolorna för att se om respondenterna till vår studie hade fått 

ta del av missivbreven. Vi har intervjuat var för sig för att utnyttja tiden så mycket som 

möjligt. Intervjuerna har både spelats in och det har förts kompletterande anteckningar. 

Intervjuerna skedde i ett lugnt avgränsat rum så att vi inte skulle bli störda. Kihlström (2007, 

s.51) beskriver att något som bör tänkas på är att intervjuerna sker på ett ställe där andra inte 

kan störa under intervjun och att inte respondenten blir ofokuserade på grund av olika orsaker. 

Hon nämner även att forskaren bör beakta hur placeringen ska vara mellan forskaren och 

respondenten. Det är en fördel att kunna ha ögonkontakt men det är viktigt att det inte upplevs 

som obekvämt för respondenten. Vilket var något som vi tänkte på när vi placerade oss 

tillsammans med respondenten då vi ville ha en så bekväm situation som möjligt för att få ett 

naturligt samtal. Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi respondenterna om vi fick spela 

in, samtliga svarade ja vilket underlättade intervjuns genomförande. Intervjuerna tog mellan 

10-20 minuter per intervju. Efter att intervjuerna avslutades sparades de ner i telefonen som 

var vårt redskap för inspelningen.  

Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Innan intervjuerna påbörjades fick vår handledare ta del av våra intervjufrågor för att kunna 

ge respons på dem. Intervjufrågorna ändrades utifrån den respons vi fick av handledaren och 

det bidrog till att de blev tydligare och frågorna blev mer öppna än tidigare. Kihlström (2007, 

s.231) beskriver att det bidrar till att studien får högre validitet och giltighet, när en 

vetenskapligt skolad person får ta del av frågorna. För att få reda på om våra intervjufrågor 

var tydliga nog för att få svar på vårt syfte valde vi att göra en pilotstudie i form av 

provintervjuer med tre andra förskollärare. Kihlström (2007) beskriver att när forskare 

använder sig av liknande respondenter i provintervjun som i den riktiga intervjun ökar även 

validiteten. Genom att göra dessa provintervjuer kunde vi se vad som behövde ändras och 

läggas till för att inte intervjufrågorna skulle kunna missuppfattas och hur de kunde ändras för 

att få svar på vårt syfte. Reliabilitet handlar om att studien är tillförlitlig och att 

undersökningen är gjord på rätt sätt och har ett resultat som är trovärdigt. För att få en högre 

reliabilitet är det med fördel att använda sig av bandspelare för att få med allt som sägs under 

intervjun, därför valde vi att spela in. Att vara två under intervjun ökar också reliabiliteten, då 

forskarna kan ta hjälp av varandra. Den ena kan observera den som intervjuar och föra 

kompletterande anteckningar kring situationen (Kihlström 2007, s.232). På grund av tidsbrist 

valde vi ändå att intervjua enskilt men det hade varit en fördel att intervjua tillsammans för att 

öka reliabiliteten.   
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Något som vi tänkte på under intervjuerna var att hålla oss till vårt syfte och inte börja 

undersöka något annat, detta var något som var svårt då det är ett intressant ämne som gör det 

lätt att fokus hamnar på annat än syftet. Vilket även Kihlström (2007)  beskriver att fokus 

ligger på det som ska undersökas för att få validitet på studien vilket i sin tur innebär att 

studien är giltig.  

Forskningsetiska principer 

Som forskare har vi ett ansvar att ta hänsyn till respondenterna. Hermeren (2011) beskriver att 

några av de allmänna principerna i forskning är att ha ett tydligt syfte och frågeställningar. 

Även metod ska vara tydligt beskriven och kunna besvara syftet och de frågor som används. 

Forskaren bör vara professionell i sin roll i genomförandet av metoden och hantera det 

insamlade material på rätt sätt. Detta bidrar till att studien får en hög tillförlitlighet och är av 

god kvalité. Som forskare ska vi ta hänsyn till de etiska principerna i vår studie. Dessa 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Nedan följer en kort förklaring av de olika principerna samt hur vi själva har gjort för att 

förhålla oss till dessa i vår studie. 

 

Informationskravet: Forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte och även hur 

undersökningen är upplagd. Respondenterna ska även bli informerade om att deltagandet sker 

på fri vilja och de får avbryta när de vill (Bryman, 2011). Vi skickade ut ett missivbrev till 

samtliga av respondenterna i detta missivbrev stod det information om studien, syftet, vilken 

metod som skulle användas och även att deltagandet sker på fri vilja. Vilket vi även sa innan 

intervjun för att förtydliga.  

Samtyckeskravet: Respondenterna blir tillfrågade om de vill delta och de får själva ta ställning 

till deras medverkan (Bryman, 2011). Innan intervjun startade tillfrågades respondenterna om 

de ville delta och vi informerade dem att de när som helst fick avbryta. Något som vi fick ta 

ställning till var när en av respondenterna meddelade att hen inte kunde delta på grund av 

tidsbrist. Detta godtogs då vi tar hänsyn till de forskningsetiska principer och respondenten 

behövde inte delta då det enligt detta krav ska ske på fri vilja. 

Konfidentialtetskravet: Informationen om deltagarna ska vara anonym, det vill säga att fiktiva 

namn används både deltagare, namn på förskola och ort. Det ska inte gå att lista ut vem som 

har sagt vad i studien (Löfdahl, 2014). Respondenterna fick tydlig information att fiktiva 

namn används i vår studie och det inte på något sätt går att ta reda på vilka som deltog.  

Nyttjandekravet: De insamlade materialet från undersökningen får enbart användas till den 

tänkta forskningen och anteckningar och ljudfilerna raderas efter att uppsatsen godkänts 

(Bryman 2011, Löfdahl 2014). 
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Analys 

Analysen har varit en tidskrävande del av detta arbete och har gjorts i olika delar. Vi har 

transkriberat intervjuerna genom att lyssna på dem och skrivit ner ordagrant vad som sagts, 

detta gjordes enskilt och skrevs direkt in på datorn. Arhne & Svensson (2015) beskriver att 

det är av stor vikt att transkribera intervjuerna så fort som möjligt efter genomförandet 

eftersom de då ligger nära i minnet. Vi transkriberade våra intervjuer både samma dag som de 

ägde rum och dagen efter för att på så sätt kunna komma ihåg hur känslan var vid intervjun 

och även för att lättare kunna relatera till det som sades under intervjun. När transkriberingen 

var färdig lästes materialet noga igenom för att kunna hitta mönsterbildande utsagor. Varje 

fråga lästes var för sig för att kunna se vad varje enskild respondent svarat. Vi använde oss av 

öppen kodning och som Thornberg & Forslund Frykedal (2015) beskriver handlar det om att 

hitta orden och meningarna som besvarar de öppna frågorna. Meningarna och orden går 

forskaren noga igenom och dessa stryks under, vilka som stryks under beror på vilka öppna 

frågor som används. De öppna frågor som vi utgick i från i första steget av analysen var: Vad 

säger det insamlade materialet om vårt syfte: förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor ur stereotypa föreställningar om kön och huruvida förskollärarens yrkesroll 

påverkar barnen i deras könsroller och vad säger det insamlade materialet om våra 

frågeställningar: Vilket synsätt har förskollärarna på pojkar och flickor? På vilket sätt anser 

förskollärarna att de påverkar barnens könsroller i sitt yrkesutövande och anser förskollärarna 

att de bemöter pojkar och flickor olika i förskolan och i sådana fall hur? Olika färger 

användes för varje öppen fråga och dessa valdes för att lättare kunna skilja ut de olika 

frågorna från varandra. Efter att vi strukit under olika meningar och ord i de transkriberade 

intervjuerna hittade vi samband mellan dem och dessa samband bildade olika koder. När 

dessa koder var klara jämförde vi dem med varandra för att hitta likheter och skillnader. 

Thornberg & Forslund Frykedal (2015, s.51) redogör att när koderna ställs emot varandra 

framkommer det vilka som hör ihop och vilka som hålls isär och dessa koder skapar sedan 

olika underkategorier. Utifrån dessa kodningar som kopplades till vårt syfte och 

frågeställningar togs det ut underkategorier. De underkategorier som togs fram under första 

analysen var: förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar och flickor, stereotypa 

föreställningar, förskollärarnas bemötande gentemot pojkar och flickor. Varje underkategori 

fick även här en egen färg för att kunna åtskilja dem från varandra. Utdragen sammanställdes 

i ett nytt dokument där vi samlade ihop färgerna med underrubrikerna. Detta dokument skrevs 

ut och ännu en analys genomfördes med hjälp av färgkodning. En tabell av steg ett i analysen 

finns som bilaga 3. 

 

Den andra analysen gjordes för att kunna gå in mer på djupet i det som respondenterna svarat. 

Utifrån den andra analysen bildades nya underkategorier och huvudkategorier. Dessa nya 

kategorier bildades eftersom vi insåg att de första underkategorierna behövde utvecklas då vi 

analyserade respondenternas svar mer ingående i andra analysen. Andra analysen hjälpte oss 

att sortera respondenternas svar ytterligare och hitta fler mönsterbildande utsagor. Steg två av 

analysarbetet gjorde det mer tydligt vad som egentligen framkom i respondenternas svar och 

det blev lättare att sortera in deras utsagor under rätt underkategori och huvudkategori. Det 

blev även mer tydligt vad som var relevant för studiens syfte och vad som eventuellt kunde 

tas bort. Den andra analysen var mer fördjupande än den första som var mer övergripande. De 

underkategorier och huvudkategorier som togs fram i analys två var följande (huvudrubriker 

är med fetstil och de andra är underrubriker): 
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Förskollärarnas påverkan på barnen i deras könsroller  

Hur förskollärarna anser att barnen bör bemötas  

 

Förskollärarnas syn på stereotypa föreställningar  

Förskollärarnas stereotypa föreställningar, vad beror de på? 

Stereotypa könsnormer generellt  

  

Förskollärares bemötande gentemot pojkar och flickor 

Utan några värderingar  

Omedvetet bemötande utifrån stereotypa föreställningar 

 

Förskollärares förhållningssätt 

Ökad medvetenhet kring genus  

Självkritiskt och granskade förhållningssätt gentemot sig själv i sin yrkesroll 

Att möta individen och inte könet 

Tillåtande klimat i förskolan 

Förskollärares tankar om vidareutveckling 

 

När vi började lägga in resultatet i de olika kategorier som vi fick fram i analys två insåg vi att 

vissa rubriker gick att förändra och några togs även bort då de svaren från respondenterna 

kunde placeras i andra underrubriker. Detta blev en tredje analys av intervjusvaren. De nya 

huvudrubrikerna och underrubrikerna som togs fram i tredje analysen blev i slutändan dessa: 

 

Hur förskollärarna anser att deras bemötande påverkar på barnen i deras könsroller 

Hur förskollärarna anser att barnen bör bemötas 

Omedvetet bemötande utifrån stereotypa föreställningar 

 

Förskollärarnas syn på stereotypa föreställningar  

Förskollärarnas åsikter om var stereotypa föreställningar kommer i från 

  

Förskollärares förhållningssätt gentemot barnen 

Självkritiskt och granskade förhållningssätt gentemot sig själv i sin yrkesroll 

Att möta individen och inte könet 

Tillåtande klimat i förskolan 

Genusanalys 

En egen analys gjordes av respondenternas utsagor där de beskrev tre flickor och tre pojkar i 

sina respektive barngrupper. Genusanalysen utgår från Hirdmans (2001) genusteori som dels 

handlar om att de stereotypa föreställningarna är såpass djupt inpräntade hos oss att det är 

svårt att bortse från dessa. Vi valde att göra en genusanalys för att se om förskollärarna 

beskrev pojkar och flickor ur stereotypa föreställningar och om detta förekom undermedvetet. 

Vi delade upp beskrivningarna av barnen där fokus lades på att se hur förskollärarna beskrev 

pojkarna och försökte hitta typiska stereotypa beskrivningar och sedan samma sak med 

flickorna. Vi valde att färgkoda och beskrivningarna på pojkarna fick en färg och flickornas 

en annan färg. Under denna kodning fick vi fram olika begrepp.  
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Våra teorier har hela tiden varit i åtanke när vi analyserat och även varit till en hjälp för att få 

en större förståelse för det insamlade materialet. Genom att använda oss av Hirdmans 

genusteori har vi i analysarbetet undersökt hur djupt förankrat stereotypa föreställningar kan 

vara hos oss och genom att använda oss av feministisk poststrukturalism har vi haft som fokus 

att utläsa ordens betydelse i förskollärarnas beskrivning av pojkar och flickor. Där har vi 

märkt att orden inte måste representera verkligheten och att orden inte har några stereotypa 

värderingar i förskollärarnas beskrivningar. Med ord så menar vi exempelvis: Bråkig, stökig, 

snäll, duktig, omtänksam, motorisk, livlig, tyst och nyfiken, dessa ord kan användas för att 

beskriva antingen pojkar eller flickor.  
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RESULTAT 
Nedan följer en redogörelse för vårt resultat och det presenteras utifrån de underkategorier 

och de huvudkategorier som vi fick fram i vårt analysarbete. Det som är indraget och kursivt 

är direkta citat från intervjuerna.    

Hur förskollärarna anser att deras bemötande påverkar på barnen i 
deras könsroller 

Alla förskollärare i studien utom en anser att de påverkar barnen i deras könsroller men att det 

sker på ett omedvetet sätt, de flesta av dem menar att de alltid försöker tänka på hur de 

bemöter barnen och inte bemöta dem utifrån om det är en pojke eller en flicka. Men de menar 

att det ibland ändå sker utan att de tänker på det. En förskollärare anser att hon inte gör det 

men någon annan kanske skulle uppleva att hon gör det.  

 

Tina: Jag tycker väl inte att jag gör de, sen kanske någon annan skulle tycka att jag 

gör det, det vet inte jag. Men jag försöker verkligen inte att göra det, jag hoppas att 

jag inte gör det.  

 

Sandra menar att oavsett vad det handlar om så påverkar hon barnen på ett eller annat sätt i 

hennes bemötande till dem. Hon menar att vi människor påverkas av varandra oavsett vad det 

gäller.  

 

Sandra: Jag vet att jag påverkar barnen med hur jag bemöter dem, vad det än är.  

 

Sandra beskriver vidare vikten av att tänka sig för om vilka ord som används vid bemötandet 

av pojkar och flickor. Att det inte ska finns några bakomliggande värderingar. Vilket 

resterande av förskollärarna också beskriver. Sara beskriver nedanför om ordens betydelse i 

bemötandet av barnen. Frida beskriver att det är viktigt att tänka efter hur barnen bör bemötas 

och att bortse från sig själv och sina egna föreställningar kring kön. 

 

Sara: Försöker ju alltid å tänka på hur man formulerar sig till barnen….Försöker 

ändå alltid tänka på hur man sätter ord på saker å ting och att man är medveten.  

 

Frida: Jag försöker ju att inte påverka dem, men det är klart, man har ju alltid sig 

själv att gå ifrån och där måste man ju vara försiktig hur man liksom hur man är. 

 

Samtliga förskollärare precis som Sara och Frida uttrycker att de har en medvetenhet som gör 

att de alltid försöker tänka sig för kring hur de bemöter och samtalar med barnen.   

 

Hur förskollärarna anser att barnen bör bemötas 

Samtliga förskollärare anser att barnen ska bemötas utifrån individen och inte utifrån deras 

kön. Att de försöker bemöta barnen genom deras intressen och behov. De menar att de inte 

försöker tänka på vilket kön barnet i fråga har när de bemöter dem, utan utgår från ett neutralt 

bemötande. Nedan beskriver Sara och Frida hur de själva anser att de bemöter barnen.  

  

Sara: Jag försöker alltid bemöta varje barn, varje människa utifrån individen…Jag 

försöker alltid bemöta barnen utifrån deras intressen och behov. Jag tänker inte att 

det är en pojke jag pratar med och nu ska vi gå å leka med bilar utan det kan 

likaväl vara att han är intresserad av dockor å då går vi å leker med dockor. 
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Frida: Jag bemöter nog alla barn hur jag vill bli bemött, alltså som person, men 

sen beror det på hur barnet vill bli bemött….så jag menar just i det här samtalet 

med barnet att liksom hitta det som han eller hon tycker om… 
 

Sandra beskriver även hon vikten av att vara medveten om hur man samtalar med barnen, att 

inte ha några förutfattade meningar kring vad barnen förväntas göra beroende på vilket kön de 

har. 

 

Sandra: …till exempel en så enkel sak som ”ska du få barn när du blir stor” eller 

”du kommer gifta dig med en pojke” om det är till en flicka…Att man inte ska 

lägga dom värderingar hos barnen för det vet vi ju ingenting om.  

 

Alla förskollärare beskriver att de inte försöker förstärka pojkarna och flickorna i deras 

könsroller. Sara och Gunilla beskriver att barnen ofta vill ha kommentarer om deras kläder 

men att de inte försöker lägga någon vikt vid att beskriva dem utifrån stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara flickigt och pojkigt.  

 

Sara: Många barn vill ju gärna få bekräftelse utifrån deras kläder och sånt å 

istället för att säga vilken fin tröja den här tjejen har eller vilken cool tröja denna 

pojke har så kanske man säger vilken härlig tröja du har. 

 

Även Gunilla beskriver detta: Jag försöker ju inte att göra killarna tuffare än vad 

dom är ehm om man ska säga något om kläderna som de har försöker jag säga vad 

fin tröja istället för vad tuff tröja du har eller vad cool, att inte förstärka…vara lite 

mer neutral.. 

 

Sandra beskriver att hon försöker tänka på hur hon uttrycker sig till barnen och att inte 

lägga någon vikt vid kläder utan istället utgå från barnet och allas lika värde. Att inte 

lägga någon värdering i vad barnet har på sig utan istället bemöta individen.  

 

Sandra: Nu försöker jag på det att om det är en flicka som kommer ”åhh vilken 

gullig tröja du har” å berömma barn eller ge dom positivt genom deras kläder eller 

hur dom ser ut ”vilken tuff tröja du har” kan man ju säga till killar men jag själv 

gör inte det. För det har jag känt att så vill jag inte bemöta barn, utan jag säger att 

vad roligt att du är här idag när barnen kommer.  

Omedvetet bemötande utifrån stereotypa föreställningar 

Alla förskollärare beskriver att de försöker bemöta alla barn utifrån individen men att de ändå 

på ett omedvetet sätt kanske bemöter pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar. Det 

finns en förhoppning hos förskollärarna att de stereotypa föreställningarna inte ska ta över 

deras bemötande men de antyder att det ibland är svårt att bortse från dessa.   

 

Sara: …man försöker ju alltid tänka på hur man formulerar sig till barnen men sen 

kan man ju komma på sig själv ibland eh med att säga kanske ”är det mamma som 

lagar maten hemma eller tvättar” ne men det gör ju pappa…Kanske har jag en 

förutfattad mening om vad det här barnet leker, då kanske jag tror att den här 

flickan är mamma eller nu är den här pojken en pappa medans det kanske är 

tvärtom…jag tror jag gör det omedvetet… 
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Sandra: Jag är väldigt medveten om just det här med hur man bemöter flickor och 

pojkar men sen kan det alltid slinka ut… 

 

Gunilla: jag försöker ändå vara lite mer neutral…man vill ju gärna tuffa till 

killarna så å då förstärker man ju deras roll att vara tuffa å så... så visst påverkar 

jag men jag försöker minimera det.. 

 

Förskollärarnas syn på stereotypa föreställningar  

Alla förskollärare utom en som deltog i studien anser att det på något sätt finns en skillnad 

mellan pojkar och flickor men att denna skillnad finns beror på många olika aspekter som 

påverkar barnen (dessa aspekter förklaras senare). Många av förskollärarna menar att dessa 

skillnader är väldigt generella och att det hade sett annorlunda ut om de hade gått in mer på 

individnivå. Ingrid och Sara menar att det finns alla sorters flickor och pojkar men att 

generellt så syns det en skillnad. 

 

Ingrid: ..det ska hända saker mer bland pojkarna, det ska låta lite mer, det ska gå 

lite fortare med dockvagnen…Flickorna är lite mer det här …omhändertagande 

bäddar mer å så…men som sagt det är väldigt generellt, för det finns ju pojkar som 

tar hand åså… 

 

Sara:…just det här maskulina man ska vara stark och stor å hulken å det är mycket 

arbeta med kroppen….Men sen leker både flickor och pojkar med dockor, alla kan 

vara superhjältar och pojkar kan ha klänning på sig och flickor kan ha prinskläder 

på sig.. 
 

Många av förskollärarna beskriver pojkar generellt som mer livliga och som har behov av mer 

grovmotoriska lekar. Flickor beskrivs mer som omhändertagande än vad pojkar gör. Dessa 

beskrivningar uttryckte några av förskollärarna var svåra att göra då de menar på att de ofta 

inte tänker att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor men när de väl reflekterar över 

det kan de se dessa skillnader som beskrivs ovan och nedan.  

 

Gunilla: Killarna är mer utåtagerande och mer fysiska i sina 

handlingar…brötiga..vi har mer tjejer hos oss och det är ett annat lugn…Pojkar 

har mer behov av att brottas och visa hur starka de är.. 

 

Tina: Flickorna är ju gärna dom som vill hjälpa till att torka av bordet…som 

många gånger söker bekräftelse…..det blir lite omhändertagande… 
 

Sandra anser att hon inte kan se någon skillnad mellan pojkar och flickor. Hon beskriver att 

hon inte ser någon skillnad i deras lek, vilket är den enda situation som hon beskriver.  

 

Sandra:…inne så ser jag ingen skillnad, inte i vår barngrupp. De rör sig mycket, 

men det är både flickor och pojkar som kan springa inomhus och leka jage… 
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Många av förskollärarna i vår studie anser att skillnaden mellan pojkar och flickor framförallt 

syns i deras kläder, då de har olika kläder beroende på vilket kön de har. Maria berättar att 

många av flickorna har kjol på sig och ofta vill vara prinsessor.  Även Gunilla förklarar att de 

kan se en skillnad på kläderna då pojkar har mer tuffare kläder med olika bilder på 

superhjältar.   

 

Maria: Vi har ingen pojke i denna gruppen som skulle klä sig i kjol kanske. Så i 

kläder syns det ju att det är pojkar och flickor… 

 

Gunilla: Pojkar har ofta spiderman, batman, skelett å turtles…skillnaden på färg 

på kläder och skillnad på kläder. Killarna har ju mer jeans.  

 

Förskollärarnas åsikter om var stereotypa föreställningar kommer i från 

Tre av förskollärarna anser att de stereotypa föreställningarna dels kommer från samhället, en 

av dessa anser även att de sitter så djupt förankrat inom oss hur manligt och kvinnligt bör vara 

enligt normen. De andra tre förskollärarna anser att barnen även påverkas av de stereotypa 

föreställningarna hemifrån. En av förskollärarna nämner ingenting om vart hon anser att de 

stereotypa föreställningarna kommer ifrån.  

 

Sara, Tina och Ingrid förklarade att de tror att barnen blir påverkade av samhället i deras 

könsroller och att det finns olika förväntningar på hur pojkar och flickor bör vara enligt 

normen.  

 

Sara:…Man ser på barnen att de blir påverkade av samhället…många barn tittar 

på tv å det märker vi i deras lek med å dom tar ju med sig det dom ser och 

bearbetar det i leken…. 

 

Tina:., man har väl antagligen krav på sig tänker jag, att man får höra det ganska 

ofta att man behöver vara duktig (samtalar om flickor) 

 

Ingrid: Men om tänker som så att samhället ser ut så, det pratas mycket om att det 

ska vara jämlikt, men när man pratar så är det ju inte alltid så…det finns ju 

förutfattade meningar… 
 

Ingrid menar även att de stereotypa föreställningar vi har är djupt förankrade hos oss och är 

svåra att bortse ifrån då de har funnits så pass länge. Ingrid beskriver att hon anser att förr var 

det tvunget att det syntes en skillnad mellan män och kvinnor, då vi behövde varandra för att 

överleva. Männen var de som gjorde det fysiska arbetet medan kvinnorna tog hand om 

männen.   

 

Ingrid:…sen så lite undermedvetet, det sitter nog där bak i den där genen är det en 

pojke eller en flicka? Jag tror det ligger ännu längre tillbaka i tiden… tvunget att 

det syntes å killarna var ju starkare….det sitter djupt inom oss.  

 

Gunilla och Frida beskriver att barnen påverkas hemifrån i deras könsroller. Att föräldrarna 

exempelvis väljer kläder utefter könen, vad som anses vara ”flickigt” respektive ”pojkigt”.  
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Gunilla:…Föräldrar pushar på pojkar till å vara lite mer stöddiga…det är väl lite 

min uppfostran med, jag är ju fostrad mycket som en tjej även fast jag haft en bror 

hemma… 

 

Frida:…det finns ju syskon också så jag tror det kommer mycket därifrån…det är 

nog lite hur dom fostras…det är nog hur föräldrarna är i grund å botten så hur det 

är liksom klädesmässigt, för det är ju den biten vi ser oftast…Du kanske inte får 

någon docka som kille hemma, ne men då är det inte så himla lätt att leka med 

dockor.. 

 

Maria beskriver en situation där endast pojkarna leker bygglek och där flickorna inte är 

delaktiga. Denna lek beskrev hon som en typisk pojklek och att det var första gången hon 

tänkte på det sättet. Hon beskriver även att det var en lek som verkade ha inspirerats av den 

ena pojkens pappa som är chef på en firma.   

 

Maria:…där såg jag verkligen att det var något hemifrån..  

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot barnen 

Samtliga förskollärare anser att de har ett medvetet förhållningssätt gentemot pojkar och 

flickor. Flera av dem menar att genus är något som det pratas om mer idag och att det blivit en 

förändring genom åren då medvetenheten i samhället har ökat. Men de anser även att det 

skulle behövas ännu mer kunskap kring detta då det fortfarande görs en skillnad på pojkar och 

flickor.  

 

Frida: Jag tror vi är mer medvetna om det idag än vad vi har varit förr om det här 

med genus, man har liksom inte pratat om genus förr… 

 

Ingrid:…det har ändrat sig sen jag gick i skolan.. 

 

Även utbildningen har påverkat deras förhållningssätt anser många av förskollärarna. Många 

av dem anser att deras förhållningssätt är annorlunda nu jämfört med innan de utbildade sig, 

efter utbildningen vet de varför de gör som de gör. De menar även att genus är något som tas 

upp i utbildningen och det bidrar till en ökad kunskap om hur viktigt bemötandet mot barnen 

är ur ett könsperspektiv. 

 

Tina:..det är mycket mer hett nu, än i äldre utbildning… Ett helt annat tankesätt 

som man hela tiden har i ryggraden, men alltså att man har ett medvetet tänk när 

man är här.. 

 

Sara: Så utbildningen har fått mig att se på ett annat synsätt på saker å ting…vi har 

ju haft föräldrar som kommer i kjol och pojkar som bär rosa kläder och det anser 

ju samhället vara flickigt. Å idag reflekterar jag inte över det på samma sätt som 

jag kanske hade gjort innan utbildningen.  

 

Gunilla: ja det är det ju...man har ju mer i ryggsäcken…(på frågan om det är 

någon skillnad från när hon var outbildad till utbildad) 
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Självkritiskt och granskade förhållningssätt gentemot sig själv i sin yrkesroll 

Det framkommer att alla förskollärare tycker att det är viktigt att reflektera och vara 

självkritiska kring sitt förhållningssätt. Att hela tiden vara medveten och fundera över hur det 

som sägs till barnen påverkar dem på ett eller annat sätt.  
 

Maria: Man ska ju inte påverka antingen mot det ena eller andra hållet så man 

måste verkligen tänka på det… 

 

Sara: jag försöker ju alltid tänka mig för när jag formulerar mig…försöker alltid i 

barnens lek samla information om vad de leker innan jag sätter ord på vad de gör.  

 

Tina: försöker helt enkelt vara medveten och försöker vara medveten om hur man 

pratar med barnen…reflektera över hur man tänker och gör… 

 

Frida beskriver att det är av betydelse att i arbetslaget samtala om förhållningssättet kring 

genus och att det är ett återkommande diskussionsämne för att hela tiden kunna hålla det 

uppdaterat.  

 

Frida: det är ju jätte bra att man pratar om det här med genus, för att man är ju 

konstant medveten då. Eller ahh, konstant och konstant men det blir liksom färskt, 

det är ju en färskvara, i alla fall i förskolan trots allt.  

 

Tre av förskollärarna anser att det är med fördel att observera sig själva för att kunna se 

om de gör så som de säger att de gör i bemötandet med barnen. De menar att genom 

observation så synliggörs det praktiska och det är då lättare att vara självkritisk mot sig 

själv och yrkesrollen. Det verkar finnas en förhoppning om att använda sig av 

observationer men att det sällan görs. 

 

Frida: det är ju egentligen observationen som säger hur man är och det är vi ju 

jätte dåliga på tror jag… 

 

Sandra: det hade varit väldigt spännande med observationer där man blir filmad 

och man ser om man verkligen gör som man säger.. 

 

Tina:…man kan ju till och med spela in sig själv i situationer, om man vill göra 

det eller ha en kollega där man har en öppen dialog och diskuterar vad tyckte du 

å så.. 

Att möta individen och inte könet 

Samtliga förskollärare beskriver att de inte bekräftar barnen genom könen och att deras 

förhållningssätt är utifrån individen. Två av svaren stack ut lite i jämförelse med de övriga då 

både Sara och Sandra beskriver att de inte överhuvudtaget brukar tänka pojkar och flickor 

utan tänker barnen istället.  

 

Sara: Jag brukar alltid kolla eller just tänka individen istället för just pojke eller 

flicka…jag fick en fråga ifrån en förälder...hur många killar och tjejer vi har i 

barngruppen och det kunde jag inte svara på..vi har elva barn i barngruppen utan 

vi har inte sex killar och fem tjejer. 
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Sandra: jag tänker inte så ofta flickor och pojkar, det är därför jag får lite svårt att 

se skillnader… 

 

Tina och Frida beskriver hur viktigt det är att inte särbehandla något av barnen och att alla får 

möjligheter att vara sig själva. Att alla blir behandlade utifrån sina förutsättningar och behov 

oavsett vad det än gäller.  

 

Tina:…ge dom samma förutsättningar och inte ens prata om könet i samma mening 

som det man gör, man bekräftar inte det genom könet vad de gör.. 

 

Frida: man börjar bli lite luddad här på förskolan, man är liksom inte så bunden 

till att det är killar och tjejer…vi är ju olika vi tycker ju om olika saker…det har 

inte med kön att göra vem som har behov av att springa.  

Tillåtande klimat i förskolan 

Att ha ett tillåtande klimat är något som alla förskollärare beskriver är viktigt och de försöker 

hela tiden sträva efter att alla barn blir erbjudna allt och får göra det han eller hon vill oavsett 

kön. Om det är en flicka så tar de inte för givet att hon vill leka med dockor eller om det är en 

pojk så är det inte självklart att han vill leka med bilar och enligt normen är dessa 

föreställningar typiska för pojkar och flickor. Förskollärarna menar att det som barnet är 

intresserat av handlar inte om vilket kön de har utan det handlar om vad de blir erbjudna att 

göra eller vad för föremål som finns tillgängliga. Frida och Ingrid benämner att det därför är 

viktigt att barnen själva ska få leka med vad de vill utan att bli påverkade av omgivningen. 

 

Frida:..ett väldigt brett sortiment på leksaker och saker överlag…jag tillåter dem 

att få leka med vad de vill.. 

 

Ingrid: å här får de göra det som de tycker är roligt oavsett vem jag är…här 

erbjuds man så får man välja…att man ska göra det man tycker är roligt är det 

viktigaste tycker jag. Inte vad som är traditionellt eller så…ta tillvara på det dom 

vill.. 
 

Maria och Gunilla beskriver även att miljön är föränderlig och att de olika leksakerna kan 

blandas med varandra. Det behöver inte finnas en tydlig uppdelning mellan de olika 

leksakerna. De anser att miljön bör utformas utefter barnens intressen och önskemål. 

 

Maria: Man har ju hemvrå å man har ju bygg men man kan ju liksom blanda 

allting, det behöver ju inte bli kön på något sätt, låt dem leka vad de vill. 

 

Gunilla:..ja vi har ju till exempel inte haft en definitiv dockvrå innan, men nu har vi 

så många tjejer som efterfrågar det innan var det ingen som direkt efterfrågade det 

och då blev det annat istället. Mer byggrum och det är också lite hur gruppen är 

och vad de har behov av. 
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Förskollärarnas beskrivningar av barnen  

Samtliga förskollärare har beskrivit barnen i sin barngrupp. De har beskrivit barnen som 

motoriska, gillar att pyssla, skriva, intresserade av siffror, är försiktiga, duktiga, lekfulla och 

glada. Det är både flickor och pojkar som beskrivs med dessa egenskaper. Barnen beskrivs 

inte utifrån stereotypa föreställningar, utan de ord som de väljer att beskriva barnen med 

används både för flickor och pojkar. Sandra och Gunilla beskriver nedan en pojke och en 

flicka.  

 

Sandra: han är glad stark personlighet, vet vad han vill, klättrar mycket, det gillar 

han utmaningar. Han är väldigt nyfiken……Hon är väldigt glad och viljestark, hon 

vet vad hon vill och blir inte överkörd utav vem som helst. 

 

Gunilla: Han älskar att sitta å rita, framförallt bokstäver. Sitter å skriver sitt namn, 

systers namn, mamma å mormor…så att han vill helst rita fritt å det sitter han å 

gör nu, han vill inte ha målarbilder. Så han sitter gärna å jobbar han är lite 

försiktigare av sig....hon är positiv, duktig på att skriva å börjar lite smått att 

räkna…tycker om att sitta å rita å pyssla men är väldigt duktig grovmotoriskt 

också… 

 

En utav förskollärarna beskriver inte barnen som pojkar och flickor utan beskriver dem utifrån 

individen utan att använda orden ”pojke” eller ”flicka”. Hon förklarar att hon inte brukar 

tänka pojkar eller flickor utan tänka individen och har därför svårt att beskriva dem utefter 

vad för kön de har.  

 

Sara: ett barn som är väldigt socialt av sig, tar för sig, bra på att bjuda med 

kompisar…sen har jag ett barn som älskar att sitta ner å arbeta med händerna. 

Just det där pyssliga, klippa å skapa å vara kreativ…Ett annat barn som är lite 

tillbakadragen men ändå vill vara med å försöker bli inbjuden i leken. Vill gärna 

vara där alla kompisarna är å vill ha koll på vad kompisarna gör å så… 
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DISKUSSION 
Nedanstående del börjar med en resultatdiskussion. Där diskuteras respondenternas svar kring 

deras påverkan på barnen i deras könsroller, deras syn på stereotypa föreställningar kring kön, 

förhållningssättet gentemot barnen och slutligen diskuterar vi kring förskollärarnas egna 

beskrivningar av barnen. Detta sätts i förhållande till vårt syfte, bakgrund samt våra valda 

teorier som studien lutar sig på. Efter detta följer en metoddiskussion där vi reflekterar kring 

val av metod samt genomförande. Diskussionen avslutas med de didaktiska konsekvenserna 

utifrån vårt resultat och syfte samt förslag till fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion  

Nedan presenteras en diskussion kring vårt resultat kopplat till tidigare forskning.  

Förskollärares påverkan på barnen i deras könsroller 

Samtliga förskollärare i vår studie menar på att de har ett medvetet bemötande mot pojkar och 

flickor och de försöker bortse från de stereotypa normerna. De menar att de bemöter pojkar 

och flickor utifrån individen och inte könet. Månsson (2000, s.207) beskriver vikten av att 

pedagogerna är medvetna kring deras bemötande av barnen då de är en del i processen av 

barnens identitetsskapande. Däremot anser vi att det är lätt för de stereotypa föreställningarna 

att ta över i bemötandet av barnen och det kan sammankopplas med Hirdmans (2001) 

genusteori där hon menar på att dessa normer är svåra att bortse ifrån. Därför är det svårt att 

veta om respondenterna i vår studie gör som de säger.  

 

Två av förskollärarna i vår studie beskriver att de försöker att inte förstärka barnens könsroller 

genom kommentarer kring deras kläder. Sara menar att hon istället påpekar klädernas 

bekvämlighet istället för att lägga fokus på utseendet. Gunilla beskriver att hon inte försöker 

förstärka genom att säga ”vilken tuff tröja du har” så istället säger hon ”vilken fin tröja” till 

pojkar. Sandra som är en annan av respondenterna beskriver att hon inte kommenterar 

barnens kläder överhuvudtaget utan lägger fokus på att säga ”vad kul att du är här idag”. 

Olofsson (2007) & Davies (2003) beskriver likt Eidevald (2011) när flickor får kommentarer 

som ”vad söt du är idag i din rosa tröja” bidrar det till att se flickorna som objekt istället för 

att se henne utifrån individen. Olofsson (2007, s.92) beskriver även som respondenterna i vår 

studie att det finns bättre sätt att bekräfta barnen på än att kommentera deras kläder utifrån 

kön. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi märkt att det är lätt att kommentera 

barnens kläder utifrån utseendet på dem och att då ordet söt ofta används till flickor och tuff 

till pojkar. Poststrukturalismen som är en av våra valda teorier menar på att orden inte 

behöver representera verkligheten och att det är av betydelse att reflektera över hur och när 

orden används. Något som vi reflekterat över sedan tidigare är att vissa ord används till 

flickor och andra till pojkar vilket kan leda till att de stereotypa könsrollerna förstärks.  

 

Svaleryd (2002, s.32) anser att vuxna är en förebild för barn och genom oss skapar barnen en 

bild av sig själva och verkligheten. Det är därför av stor vikt att pedagoger inom förskolan 

ifrågasätter sig själva och sina värderingar. I Eidevalds (2011) studie framkommer det att 

pedagogerna försöker använda samma ord till alla barnen oavsett kön och de har som mål att 

inte göra någon skillnad på dem. Det handlar om att barnen blir sedda för den de är och 

individen är i fokus istället för vad de gör eller vad för kläder de har på sig. Förskollärarna i 

vår studie beskriver betydelsen av att vara medveten och reflektera över hur barnen ska 

bemötas. Några av dem beskriver vikten av att det inte finns några bakomliggande 

värderingar i deras bemötande och de försöker inte påverka barnen i deras könsroller.  
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Men de anser även att det kanske ibland är svårt i deras bemötande att bortse från om det är en 

pojke eller en flicka. Enligt Sara finns det ibland förutfattade meningar kring pojkar och 

flickors roll lek och Gunilla menar att det ibland är lätt att tuffa till pojkarna, vilket förstärker 

deras roll.  

 

Svaleryd (2002, ss.43-45) beskriver att pedagoger har en möjlighet att påverka och det är 

viktigt att det finns en medvetenhet kring hur barnen påverkas av deras bemötande. Om det 

inte finns en medvetenhet om hur barnen påverkas av de stereotypa könsnormer som finns 

kan det då skapas klyftor mellan pojkar och flickor. De egna föreställningarna som finns hos 

pedagogerna bör medvetandegöras och ifrågasättas. Det är en stor fördel om dessa kan bortses 

ifrån. Det som framkom i vårt resultat var att alla utom en av förskollärarna anser att de 

påverkar barnen i deras könsroller på ett eller annat sätt, men att de alltid försöker reflektera 

och fundera över hur de gör det. De menar att de arbetar på ett medvetet sätt och försöker att 

inte förstärka dessa könsroller. Vi anser att det är betydande att ha en medvetenhet kring sitt 

förhållningssätt och det är en stor del i vårt yrke att vara självkritisk. Däremot kan det vara en 

utmaning att vara självkritisk och verkligen ifrågasätta sitt förhållningssätt, för vi tror att de 

flesta av oss påstår att vi alltid gör det som anses vara det rätta utifrån våra egna normer. 

Hedlin (2006) anser även detta och nämner att det är svårt att bortse från de egna normerna då 

de sitter så djupt inom oss. Nedan följer en diskussion kring varför förskollärarna anser att det 

är svårt att inte påverka barnen i deras könsroller.  

Förskollärares uppfattningar av de stereotypa föreställningarna 

Det framkom i intervjuerna att alla förskollärare utom en anser att det finns en viss skillnad 

mellan flickor och pojkar, men de menar att dessa skillnader är generella och det hade sett 

annorlunda ut om de hade sett det utifrån varje individ. Tre av dem beskriver pojkar som mer 

livliga och fysiska i sina ageranden. Pojkar beskrivs generellt som mer utåtagerande än 

flickor. Förskollärarna menar att flickorna är generellt mer omhändertagande och vill gärna 

hjälpa till. Svaleryd (2002) och även Månsson (2000) menar också likt respondenterna i vår 

studie att pojkar oftast beskrivs som mer motoriska och tar större plats än flickor. Flickorna 

beskrivs ofta som omhändertagande, pyssliga och finmotoriska. Eidevald (2011) menar att de 

typiska beskrivningarna av pojkar och flickor precis som Svaleryd (2002, s.25) beskriver ovan 

kan förstärka könsnormen hos barnen och de förväntningar som samhället och omgivningen 

har på dem. Han menar att det finns en tanke att utmana könsnormerna och ifrågasätta dem 

men det är lätt att falla tillbaka till de stereotypa föreställningarna.  

 

I kläderna menar några av respondenterna att de kan se en viss skillnad mellan pojkar och 

flickor. De har uppmärksammat att pojkar har mer tuffa kläder med diverse superhjältar på 

och flickor har ofta klänning eller kjol på sig. Gunilla menar att pojkar oftare har jeans på sig 

än flickorna. Maria anser att hon inte tror att någon av pojkarna skulle klä sig i kjol vilket 

bidrar till en skillnad mellan pojkar och flickor. Som vi nämnt tidigare i bakgrunden redogör 

Davies (2003, ss.30-31) för att det finns en skillnad mellan pojkar och flickors klädval, dessa 

klädval som ofta görs av barnen har de blivit påverkade av ifrån sin omgivning. Hon menar att 

flickor ofta ses med klänning medan pojkar däremot oftast har byxor. Kläderna speglar enligt 

Davies barnens beteende, när någon har kjol på sig så hamnar denna person i underläge och 

har någon istället byxorna på sig bidrar det till maktposition. Dessa klädval bidrar till en 

uppdelning mellan pojkar och flickor och skulle kunna ses som ett skapande av ett 

genuskontrakt mellan könen där det finns oskrivna regler kring hur pojkar och flickor 

förväntas vara (Hirdman 2001). 

 



 

28 

 

Alla förskollärare utom Sandra nämner att barnen på något sätt blir påverkade av de 

stereotypa föreställningarna om kön och det sker på olika sätt. De anser att dessa 

föreställningar kommer ifrån olika aspekter. Tre av förskollärarna anser att de kan se på ett 

eller annat sätt att barnen blir påverkade av samhället i deras könsroller. Sara beskriver att 

barnen kollar på tv i hemmet och får med sig mycket därifrån som de sedan bearbetar i sin 

lek. Hellman (2010, s.16) menar att det finns olika saker i samhället som påverkar barnen i 

deras könsroller, några av dessa är den reklam som finns överallt, leksaksaffärer samt media 

som bidrar till att det finns en indelning i vad som anses vara för flickor eller för pojkar. 

Samhällets påverkan på de stereotypa föreställningar kring kön är något som vi själva 

reflekterat över, det finns en tydlig uppdelning mellan könen i exempelvis klädaffärer och 

leksaksaffärer. Vi själva märker att det påverkar oss på ett eller annat sätt, då könsnormerna 

som finns inom oss förstärks. Coyne, Linder, Rasmussen, Nelson och Collier (2014) menar att 

media har en stark påverkan på barnen i deras könsroller och det som visas i tv är väldigt 

stereotypt. Exempelvis syns det fler manliga superhjältar än kvinnliga och dessa manliga 

superhjältar är starka, modiga och har stora muskler. Det förekommer en hel del våld och det 

är något som många pojkar relaterar till i sitt identitetsskapande. En av dessa tre förskollärare 

i vår studie anser även att de stereotypa föreställningarna om kön är så pass djupt förankrade 

inom oss och svåra att bortse ifrån. Detta uttalande kan kopplas till Hirdmans (2001) 

genusteori, hon menar även som respondenten ovan att de stereotypa föreställningarna om 

kön är väldigt djupt förankrat i samhället och vi blir påverkade av det av olika anledningar. 

Det är därför svårt att undgå dessa och det är inte konstigt att det omedvetet görs en skillnad 

mellan pojkar och flickor. Hirdman beskriver den så kallade ursituationen som handlar om att 

kvinnan är omhändertagande och mannen är den som beskyddar, vilket av respondenterna 

också nämnde då hon beskrev att förr var det mannen som jagade och kvinnan som tog hand 

om mannen och barnen. Detta synsätt där kvinnan är i underläge och mannen i överläge 

belyser även Davies (2003) och Lenz Taguchi (2004). Ingrid från vår studie menar att det 

oftast talas om att det ska vara jämlikt i samhället men det är inte alltid så, vilket även Hedlin 

(2006) nämner. Ett jämställt samhälle där alla har samma rättigheter och skyldigheter oavsett 

kön är något som än idag inte är uppnått. Exempelvis kan vi se att det finns en tydlig skillnad 

mellan könen och som vi tidigare nämnt har männen ofta en högre position i samhället än 

kvinnorna.  De tre andra förskollärarna i vår studie anser att barnen blir påverkade hemifrån 

och de flesta föräldrarna styr hur barnen exempelvis ska klä sig. Davies (2003) beskriver att 

omgivningen runt barnen oavsett om det är hemmet eller samhället för över olika stereotypa 

föreställningar kring kön. Då det är så djupt förankrat så sker det omedvetet av föräldrarna.   

Hur förskollärare förhåller sig gentemot barnen 

Förskolans jämställdhetsarbete och arbete med genus har utvecklats under årens gång. Sedan 

läroplanen kom 1998 med målet ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller” så har arbetet med genus och jämställdhet fått en framfart och det har blivit ett 

viktigt ämne. Även delegationen (SOU 2006:75) har bidragit till att arbetet med dessa frågor 

har blivit en del av förskolan och arbetet bör börja redan i tidig ålder för att alla barn ska få 

samma förutsättningar oavsett kön. Flera av respondenterna i vår undersökning menar på att 

det blivit en skillnad i arbetet med genus och jämställdhet under årens gång. De anser att det 

idag finns en medvetenhet som inte fanns förr och att även den utbildning som de fått har ökat 

denna medvetenhet. Vi anser också att det finns en ökad medvetenhet kring genus då det är ett 

ämne som ofta diskuteras. Dock anser vi som även Frida beskriver i vår studie att det är en 

färskvara och det är viktigt att arbetslaget diskuterar dessa frågor och hur de ska förhålla sig 

till det. Även om arbetet kring genus har kommit långt så kan vi se att det är något som 

behöver utvecklas ännu mer. Eftersom det görs en skillnad på flickor och pojkar vilket vi sett 

under vår verksamhetsförlagda utbildning samt när vi arbetat som vikarier på olika förskolor. 
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Samtliga förskollärare som medverkade i intervjuerna anser att det är betydelsefullt att 

ständigt reflektera och ifrågasätta sitt förhållningssätt. Att hela tiden tänka innan man handlar 

och att i samtalen med barnen fundera över hur det som sägs till barnen formuleras för att inte 

skapa könsnormer. Vi menar på att här kan vi ta stöd i den feministiskt poststrukturalistiska 

teorin som vi beskrivit tidigare, vilket innebär att orden har en bakomliggande värdering och 

dessa ord påverkar barnen i skapandet av deras könsroller. Hur orden används bidrar även till 

hur barnen ser på samhället och förväntningarna som finns på pojkar och flickor. Därför 

menar de att det är viktigt att det inte finns några bakomliggande värderingar i orden och att 

vissa ord inte bara används för att beskriva pojkar eller flickor. Utan att alla ord används 

oavsett könet då orden inte måste representera verkligheten. Denna teori låter oss i ifrågasätta 

ordens betydelse, vilket förskollärarna i vår studie gör då de har en medvetenhet kring hur de 

formulerar sig till barnen och att de inte använder specifika ord till ett visst kön (Eidevald, 

2011 & Davies, 2003).  

 

Något som tre av förskollärarna nämnde under intervjuerna var att det hade varit en fördel 

med observation för att kunna se om de gör så som de säger. Deras förhoppning är att de inte 

gör någon skillnad på barnen men det är lätt att säga en sak och sedan göra en annan. Vilket är 

något som framkommer i Odenbring (2010), Månsson (2000) och Eidevald (2009) där deras 

studier består av både intervjuer och observationer. De kunde se att det som respondenterna sa 

inte stämde överens med vad de gjorde. Respondenterna menade att de behandlade alla lika 

oavsett kön men det framkom under observationerna att det gjorde en skillnad i bemötandet 

mellan pojkar och flickor. Att denna skillnad gjordes var inget som vi kom fram till i vår 

studie, däremot skulle observationer eventuellt kunna ge ett annat resultat. Resultatet från 

intervjuer och observationer hade kunnat jämföras med varandra och därmed se om det som 

framkom i intervjuerna stämmer överens med det som sker i praktiken.  

 

Att möta individen och inte könet är något som samtliga förskollärare anser att de gör. De 

menar att de inte särbehandlar någon och alla barn får möjlighet att vara den de är. De 

intressen som barnen har handlar inte om könen utom om individen. Förskollärarna Sandra 

och Sara menar att de inte brukar tänka pojkar eller flickor överhuvudtaget utan tänker barnen 

och därför har svårt att se några skillnader mellan pojkar och flickor. Tidigare forskning visar 

däremot något annat än det som vi fick fram i vår studie, forskarna i dessa studier kom fram 

till att det finns olika förväntningar på pojkar respektive flickor. Flickor anses vara mer 

mogna och de förväntas att förstå när de blir tillsagda medan pojkar inte har samma krav på 

sig. Pojkar blir uppmärksammade och får ta större plats än flickor (Eidevald, 2009 & 

Odenbring, 2010). Flickor får ofta ta rollen som hjälpfröken och lugna ner pojkarna vilket 

framkommer i Svaleryds (2002) studie. En anledning till att vi inte kom fram till liknande 

resultat som tidigare forskning kan vara på grund av att det finns en ökad medvetenhet kring 

hur barnen bör bemötas utifrån individen. En annan anledning till att vi fick ett annat resultat 

kan vara för att vi enbart gjort intervjuer och därmed inte kan säkerställa att respondenterna 

gör som de säger.  

 

Att ha ett tillåtande klimat där alla barnen oavsett kön erbjuds att leka med vad de vill är 

något som samtliga förskollärarna anser att de gör. De beskriver att barnen inte ska bli 

påverkade av dem i valet av aktiviteter och att det viktigaste är att miljön erbjuder dem att få 

välja fritt. Oavsett om en flicka eller en pojke vill leka med dockor eller bilar så är det inget 

som förskollärarna lägger någon värdering vid. Som Eidevald (2011) beskriver är 

pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen en del av deras identitetsskapande. Därför är 

det viktigt att barnen får möjligheten att ta del av olika sätt att vara och att det är en tillåtande 

miljö där de får utforska sin identitet.  
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Även Davies (2003) likt Eidevald (2011) belyser vikten av att barnen behöver få veta att de 

varken behöver vara åt det ena hållet eller det andra. När vi har varit ute på olika förskolor har 

vi sett att det förekommer ett liknande förhållningssätt som våra respondenter har kring miljön 

och valet av aktiviteter samt leksaker. Maria och Gunilla beskriver även att miljön hela tiden 

ändras om utefter barnens intressen och behov. Maria menar att alla leksakerna går att blanda, 

det behöver inte vara uppdelat. Precis som vår andra teori feministisk poststrukturalism 

redogörs det att oavsett om du är en pojke eller en flicka kan du både vara maskulin och 

feminin i olika situationer. Det handlar om en process som hela tiden förändras med tiden. Det 

är därför även av stor vikt att miljön förändras och att leksaker inte kategoriseras utefter kön 

(Davies, 2003 & Eidevald, 2011). Däremot har vi själva inte upplevt det som Maria beskriver 

ovan utan det vi har sett ute i verksamheterna är att leksaker oftast är tydligt uppdelade där 

exempelvis bilar har en specifik plats vilket även dockor har. 

Beskrivningar av barnen ur förskollärares perspektiv 

Samtliga förskollärare fick som första fråga att beskriva några barn i deras barngrupp, både 

flickor och pojkar. Detta valdes då vi ville se om de beskrev flickor och pojkar på olika sätt 

och om det i sådana fall förekom några typiska stereotypa beskrivningar kring kön. Här valde 

vi att utgå från Hirdmans (2001) genusteori när vi analyserade deras svar. Denna teori valdes 

för att se om dessa stereotypa föreställningar kring kön är så pass djupt förankrade att de 

omedvetet framkommer när förskollärarna beskriver barnen. Vi har även tagit hjälp av 

feministisk poststrukturalism och poststrukturalismen som menar på att orden inte alltid 

behöver representera vår verklighet (Eidevald, 2009, 2011; Lenz Taguchi, 2004 & Davies 

2003). Det resultat som framkom var att samtliga förskollärare beskrev barnen utifrån 

individen, det fanns inga typiska beskrivningar just för pojkar eller flickor. De ord som de 

valde att beskriva barnen med användes till alla barn oavsett kön. Saras svar utmärkte sig 

extra mycket då hon inte valde att använda orden ”flicka” eller ”pojke” eller ”hon” eller ”han” 

när hon beskrev barnen. Hon sa istället: ”Vi har ett annat barn som…”. Det som framkom i 

resultatet av förskollärarnas beskrivning av barnen var att respondenterna bryter mot 

Hirdmans (2001) genusteori just i denna situation i alla fall. Hirdman menar att de stereotypa 

föreställningarna kring kön ofta tar över vårt tankesätt men här blir förskollärarna inte 

påverkade av dessa föreställningar i sina beskrivningar.  

Metoddiskussion 

Intervju som redskap har fungerat bra och varit givande. Vi anser att de svar respondenterna 

gav på intervjufrågorna har besvarat vårt syfte, då vi ville ta reda på om förskollärare anser att 

deras förhållningssätt är olika gentemot pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar 

om kön. Intervjuerna kändes avslappnade när samtalet väl kommit i gång och en stor fördel 

var att vi fick spela in intervjuerna så att allt fokus inte behövde läggas på att skriva ner allt 

som sades. Kihlström (2007) menar att det är en fördel att spela in då allting som sägs 

kommer med. När anteckningar förs är det lätt att de egna frågorna inte skrivs ner och du vet 

även inte om du ställt en ledande fråga, men det hörs när intervjun spelas in. Ahrne & 

Svensson (2015, ss.49-50) beskriver även att det är av betydelse att både anteckna och spela 

in eftersom i det inspelade materialet kommer inte sådant som miljö eller kroppsspråk med 

och dessa kan ha betydelse för studiens resultat.  

 

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg och respondenterna fick inte heller se dem 

innan intervjun startade. Detta valdes för att respondenterna inte i förväg skulle kunna komma 

på svar som de trodde att vi ville ha, utan syftet var att få fram deras svar utan att de blivit 

påverkade av varandra och att de inte kunnat förbereda sig innan intervjun. Hade frågorna 

skickats i förväg hade det kunnat påverka studiens tillförlitlighet.  
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Intervjuerna har skett enskilt, vilket valdes på grund av bristande tid. Men i efterhand hade det 

varit med fördel att intervjua tillsammans då vi hade kunnat ta hjälp av varandra och ställa 

passande följdfrågor. Det som vi märkte var att det var svårt att komma på följdfrågor när 

intervjun ägde rum och det hade varit bra att kunna ta stöd av varandra. En annan fördel hade 

även varit att den ena hade kunnat föra mer kompletterande anteckningar, och kunnat 

observera den som intervjuade. Detta hade bidragit till att vår forskarroll hade utvecklats. 

Kihlström (2007, s.232) beskriver att när det är två som intervjuar blir reliabiliteten högre då 

den ena kan hålla i intervjun medan den andra kan anteckna hur respondentens kroppsspråk 

ser ut och annat som är viktigt för studien. Men det är av stor vikt att innan intervjun fråga 

respondenten om han eller hon godkänner att två är med då det kan vara en obekväm 

situation.  

 

På grund av bristande tid valdes intervjuer, detta val gjordes eftersom det hade krävts flera 

dagars observation för att nå ett tillförlitligt resultat. Det hade inte varit tillräckligt att 

observera förskollärarnas förhållningssätt under endast en dag. Men observation hade varit att 

föredra till denna studie då det förmodligen hade gett ett mer trovärdigt resultat. Den första 

tanken var att observera men vi insåg att processen skulle bli utdragen då vi behövde 

medgivande från barnens föräldrar. Även om det är pedagogernas förhållningssätt som ska 

undersökas så hade barnen behövt vara med i observationen. Det allra bästa hade varit att 

använda både intervju och observation som redskap för att kunna se om respondenternas 

utsagor stämmer överens med det som de gör praktiskt. Vilket även våra respondenter 

påpekade under intervjuerna att det hade varit intressant för deras del också att se om de gör 

som de säger. Ahrne & Svensson (2015, s.53) beskriver att enbart använda sig av intervjuer 

kan vara en nackdel då det endast blir respondentens utsaga som framkommer, det är med 

fördel att även använda observationer som komplement till intervjun. Genom att använda sig 

av båda dessa redskapen framkommer både forskarens perspektiv på det som undersöks och 

respondentens perspektiv genom att de får svara på olika frågor utifrån sina kunskaper och 

erfarenheter.  

 

Eftersom vi valde att färgkoda i vår analys och analysera vårt material flera gånger så var det 

till en stor hjälp för att kunna få ut det resultat som vi fick. Det blev en tydlighet och mer 

fördjupande genom att analysera flera gånger. Genusanalysen som valdes att göra på 

respondenternas beskrivning av barnen bidrog till att se det ur ett annat perspektiv och vi hade 

som fokus att se om respondenterna beskrev barnen ur stereotypa föreställningar kring kön.  

Didaktiska konsekvenser 

Det som framkommer i denna studie är vikten av att vara medveten hur vi förskollärare 

bemöter och samtalar med barnen. Att det inte finns några bakomliggande värderingar där de 

stereotypa föreställningarna kring kön tar över. Respondenterna i vår studie menar att de alltid 

försöker bemöta barnen utifrån individen, men de anser också att det är svårt vid vissa 

tillfällen då de stereotypa föreställningarna kring kön sitter såpass djupt inom oss och 

samhällets påverkan är också en bidragande faktor. Förskolan arbetar utefter läroplanen (lpfö 

98, rev. 2016) och i denna framkommer det att de som är verksamma inom förskolan ska 

arbeta för att få det jämställt mellan pojkar och flickor och alla barnen ska mötas utefter 

individen. 

 

En annan slutsats från denna studie är att det är av betydelse att diskutera i arbetslaget om 

arbetet med genus och jämställdhet, då det är ett område som hela tiden måste uppdateras och 

diskuteras. Svaleryd (2002, ss.78-79) beskriver att jämställdhetsarbetet dagligen bör 

integreras i verksamheten.  
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Hon redogör olika övningar som kan användas i verksamheten med barnen och pedagogerna 

för att främja jämställdhetsarbetet. Dessa övningar menar hon kan användas som 

reflektionsunderlag där granskning av sig själv och sina egna värderingar ligger i fokus. Det 

framkommer att några av förskollärarna anser att det hade varit givande att använda sig av 

observationer för att kunna se hur de bemöter barnen och hur deras förhållningssätt är. Det är 

lätt att säga en sak men sedan göra en annan och via observationer skulle man kunna se vad 

som görs och vad som sägs. Observationerna skulle kunna ses ihop i arbetslaget där 

diskussioner och reflektioner om olika situationer lyftas fram. Detta är även något som 

Svaleryd (2002, s.92) nämner som ett bra redskap för att kunna utveckla verksamheten och 

pedagogernas förhållningssätt. Hon menar att det är av stor betydelse att filma korta sekvenser 

löpande under dagen som sedan i arbetslaget kan diskuteras. För att kunna göra detta på bästa 

möjliga sätt krävs det att det finns ett tillåtande klimat inom arbetslaget. 

 

Att vara normkritisk och självkritisk är en stor del av förskollärarnas uppdrag för att kunna få 

en bra verksamhet. Det gäller att bortse från sina egna normer och värderingar i arbetet med 

barnen. Den egna yrkesrollen bör inte påverka barnen i deras könsroller utan fokus ska ligga 

på att alla barn får samma förutsättningar och möjligheter oavsett kön. Det som framkommer i 

vårt resultat är att förskollärarna inte försöker påverka barnen varken åt det ena eller andra 

hållet men de anser att de ändå påverkar på något sätt. Delegationen (SOU 2006:75) som är 

framtagen för förskolan beskriver att normer är något som samhället har skapat och innebär 

olika sätt att vara beroende på om det handlar om flickor eller pojkar. Dessa ses som oskrivna 

föreställningar som kännetecknas när någon gör något avvikande enligt normen. Förskolan 

har som ett av sina uppdrag att bryta upp de stereotypa föreställningarna kring kön och skapa 

nya normer där alla får vara hur de vill oavsett kön. Därför är det av betydelse att vara 

normkritisk för att kunna förbise dessa normer som finns i vår vardag.  

 

En intressant reflektion som uppstod när vi läste Saras beskrivning av barnen var att vi själva 

har stereotypa föreställningar kring kön. Vi insåg hur lätt det är att dessa tar över vårt 

tänkande. Sara beskriver barnen utan att använda orden ”flicka” eller ”pojke” och beskriver 

dem utifrån individen. Men ändå så tänkte vi ”det är typiskt en pojke eller typiskt en flicka” 

när vi läste hennes svar. Detta bidrog till en stor förståelse över hur djupt förankrade de 

stereotypa föreställningarna är inom oss precis som Eidevald (2011), Svaleryd (2002), 

Olofsson (2010), Månsson (2000) & Davies 2003 beskriver.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det har varit lärorikt att undersöka det valda området och vi har fått upp ögonen ännu mer på 

hur viktigt arbetet med genus är. Genom vår studie skulle detta syfte kunna undersökas igen 

genom observation som metod för att se om vårt resultat från intervjuerna stämmer överens 

med det som sker i verksamheten. Det hade även varit intressant med forskning kring barnens 

perspektiv på frågan om genus och deras syn på flickor och pojkar. Något som vi 

uppmärksammat är att det saknas forskning om genus på individnivå, det mesta vi har hittat är 

mer generellt.  
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BILAGA 1 
 

 
 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås och vi är nu 

inne på vår sista termin då vi ska skriva examensarbete. Det ämne som vi valt att skriva om är 

genus. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt gentemot pojkar och 

flickor. Vi har läst tidigare forskning kring ämnet men behöver också ha hjälp av er som är 

ute i verksamheten då det är era kunskaper och erfarenheter som är av högt värde för denna 

studie. Vi har tänkt använda oss av intervju som metod och dessa intervjuer består av cirka 6 

frågor och vi har som förhoppning att det kommer bli givande diskussioner. Vi uppskattar att 

det kommer ta ungefär 20-30 minuter per intervju.  

 

Vi följer de forskningsetiska principerna när vi intervjuar. Vilket innebär att deltagandet sker 

på fri vilja och du som deltagare har rätt att avbryta när du vill. När intervjuerna behandlas 

kommer det ske med hög konfidentialitet, vi kommer använda fiktiva namn på både deltagare 

och förskola och studien kommer endast användas till forskningsändamål.  

 

Har ni några frågor får ni gärna kontakta oss eller vår handledare via mail.  

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Annelie Lindahl                     s140073@student.hb.se 

Johanna Mårtensson              s130409@student.hb.se 

 

 

Handledare: Kristina Holm    kristina.holm@hb.se 
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BILAGA 2 
 

Intervjufrågor 

 

1. Skulle du kunna beskriva varje barn i din barngrupp? 

2. Anser du att barnen på något sätt visar om de är en flicka eller en pojke? Om ja, på 

vilket sätt? 

3. Anser du att det är någon skillnad på hur du bemöter pojkar och flickor i förskolan? 

Om ja hur då? 

4. Vilken är den största skillnaden mellan pojkar och flickor tycker du? Till exempel i 

rollek.  

5. Anser du att du påverkar barnen i deras könsroller? Om svaret är ja hur? Om svaret är 

nej hur? 

6. Anser du att ditt förhållningsätt har ändrats från när du var outbildad till utbildad? 

  



 

 

 

BILAGA 3 

Öppna frågor Koder Underkategorier 

Vad säger det insamlade 

materialet om vårt syfte? 

 

Förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor ur stereotypa 

föreställningar om kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser förskollärarna att de 

påverkar barnen i deras 

könsroller 

 

 

 

 

 

 

Vad säger det insamlade 

materialet om våra 

frågeställningar? 
 

Vilket synsätt har förskollärarna 

på pojkar och flickor? 

 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt anser förskollärarna 

att de påverkar barnens könsroller 

i sitt yrkesutövande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser förskollärarna att de 

bemöter pojkar och flickor olika i 

förskolan och i så fall hur? 

 

 

 

Medvetet förhållningssätt, 

att tänka efter innan 

handlandet 

 

Utan några värderingar 

 

 

Tillåtande miljö  

 

 

Tillåtande förhållningssätt 

gentemot barnen 

 

Kritiskt granska sig själv 

och sitt arbete 

Omedvetet görs det 

 

 

Tänker efter innan orden 

sägs och handlingarna 

utförs 

 

Påverkar alltid på något 

sätt 

Allas lika värde 

 

 

Samma möjligheter 

oavsett kön 

 

Allt erbjuds till alla 

 

 

Det är inte könet som 

avgör hur de ser på pojkar 

och flickor 

 

Påverkar genom djupt 

förankrade stereotypa 

föreställningar 

 

Samhällets påverkan 

 

Föräldrars påverkan 

 

Förskollärarnas egna 

föreställningar kring 

pojkar och flickor 

Förskollärarnas 

bemötande av barnen på 

individnivå 

 

Förskollärarnas 

omedvetna bemötande 

utifrån kön 

 

 

 

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor 

 

 

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor 

 

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor 

 

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor 

 

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor 

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor 

 

Förskollärarnas bemötande gentemot pojkar och 

flickor 

 

 

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor 

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor 

 

Förskollärarnas bemötande gentemot pojkar och 

flickor 

 

Förskollärarnas bemötande gentemot pojkar och 

flickor 

 

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor 

 

 

Stereotypa föreställningar 

 

 

 

Stereotypa föreställningar 

 

Stereotypa föreställningar 

 

Stereotypa föreställningar 

 

 

Förskollärarnas bemötande gentemot pojkar och 

flickor 

 

Förskollärarnas bemötande gentemot pojkar och 

flickor 
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