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Abstract

Forskning visar att pedagoger som inte reflekterar över sin medvetenhet och förhållningssätt
till genus i förskolan riskerar att bidra till att upprätthålla stereotypiska könsmönster och
könsroller i sin verksamhet. Därmed är det av vikt att förskollärare arbetar med genus
kontinuerligt för att främja alla barns lika möjligheter och rättigheter. Syftet med detta arbete
är att studera hur förskollärare beskriver sitt arbete med att motverka stereotypa könsmönster
och könsroller i sin verksamhet, detta även i relation till läroplanens värdegrund. Vi har valt
intervju som metod och använt ljudupptagning som verktyg, samt att vi även har fört
anteckningar under intervjuerna. Ett av resultaten var att de flesta pedagogerna beskrev sitt
arbete som könsneutralt, då deras arbetssätt präglades av neutralitet och att ge alla barn lika
möjligheter oavsett kön. Men det fanns även tendenser till ett kompensatoriskt
förhållningssätt då vissa pedagoger försökte kompensera mot stereotypa könsmönster genom
språket bland annat. Ett annat resultat var att förskolemiljö och arbetsmaterial har stor
betydelse för barns identitetsutveckling för att skapa förutsättningar för barn att överskrida
könsmönster. Ytterligare ett resultat var att pojkar skulle prata och visa känslor vilket de
kopplade till läroplanen, då den vilar på stereotypiska feminina egenskaper såsom känslor.
Det framkom även att pedagogerna arbetade med att stärka flickors självkänsla för att ta mer
plats och på så sätt ge dem lika stort utrymme som pojkar så att det blir en jämlik balans.
Pedagogerna beskrev även att stor del av de stereotypa förväntningar som finns på barnen
kommer hemifrån från vuxna och även från samhället i stort.



Förord
Till att börja med vill vi tacka vår handledare Ylva Odenbring som väglett, stöttat och hjälpt
oss i detta examensarbete. Vi vill också tacka varandra för gott samarbete i vått och torrt.
Sedan vill vi även säga tack till alla de pedagoger som var villiga att ställa upp och tog sig tid
till att bli intervjuade. Vi tackar för intressanta reflektioner och tankar som bidragit till att
denna studie blivit av.
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1 .Inledning
Den här studien handlar om hur pedagoger beskriver sitt arbete kring genus i förskolan. Detta
är viktigt att undersöka eftersom det står i läroplanen för förskolan:

“Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter,
oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som
begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur
barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma
deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera
utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina
förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av
könstillhörighet.” (Läroplan för förskolan, [Lpfö 18], 2018, s 7).

Det har genomförts studier om genus i förskolan, där resultatet har visat att genusarbetet i
förskolan har lett till förändrade förhållningssätt, och att barnen har blivit mindre behandlade
könsstereotypiskt av pedagoger (Edström, 2014). Andra studier visar att den fysiska miljön i
förskolan kan påverka barn och pedagoger till att reproducera strukturella könsroller (Eggen
Børve & Elin Børve, 2017). Detta visar att det är av vikt för förskollärare i sin
yrkesprofession att reflektera över sin medvetenhet och sitt förhållningssätt kring genus i
förskolan. Utan detta finns en risk för att könsroller och könsmönster upprätthålls i en
verksamhet där det är i förskollärares uppdrag att främja alla barns lika rättigheter och
möjligheter oavsett könstillhörighet (Lpfö18, 2018).

2 .Syfte
Syftet med detta arbete är att studera hur förskolepedagoger beskriver sitt arbete med genus i
sin dagliga verksamhet. Syftet är även att undersöka hur förskolepedagoger beskriver sitt
arbete med att motverka stereotypa könsmönster och könsroller i förhållande till förskolans
värdegrund och uppdrag. Studien utgår från följande frågeställningar:

2.1 Frågeställningar

● Hur beskriver förskolepedagoger sitt arbete med att motverka stereotypa könsmönster
och könsroller i sin verksamhet?

● Hur beskriver förskolepedagoger sitt arbete med att motverka stereotypa könsmönster
och könsroller i förskolan i förhållande till läroplanen?
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3. Bakgrund
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till vårt arbete. Detta är könsroller, könsneutral
pedagogik samt kompensatorisk pedagogik. Detta är utvalt som bakgrund då fokus i denna
studie kommer kretsa kring förståelsen och innebörden av detta.

3.1 Könsroller

Det finns forskning som menar att när människan föds socialiseras hon in i en könsroll som
sedan påverkar hur hon blir bemött och behandlad utifrån normer om könet vilket även
påverkar livsval och relationer (Evertsson, 2016). Det har dock uppkommit kritik på
begreppet könsroll på grund att det osynliggör maktstrukturer som finns mellan olika typer av
män och kvinnor och inte endast mellan dikotomin man och kvinna. West och Zimmerman
(1987) är några av de forskare som har framfört denna kritik på begreppet könsroll och menar
på att socialisering i ung ålder är inte det mest avgörande för att utveckla könsmönster utan att
människan konstant återskapar dessa mönster i sociala situationer genom livet (Evertsson,
2016). I detta arbete används därmed begreppet könsroll för att beskriva barns sätt att
efterleva och återskapa könsmönster som inte endast utvecklas i ung ålder utan fortsätter att
utvecklas genom hela livet i relation till social och kulturell omgivning.

3.2 Könsneutral pedagogik

Könsneutralitet har ursprung från 1970-talet då jämställdhetssatsningar handlade om att alla
skulle ha lika möjligheter till de yrken som var högst värderade, vilket innebar de yrken som
var mansdominerade  (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). På den tiden ansågs maskulina
egenskaper som fysisk och mental styrka som normen och det mest eftersträvansvärda.
Könsneutral pedagogik utgår från att i språk, bemötande och handlande uppmuntra flickor till
att eftersträva ett maskulint beteende, för att på så sätt bli likvärdiga med pojkar då detta
beteende ses som normen. Att arbeta med pojkar på samma sätt är därmed inte lika synligt.
Denna pedagogik kan tillämpas utifrån både perspektivet att det finns biologiska olikheter
mellan kön eller att kön är socialt konstruerat. Således tillämpas denna pedagogik i stor del av
dagens förskolor då den inte anses kontroversiell samt är öppen för olika perspektiv på kön.

3.3 Kompensatorisk pedagogik

Kompensatorisk pedagogik kan såväl som för könsneutral utgå från olika perspektiv på kön,
dock är det mest förekommande inom denna att kön ses som socialt konstruerat.
Kompensatorisk pedagogik innebär att upplösa olikheter som finns mellan barn genom att
uppmuntra till en mångfald av beteenden och uttryck (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). På
detta sätt uppnås en likhet mellan kön då alla beteenden accepteras och skapas möjligheter
för. I praktiken synliggörs kompensatorisk pedagogik genom att pedagoger utgår från att det
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finns genuskategoriserade beteenden hos barnen som de ska arbeta med och göra något nytt
med, till skillnad från den könsneutrala pedagogiken där kön eller genus inte benämns utan
utgångspunkten är att behandla alla barn lika. Målet inom denna pedagogik är framförallt att
alla barn ska få möjlighet att utveckla autonomiska respektive känslomässiga förmågor, det
vill säga att fokus för flickor är det förstnämnda och pojkar det sistnämnda (Bodén, 2011).

4. Tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån kategorierna hur pedagoger arbetar med
genus, genus i relation till fysiska miljöer samt barns könsstereotypa attityder och beteenden.
Forskningen är utvald som relevant för denna uppsats då den endast omfattar området genus i
förskolan. Detta avsnitt är av vikt i detta arbete för att få en översikt över vad som har
synliggjorts i tidigare forskning utifrån genus i förskolan.

4.1 Hur pedagoger arbetar med genus

I arbetet med genus i förskolan är en av de viktigaste delarna pedagogernas förhållningssätt,
vilket tas upp i en artikel skriven av Edström (2014). Edström (2014) betonar på två olika
strategier som finns i svenska förskolor när det kommer till arbete med genus, det första är
kompensatoriskt och det andra är könsneutralt. Arbetet med genus i förskolan har fått med
tiden en bredare betydelse, därmed har det även ett normkritiskt perspektiv. Denna studie i
artikeln genomfördes på tre förskolor i Sverige som sades arbeta aktivt med genus. Resultatet
i studien visade att pedagogerna som satte igång genusarbetet i verksamheten hade ändrat sina
förhållningssätt gentemot barnen, ett exempel på förändringen är att pedagogerna slutade
kommentera barnens kläder på ett könsstereotypt sätt (Edström, 2014). Det framkom även i
slutet av studien hur barnen inte hade fått någon möjlighet till inflytande eller delaktighet i
arbetet och att pedagogerna inte hade några kopplingar till vetenskaplig forskning.
Pedagogerna hade genomfört arbetet endast utifrån ett vuxenperspektiv och såg inte barnen
som aktiva medskapare av könsroller. Slutligen såg man hur fokuset inte låg på likvärdigt
fokus på både flickor och pojkar utan det låg mer på att förändra och utmana flickors
traditionella könsmönster och roller, som exempelvis klädval eller att ta mer plats i olika
gruppsammanhang.

I en studie utförd på 20 förskolor i Norge av Meland och Kaltvedt (2017) visade det sig att
pedagogerna bidrog till könsstereotyper. Resultatet i den studien visade att pedagogerna
medverkade till att upprätthålla traditionella könsstereotyper på förskolan. Genom att flickor
och pojkar behandlas olika: flickorna och pojkarna utmanade de könsroller och könsstruktur
som fanns medan personalen följde könsstereotyperna (Meland & Kaltvedt 2017). I en svensk
studie av Sandström, Stier och Sandberg (2013) intervjuades 17 förskolepedagoger där de fick
beskriva lärandesituationer i relation till genus. I artikeln påpekas hur tidigare forskning har
visat att förskollärare tenderar att omedvetet arbeta mer med att motverka kvinnliga
könsmönster då manlighet anses ha högre status, samt att finns det en tendens bland
förskollärare att behandla flickor och pojkar på olika sätt (Sandström, Stier & Sandberg,
2013). Exempelvis fanns det tendenser där förskollärare hänvisade till flickor i grupp och
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pojkar som individer. Resultatet i studien visade hur det fanns olika typer av förhållningssätt
till genus i förskoleverksamheten, dock var detta inte gemensamt för alla förskolor. Resultatet
visade även hur pedagogerna arbetar aktivt med att undvika diskussioner kring
könsstereotypiska mönster eller roller. Det påpekades även att berätta om sitt arbete var lättare
för pedagogerna än att arbeta med genus i interaktion med barnen. Slutligen poängterade
Sandström, Stier & Sandberg (2013) om hur viktigt genus är i barns identitetsskapande,
exempelvis om barn uppmuntras i att överskrida traditionella könsuttryck så kan identiteten
utvecklas i linje med avseende till kön.

4.2 Genus i relation till fysiska miljöer

På två norska förskolor genomfördes en studie om hur vilken roll genus hade i relation till
fysiska miljöer (Børve & Børve, 2016). Resultatet från studien visade att kön och genus är
sammanvävd i de fysiska rummen och materialen. Detta på grund av att barns lekar och
lekrutiner är förankrade i olika rum då de ställer krav på den fysiska designen. Således visades
att den fysiska miljön hade en strukturell kraft på barnens lekar och även hjälpte till att
återskapa könsmönster och roller. En annan studie genomfördes i Sverige på fyra förskolor av
Ärlemalm-Hagsér (2010) med liknande syfte. I resultatet framkom det även att den fysiska
utomhusmiljön på förskolor sällan problematiseras utifrån ett genusperspektiv
(Ärlemalm-Hagsér, 2010). Trots att pedagoger i denna studie beskrev att de arbetade aktivt
med genus i barns lekar framkom stereotypa könsmönster i utomhuslekar där pojkar oftast var
mer aktiva i form av att spela fotboll eller cykla medan flickor ofta var mer passiva och
omsorgsfulla genom att leka i sandlådan med de yngre barnen. Författaren till denna
vetenskapliga artikel menar att utöver att reflektera över och problematisera miljöer i
förskolan och hur dessa skapar och återskapar könsmönster måste även pedagoger reflektera
över sitt metodiska och teoretiska arbete med genus.

De fysiska rummen och pedagoger är inte endast de aktiva återskaparna av könsmönster utan
det kan också ta sig uttryck i hur barnen själva tar sig an olika fysiska rum (Günther-Hanssen,
Danielsson & Andersson, 2020). Günther-Hanssen, Danielsson och Andersson (2020)
genomförde en studie i en svensk förskola där flickor och pojkar delades upp och blev
observerade i ett rum där någon sort av konstruktionslek skulle äga rum. Flickorna valde att
måla och pyssla medan pojkarna byggde beyblades, varpå dessa lekar tolkades som den
förstnämnda en passiv sysselsättning och den andra tillät barnen till att vara mer rörliga och
högljudda. På detta sätt synliggjordes en typ av maktförhållande i dessa lekar, då lekarna
begränsade eller tillät barnen att ta plats i utrymmet på olika sätt. Författarna menar även att
repetitiva lekar förutom att skapa och återskapa könsmönster även bidrar till
identitetsskapande. Således kan lekar som repeteras i samma fysiska rum både
problematiseras men även ses som viktiga för barns identitetsutveckling. I studien av
Sandström, Stier och Sandberg (2013) framkom att pedagogers förhållningssätt till genus, det
vill säga om pedagoger aktivt väljer att erbjuda och vara öppen till könsöverskridande uttryck
eller om de bidrar till att återskapa stereotypa könsmönster och könsroller kan påverka hur
barn utvecklar sin identitet i förhållande till genus.
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4.3 Barns könsstereotypa attityder och beteenden

På tre förskolor belägna i medelklass-områden i Österrikes huvudstad Vienna genomfördes en
studie av Kanka, Wagner, Schober och Spiel (2011). Dessa författare påpekade hur barn redan
från födseln utsätts för könsstereotypa miljöer, de poängterade även beroende på kultur och
barns uppfostran så brukar det finnas en likadan uppfattning om vad som är “ kvinnligt” eller
“manligt”. Fokuset i studien var könsstereotypa attityder och könsstereotypa beteendemönster
samt att studera förskolebarn och ta hänsyn till perspektiven från både barnen och föräldrarna.
Resultatet visade hur pojkarna hade en hög popularitet i könsstereotypa attityder jämfört med
flickorna. Pojkarnas svar angående könsstereotypt beteende var nästa identiska med deras
föräldrar medan flickornas svar var mindre stereotypt än vad deras vårdnadshavare hade
svarat. De kom även fram till att flickorna var mer mottagliga för otraditionella och moderna
åsikter om könsroller medan pojkarna visade betydligt mer könsstereotypa attityder och
beteenden. Slutligen kom de fram till att traditionella och progressiva perspektiv på könsroller
borde vara en del av föräldrautbildningen och inte bara vara en del av förskolans läroplan. Det
som brister är kunskapen och medvetenheten om hur man ska hantera skillnaderna mellan
flickor och pojkar på ett bra sätt utan att behandla barnen på ett könsstereotypiskt sätt, även
mer praktiskt material kring detta som spel, vilket hjälper både föräldrarna och pedagogerna i
arbetet för att motverka könsstereotypa attityder och könsstereotypa beteendemönster.

Resultatet i en svensk studie utförd av Ärlemalm-Hagsér (2010) visade hur pojkarna valde
mer aktiva lekar medan flickorna valde att spendera tiden med att ta hand om de yngre under
den fria leken på förskolegården. Pojkarna antog därmed en mer aktiv roll medan flickorna
antog en mer omsorgsfull roll. Författaren påpekar även hur dessa stereotypiska könsmönstret
framkom trots att pedagogerna har aktivt arbetat med genus i barnens lek.

I Odenbrings (2014) artikel utfördes en studie om hur genus sätts i relation till pedagogers sätt
att skapa ordning i en barngrupp. Där framkom det att flickor ofta sattes bredvid stökiga
pojkar för att skapa en lugnare barngrupp. I intervjuer med pedagoger beskrevs flickor som en
homogen grupp och pojkar som starka individer. Flickorna beskrevs även som mer
kontaktsökande och pojkarna som självständiga, vilket kan kopplas till hur barn porträtteras i
koppling till förväntade könsroller och könsmönster. Odenbring (2014) problematiserar
pedagogernas sätt att sätta detta ansvar på flickor att kunna lugna ner stökiga pojkar, just för
att det sätter för höga krav på dessa barn samt att de blir särbehandlade just för att de är
”duktiga flickor”. Detta anser författaren vara problematiskt i relation till förskolans läroplan
då förskolans uppdrag är att behandla alla barn lika oavsett kön samt att könsnormer ska
motarbetas.
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5. Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp
Detta arbete har utgångspunkt i poststrukturell feministisk teori och queerteori. Dessa teorier
möjliggör för en djupare analys. En teoretisk utgångspunkt vägleder syftet och kopplar även
samman teori och praktik. Det centrala begreppet för studien är genus och förklaras nedan.

5.1 Poststrukturell feministisk teori och queerteori

Poststrukturella teorier handlar om hur språket medverkar till att återskapa föreställningar och
maktförhållanden snarare än att objektivt beskriva något, menar Eidevald (2009). Genom
språket skapas och återskapas binära par, såsom pojke och flicka, och på så sätt upprätthålls
även en hierarki mellan dessa. Poststrukturella teorier syftar till att språket bör ses som
transparent och något som är i konstant förändring, på samma sätt som samhället, och på så
sätt bryta upp vad som kan anses vara självklara betydelser inom begreppsparen. Inom
feministisk poststrukturalism utmanas dominerande diskurser genom erkännandet av hur vår
kunskap är ett resultat av kategoriseringar i vår förståelse (Lather, 1991). Dessa dualismer
inom de språkliga begreppsparen förhindrar människor att förstå världens mångfaldiga
komplexitet, anser Hellman (2010), och inom poststrukturella teorier förstås istället
människan som aktiv deltagare av en socialt konstruerad värld. Genom att se världen som
socialt konstruerad utifrån olika perspektiv så synliggörs hur dessa olika perspektiv skapar
makt genom förutbestämda beskrivningar och benämningar på företeelser. Barn lär sig att
positionera sig utifrån språket i den diskurs de ingår i, till exempel att vara man eller kvinna,
och allt som dessa förutbestämda beskrivningar innebär (Davies, 2002). Poststrukturell
feministisk teori har ursprung från detta och menar fortsättningsvis att vara kritisk till de
föreställningar om kön som skapar förväntningar. Dessa förväntningar kan skapa
begränsningar och maktstrukturer. Denna teori fokuserar på att utmana dikotomin
kvinnligt/manligt och hur kön görs, för att i sin tur utmana denna maktstruktur. Genom att
lyfta och utmana dessa orättvisor kan möjligheter skapas för att få syn på likheter och
skillnader inom könen och möjliggöra för kön som tar sig uttryck på mer mångfacetterade sätt
(Forsberg, 2002).

Queerteori omfattar de studier som är kritiska mot heteronormativitet och menar på att
sexualitet och kön är socialt konstruerade (Rosenberg, 2011). Heteronormativitet innebär att
alla människor är eller borde vara heterosexuella vilket även inkluderar att sexualitet kopplas
till makt och normer kring livsstil och beteende (Sotevik, Hammarén & Hellman, 2019).
Queerteori utgår från ett normkritiskt perspektiv då den kritiserar hur heteronormativitet tas
för givet och osynliggörs. Fokus ligger på hur fasta kategoriseringar inom kön och hur
koppling mellan biologiskt kön och socialt kön naturaliseras problematiseras. Butler (1990)
menar att personer som utför handlingar som inte anses tillhöra en typisk kategorisering
förvirrar andra. Dessa personer som inte kopplas direkt till ett kön uppfattas då som
oförståeliga och anses mindre värda än andra.
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5.2 Genus

Begreppet ”gender” började användas i början av 1970-talet för att benämna hur kön skapas
socialt, det vill säga att människan agerar på ett visst sätt som förväntas av hen beroende på
vilket biologiskt kön hen tillhör (Evertsson, 2016). Det finns olika teorier om hur socialt kön
(genus) uppstår, ett av dem är att flickor och pojkar socialiseras in i en könsroll från ung ålder.
Denna process fortsätter genom livet när man i sociala situationer agerar utifrån det
könsmönster och roll man tilldelats som barn. I en del forskning förklaras både genus och kön
som socialt konstruerade, och att kön görs utifrån förväntningar på kön (genus) och att språket
är centralt i dessa kategoriseringar (Eidevald, 2009). När forskare söker efter svar på
biologiska skillnader mellan kön ställs ofta könen mot varandra, varpå feministisk forskning
menar och har bevisat att dessa skillnader inte finns biologiskt utan uppstår efter krav och
förväntningar från omgivningen och på så sätt görs kön. Annan genusforskning syftar till att
dela upp kön och genus och menar på att genus innebär varierande förändringar över en tid
som anknyter till kroppar.

6. Metod och genomförande
I denna del ska vald metod och genomförande presenteras och diskuteras. Enligt Svensson
och Ahrne (2015) är metod en vägledning för att lösa ett problem, vilket i denna uppsats rör
frågor kring hur förskolepedagoger arbetar med genus. I det första avsnittet kommer den
valda intervjumetoden att presenteras och diskuteras utifrån insamling av data samt
metodologiska avvägningar. I det andra avsnittet redogörs urval och avgränsningar. Det tredje
avsnittet beskriver konkret tillvägagångssättet för datainsamlingen och den valda
analysmodellen. I nästkommande avsnitt diskuteras studiens kvalitet i relation till validitet
och reliabilitet. Avslutningsvis i det femte avsnittet redogörs de etiska överväganden vi hade i
åtanke när vi genomförde vår studie.
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6.1 Presentation av metod

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats och insamling av empiriskt material har
skett i form av intervjuer med pedagoger från olika förskolor. Enligt Ahrne och Svensson
(2015) väljs metod i en studie baserat på forskningsfråga och syfte. Då studien handlar om hur
pedagoger beskriver sitt arbete med genus är intervjuer den mest lämpade metoden för
insamling av empiri. Vid intervjuer är det av vikt att vara medveten om hur sitt eget
perspektiv kan påverka hur frågorna formuleras samt hur svaren tolkas (Ahrne & Svensson,
2015). Detta är dock inget negativt utan ska ses som en förutsättning i empiriska arbeten då
samhället och människan är komplext; således är ett objektivt perspektiv omöjligt. Kvale och
Brinkmann (2014) beskriver att inför en forskningsintervju bör forskaren tematisera
intervjustudien, det vill säga att klargöra syftet med studien, att införskaffa sig kunskap om
ämnet samt kunskap om hur intervju som metod går till. På detta sätt klargörs temat för
studien och den teoretiska utgångspunkten. Syftet med att studera genus i förskolan och att
använda intervju som metod var något som klargjordes innan arbetets början, och vid
formulerandet av intervjufrågor blev ämnet tydligare samt vid sökandet av tidigare forskning
införskaffades förkunskap inom ämnet.

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver forskningsintervju som ett samtal där kunskap
konstrueras mellan två personer som har ett ömsesidigt intresse för temat. Intervjun präglas
således av ett ömsesidigt beroende av social interaktion och kunskapsproduktion. Genom
intervju som metod kan därmed kunskap spridas i den sociala interaktionen, och genom
diskussion och reflektion kunde även de intervjuade pedagogerna få möjlighet att uttrycka sig
personligt. Till skillnad från dagliga samtal fick pedagogerna här möjlighet att uttrycka och
beskriva sina kunskaper utifrån ett syfte och en struktur som intervjun byggde på. Kvale och
Brinkmann lyfter även att den sociala interaktionen i intervjuer handlar om att intervjuaren
ska vara aktiv genom att ställa sig kritisk till, ifrågasätta eller ställa följdfrågor på svaren
deltagaren ger. I denna studie ställdes kritiska frågor och följdfrågor till pedagogerna, dock
fanns det svårigheter med detta i vissa tillfällen då pedagogerna inte kunde utveckla sina svar
på grund av att de beskrev det som att de inte hade tillräckliga erfarenheter kring att reflektera
och diskutera om detta ämne.

De utförda intervjuerna kan kopplas till det som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som
halvstrukturerade intervjuer. I denna studie var frågorna (se bilaga 2) formulerade öppet och
pedagogerna fick beskriva och redogöra för sina egna erfarenheter kring fenomen i förskolan
vad gäller könsroller och könsmönster. Pedagogerna fick även frågan att beskriva vad de
själva anser att begreppen könsroll och könsmönster betyder, vilket gav dem möjligheten att
beskriva sin förståelse av begreppen. På detta sätt kunde pedagogerna ge en fri beskrivning av
deras erfarenheter och perspektiv av genus utifrån deras perspektiv. Vi ställde även en del
kritiska frågor under intervjun, för att utmana pedagogerna att tänka på ett annorlunda sätt än
de kanske gjort tidigare.
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6.2 Urval och avgränsningar

I empiriska studier ska det göras urval av bland annat sociala miljöer, individer samt material
(Ahrne & Svensson, 2015). De utvalda förskolorna i studien ligger på olika platser i
förhållande till en storstad i Sverige. Den ena förskolan ligger mitt i stan, den andra ligger en
bit utanför stan samt en tredje förskola som är belagd en längre bit utanför staden. Dessa
förskolor valdes ut för att få en bredd i vår studie och olika perspektiv från pedagoger från
olika förskolor. En annan typ av urval av förskolor som hade möjligtvis gett ett ännu bredare
perspektiv i studien hade varit att välja förskolor som låg belagda i olika typer av
socioekonomiska miljöer. Sammanlagt har det därmed intervjuats nio yrkesverksamma
pedagoger inom förskolan. De medverkande samt förskolorna har fingerade namn för att inte
avslöja identitet eller förskola där intervjuerna har tagit plats. Dessa namn är förskolan
Lussebullen där medverkande pedagoger är Amal, Alba och Juana,  förskolan Pepparkakan
med pedagogerna Annika och Fia från avdelning Tomten och Agnes från avdelning Bocken
samt förskolan Julmusten med pedagogerna Jennifer, Fatima och Ingrid. Om deltagare i
intervju hade valts ut efter utbildning endast, det vill säga endast
förskollärare/barnskötare/förskollärarassistenter, hade man kunnat få ett enhetligt perspektiv
vad gäller kompetens inom genus samt arbetssätt inom olika yrken inom barnomsorgen. De
deltagande i intervjuerna i denna studie är sammanlagt fem förskollärare, tre barnskötare och
en förskollärarassistent. Trost (2010) beskriver hur urvalet av personer ska vara heterogent
inom den givna homogena ramen. Urvalet av personer i denna studie är heterogena till den
grad att det finns en varians vad gäller ålder, erfarenhet, kulturell bakgrund samt utbildning.
Däremot är de fortfarande inom den homogena ramen då de alla deltagande var
yrkesverksamma pedagoger i förskolan inom tiden för intervjuerna.

6.3 Genomförande och analys

Studien inleddes med att pedagoger blev tillfrågade via mail om de och deras arbetslag vill
delta i studien. Datum och tid bestämdes sedan och intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum
i deras personalrum för att pedagogerna skulle få möjlighet att tänka och tala fritt.
Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning för att sedan kunna transkriberas. Vi förde
även anteckningar under intervjun för att kunna koppla tillbaka till något som tidigare nämnts
under intervjun, dock var dessa minnesanteckningar separerade mellan varje intervju för att
inte jämföra eller koppla samman olika personers tankar. Intervjuerna tog mellan 30 till 60
minuter per person att genomföra.

Urval av material har skett genom att intervjuerna har transkriberats och sedan har det
material som ansetts vara mest relevant för studien analyserats. Relevant material har
bestämts efter kriterier som stämmer in på forskningsfrågan och syftet med genus i förskolan.
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I studien har det förekommit material som inte fick plats i analysen i arbetet, denna avvägning
gjordes i förhållande till utrymme i text, tid samt saklig relevans. Eftersom vi studenter har
själva transkriberat våra intervjuer var det upp till oss personligen att avgöra vilket material
som skulle ta plats i resultatdelen, dock togs hänsyn till gemensamma överenskommelser vad
gäller relevans i arbetet. Svensson och Ahrne (2015) lyfter dock att beskriva datainsamling
utifrån olika perspektiv är något som inte kan eller ska undvikas, då världen är komplex och
inte går att se objektivt. Att vi studenter har utfört intervjuer och sedan valt ut relevant
material är oundvikligt att det ska bli subjektivt, men detta är också essentiell del av
datainsamlingen då våra tolkningar och uppfattningar av detta material står till grund för
denna uppsats.

Materialet från intervjuerna har analyserats utifrån genusteorier som poststrukturell
feministisk teori samt queerteori. Svaren från deltagarna har analyserats i förhållande till
dessa teorier samt tidigare forskning inom genus. Analysmodellen utgår från tematisk analys
som är en metod för att identifiera, beskriva och analysera olika mönster och teman i ett
empiriskt material (Nowell, Norris, White & Moules, 2017). Den tematiska analysen kan
bidra till trovärdiga upptäckter i materialet vilket sedan kopplas till den teoretiska
utgångspunkten. Den första fasen består av att gå igenom allt material noggrant minst en gång
för att få en grundlig överblick över alla aspekter i materialet. I nästa fas sker en så kallad
kodning, det vill säga att hitta teman eller koder som är genomgående i materialet. Detta är ett
sätt att interagera med materialet då läsaren reflekterar över innehållet. I detta skede får
materialet en struktur och förenklas samt att det ger läsaren tankar och idéer om viktiga delar
som sedan tilldelas ett tema. Dessa teman har sedan teoretiserats med koppling till
poststrukturell feministisk teori och queerteori, samt till begreppet genus och tidigare
forskning.

6.4 Reliabilitet och validitet

För att bedöma om empirin är rätt och riktig finns det två olika begrepp att förhålla sig till,
validitet och reliabilitet. Dessa två begrepp är nödvändiga för att arbetet ska vara etiskt
försvarbart och pedagogiskt användbart (Erickson & Gustafsson, 2014). Reliabilitet eller
tillförlitlighet handlar om att det ska vara samma förutsättningar för alla intervjuade, att de
ska bli tillfrågade samma frågor och i samma situation och så vidare (Trost, 2010). Tanken är
att om pedagogerna blir intervjuade i ett annat tillfälle så ska de kunna ge samma svar, och
detta avgör därmed att studien har hög reliabilitet. Detta bygger dock på föreställningen att
människan är statisk i sina beteenden och åsikter utan påverkan från omgivning eller
omständigheter (Ibid). I en kvalitativ studie kan detta sägas vara motsägelsefullt då den är just
kvalitativ för att varje människas perspektiv anses bygga på att de är aktörer av processer i sin
omgivning, och inte endast statiska mottagare av omgivningen. Kvale och Brinkmann (2014)
vill istället tolka om begreppen reliabilitet och validitet så att de passar in även för att avgöra
intervjuers trovärdighet. Reliabilitet i förhållande till intervjuer handlar då om huruvida
intervjuaren ställer ledande frågor vilket kan påverka den intervjuades svar. I intervjuerna i
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denna studie var frågorna formulerade så att pedagogerna skulle beskriva sin kunskap om och
sitt förhållningssätt till genus i förskolan. Detta kan tyckas vara ett icke-ledande sätt att
intervjua på, dock kan man urskilja i ljudupptagningen jakande eller liknande positiv respons
från intervjuaren vilket kan tolkas ledande.

Validitet handlar inom samhällsvetenskapen om en metod undersöker det den påstås
undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare vill Kvale och Brinkmann omdefiniera
begreppet validitet till att inom kvalitativ forskning handlar om forskarens tidigare kunskap
om ämnet, metod som används samt moralisk integritet som forskaren besitter. Validitet är
därmed en kontinuerlig process under hela forskningen. Forskaren är kritisk till sitt eget
arbete och kontrollerar kontinuerligt forskningsresultatets trovärdighet och tillförlitlighet.
Detta har tillämpats i denna studie genom kommunikation och samråd om arbetets syfte har
skett mellan oss skrivande studenter kontinuerligt under arbetets gång. Vi har även ställts oss
kritiska till varandra och oss själva vad gäller genomförande och tillvägagångssätt för att
uppnå ett trovärdigt och tillförlitligt arbete. Svensson och Ahrne (2015) menar vidare att om
forskare beskriver val av genomförande, hur de har tänkt samt resonerat kring deras beslut så
bidrar detta till arbetets kvalitet vad gäller transparens och trovärdighet. Detta arbete har
därmed i detta metodavsnitt lagt fokus på att beskriva metod och varför för att på så sätt bidra
till arbetets och studiens kvalitet och trovärdighet.

6.5 Etiska aspekter

Forskning idag har stort ansvar vad gäller att generera trovärdig forskning av hög kvalitet
samt ett särskilt ansvar gentemot de som deltar i forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). De
etiska kraven som forskning måste förhålla sig till har förankring i samhällets etiska värdering
och normer. Etik handlar om att man är medveten om och reflekterar över sina
ställningstaganden där de ska kunna fungera tillsammans och utforma en systematik, en norm,
som går att formulera i ord (Ibid).

Hur de medverkande personerna i forskningen får behandlas är en viktig del av
forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt svensk lag får inte deltagare utsättas för att
deras identitet röjs samt att alla deltagare måste ge sitt samtycke till att delta i studien (Ibid).
Informationen får heller inte spridas utan får brukas i endast den studien som var tilltänkt. I
denna studie fick de deltagande pedagogerna skriva på ett samtyckesbrev (se bilaga 1) där det
även stod all information om syftet med studien samt att deras identitet inte kommer att röjas.
Alla namn är fingerade och efter arbetet är godkänt kommer all transkribering samt
ljudupptagning att raderas. Pedagogerna blev informerade om att de kan när som helst avbryta
sin medverkan, och för att möjliggöra detta så att de känner sig trygga i att kunna göra detta
när som helst så fick de tillgång till våra telefonnummer samt mailadresser. Intervjuerna
genomfördes i ett enskilt rum så att ingen annan skulle höra samtalet samt att informanterna
skulle känna sig trygga i att kunna tala fritt och uttrycka sina tankar.
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7. Resultat
I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Resultatet är indelat i sex kategorier
som är de teman som har identifierats från materialet i enlighet med tematisk analys.
Temarubrikerna är pedagogernas förhållningssätt, könsneutral pedagogik, kompensatorisk
pedagogik, påverkan från hemmiljön, miljö och material samt maskulina respektive feminina
egenskaper.

7.1 Pedagogernas förhållningssätt

I de intervjuer som utfördes i denna studie har samtliga pedagoger uttryckt sig om att de anser
sig arbeta både aktivt och kontinuerligt med genus i sin verksamhet.

“Jag arbetar dagligen med att inte agera på samhällets förväntningar om kön och arbetar för att
alla barn på förskolan ska få samma förutsättningar och möjlighet att utveckla sin fulla
potential, oberoende av deras kön.” (Intervju med Jennifer, förskolan Julmusten)

Man kan se att både de som har arbetat under en lång tid och har en lång erfarenhet samt de
som arbetat en kortare tid hävdar att de har ett förhållningssätt i den dagliga verksamheten
kopplat till genus. Samtliga av de medverkande har svarat liknande om hur de anser sig arbeta
med genus vare sig de har utbildning som förskollärare eller barnskötare. Här kan man dra
paralleller till Edström (2014) som nämner i sin artikel om olika strategier man kan använda
sig av för att arbeta med genus i verksamheten. Edström (2014) nämner bl.a. kompensatorisk
och könsneutrala strategier vilket pedagogerna i studien förhåller sig till då de nämner hur de
arbetar och tänker kring genus. Exempelvis i hur förskolläraren Jennifer förklarar att de pratar
med barnen och hur de anpassar lekar och aktiviteter.

“Vi har på vår avdelning byggt upp miljöerna så att det ska vara inbjudande för olika typer av
lek som inte ska vara kopplat till något specifikt kön.” (Intervju med Jennifer, förskolan
Julmusten)

Utifrån detta synliggörs hur pedagogerna anser sig vara medvetna vid vilka typer av
könsroller och normer som råder och att de har med sig detta i sitt arbete i verksamheten. När
det kommer till frågorna om hur de ser på könsroller och vad som är stereotypiska sådana så
förklarar sig samtliga på liknande sätt och att de beskriver sin syn på stereotypiska könsroller
liknande. De tillfrågade förklarar att flickor ses på som mer lugna och omhändertagande
medan pojkar ses på som mer utåtagerande enligt stereotypiska normer. Barnskötaren Ingrid
nämner stereotypiska roller som att flickor vill bädda ner dockor och pojkar springa runt.
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“Stereotypiska roller är väl att flickor vill vara i hemvrån och ta hand om dockor medan pojkar
gillar att ha kuddkrig och springa omkring och låta” (Intervju med Ingrid, förskolan
Julmusten)

Detta kan kopplas till Kanka mfl. (2011) som beskriver i deras artikel om stereotypiska
könsmönster i förskolan. Resultatet från den studien visade att pojkarna hade ett
könsstereotypt beteende medan flickorna var mer mottagliga för otraditionella uppfattningar
om könsroller. Detta skiljer sig från denna studie som visade att både pojkar och flickor hade
ett könsstereotypt beteende.

Vid frågor om hur de arbetar med genus och hur de agerar i olika situationer så framkommer
det att de har varit med om händelser där de ryckt ut och varit närvarande för att vägleda
barnen till en förståelse kring genus. De ger olika exempel på lekar och situationer då ett
aktivt förhållningssätt och medvetenhet kring genus visas. Vidare beskriver förskollärarna att
de arbetar med genusfrågor i deras systematiska kvalitetsarbete och menar alltså att de här kan
följa upp hur de har arbetat och vad som kan utvecklas ytterligare.

Ett exempel från en av förskollärarna där ett aktivt val kring genusmedvetenhet var när
förskolläraren Jennifer berättade att de försöker att inte använda orden “flickor” och “pojkar”
utan att istället säga “barnen” för att då inte koppla individerna till deras kön.

“Jag brukar tänka på hur jag tilltalar barnen och säger inte ´pojkar och flickor´ utan jag säger
t.ex. ´kom nu alla barnen´. För då blir det inte fokus på deras kön utan på individerna och
barnen som personer.” (Intervju med Jennifer, förskolan Julmusten)

Detta kan kopplas till den poststrukturella feministiska teorin där man menar att vara kritisk
till att använda begreppspar som flickor och pojkar för att det kan skapa förväntningar på barn
som de måste förhålla sig till (Lather, 1991). Pedagogen visar på ett förhållningssätt till den
här teorin när hon förklarar hur hon tilltalar barnen för att ha ett genustänk i verksamheten.

Samtliga pedagoger som medverkat i intervjuerna i denna studie anser också att ett aktivt
genusarbete och förhållningssätt till detta är mycket viktigt ur ett samhällsperspektiv, då det är
i förskolan som man ska lägga en grund till ett livslångt lärande och bilda framtidens
samhällsmedborgare, vilket står i läroplanen för förskolan (Lpfö18, 2018).

7.2 Könsneutral pedagogik

De flesta pedagogerna i studien beskrev sitt arbete som att de vill ge likvärdiga förutsättningar
och möjligheter för alla barn oavsett kön. Detta härleder barnskötaren Alba till när förskolan
fick sin första läroplan på 1990-talet och pedagoger då fick uppmaningar att verksamheten
skulle präglas av könsneutralitet:

“När man påbörjade arbetet så blev det lite tokigt från början för man skulle inte ha det ena
och man skulle inte ha det andra och rosa var fel och det var smått hysteriskt. Och jag tror att
det har påverkat fortfarande i att den försöker i viss mån vara neutral. Att det inte ska synas i
miljön vilken typ av… alltså att det ska vara tillåtande åt alla utan någon specifik, neutralt. Jag
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tror fortfarande att man är lite upphängd på det där som var i början när det kom in i
läroplanen.” (Intervju med Alba, förskolan Lussebullen)

Alba beskriver här att utformningen av miljön på deras avdelning präglas av neutralitet för att
vara tillåtande för alla barn oavsett kön. I en annan förskola i studien berättar förskolläraren
Annika att hon bemöter och behandlar barnen på samma sätt oavsett kön, på samma sätt som
Alba tidigare beskrev miljöutformningen:

“Jo men det är väl det där att jag inte tänker på vilket kön dom är, utan jag utgår från
individen, personen, hoppas jag, alltså det är så jag vill, och det tror jag att jag gör. Och att jag
bemöter alla på samma sätt, och som jag säger att jag erbjuder dom samma sak, att jag inte ser
några skillnader på könen utan jag ser personen.” (Intervju med Annika, förskolan
Pepparkakan)

Detta sätt som Alba och Annika beskriver sitt förhållningssätt är liknande hur de flesta
pedagoger beskriver sitt arbete med genus. Att deras vilja och mål är att behandla alla barn
lika och att inte se barnen som pojkar eller flickor utan som individer. Eidevald och Lenz
Taguchi (2011) beskriver könsneutral pedagogik att det handlar om att man vill uppnå
likvärdighet bland barnen genom att uppmuntra barn till stereotypiska manliga egenskaper, då
dessa anses vara normen. Dessa författare lyfter även att denna pedagogik har utgångspunkt i
både att perspektivet att män och kvinnor föds med olikheter och perspektivet att de
socialiseras in i dessa olikheter. Därmed kan detta tyckas vara orsaken till att denna pedagogik
är mest förekommande i svenska förskolor då den möjliggör för olika perspektiv på genus.
Förskolläraren Juana beskriver hur hon ser på skillnader mellan män och kvinnor i relation till
genus på följande sätt:

“Alltså jag tänker att biologiska skillnader finns det ju för vi är ju födda med ett kön. Och det
är ju biologiskt tänker jag. Men genus det är ju socialt och det är ju det vi uppfostras till. Bara
för att du föds med ett visst kön så uppfostras du efter en viss norm, och så är det. Fortfarande.
Även om förskolan har kommit långt så har samhället tyvärr inte gjort det.” (Intervju med
Juana, förskolan Lussebullen)

Detta uttalande vittnar att Juana har reflekterat över hur genus formas socialt efter normer i
samhället. Detta kan kopplas till den poststrukturella feministiska teorin som handlar om att
se världen som socialt konstruerad och att även se hur konsekvenserna av dessa sociala
konstruktioner skapar maktstrukturer genom normer (Davies, 2002). Trots att denna
förskollärare uppmärksammar detta maktförhållande mellan könen i samhället lyfter hon inte
vidare hur detta skulle eventuellt skulle kunna vara utgångspunkt i deras verksamhets
förhållningssätt eller arbetssätt, utan benämner deras genusarbete som könsneutralt och att ge
alla barn lika möjligheter.
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7.3 Kompensatorisk pedagogik
Pedagogerna i studien beskrev mestadels sitt genusarbete som könsneutralt. Dock kan man
urskilja tendenser till att vissa av pedagogerna i sina beskrivningar har en viss kompensatorisk
syn på sitt arbete. Nedan berättar barnskötaren Alba att när det är bokläsning så brukar hon
byta pronomen på könen:

“Men visst när man läser så byter man ju ibland. Så ibland när det står han så läser man hon
istället. Så jag skulle inte säga att den är direkt neutral, man försöker mer kompensera. Men
det är heller ingenting vi har gemensamt diskuterat fram på huset eller i avdelningen. Så det är
ju vad var och en gör som den personen gör.” (Intervju med Alba, förskolan Lussebullen)

Barnskötaren Alba beskriver sitt eget arbete som kompensatoriskt, men även att hon gör det
på eget bevåg utan gemensam överenskommelse om denna pedagogik på avdelningen.
Eidevald och Lenz Taguchi (2011) beskriver att arbeta kompensatoriska handlar om att
försöka upphäva de skillnader som är socialt konstruerade mellan män och kvinnor. Genom
att byta pronomen på karaktärerna i böcker kan det bidra till att kompensera mot eventuella
stereotypa könsroller eller mönster som finns i böckerna. Författarna förklarar vidare att val
av material kan visa på ett kompensatoriskt arbete, vilket förskolläraren Agnes beskriver
nedan om hur de har tänkt kring tillgängligt material.

“Ja men just att om vi inte har materialet som är kodat med det feminina, alltså om vi inte har
det materialet då har ju varken pojkar eller flickor tillgång till det alltså och då har dom inte
möjlighet på ett sätt att överskrida så mycket, så vi måste ju låta det feminina också ta plats i
förskolan.” (Intervju med Agnes, förskolan Pepparkakan)

Agnes beskriver att genom att ha feminint kodat material tillgängligt så tillåter det barnen att
överskrida könsroller. Kompensatorisk pedagogik syftar även till att blanda material som
anses könskodade för att tillåta könsöverskridande lekar (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011).
Utöver material är även språket en stor del av genusarbetet, beskriver flera av pedagogerna i
undersökningen. Förskolläraren Agnes beskriver även hur de använder ett kompensatoriskt
språk när de pratar med barnen, i syfte att tala till barnen på ett mer feminint kodat sätt och
kompensera för det maskulint kodade språket som oftast förekommer bland pojkar:

“ [...] då försökte jag kanske med mitt förhållningssätt liksom att kanske inte att alltid bekräfta
i att  ´titta här vilken häftig grej jag gjorde´ då kan man säga ´aa, vilken tjusig´ liksom eller att
man använder mjukare uttryck ´åh va fin´ att inte alltid bekräfta, det tuffa och coola utan att få
in lite det mjuka också på ett sätt [...] ” (Intervju med Agnes, förskolan Pepparkakan)

Att det språkliga samspelet anses vara det mest centrala i genusarbetet är i linje med hur
genus och kön anses vara en social konstruktion (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Språket
bär med sig förväntningar på kön vilket i sin tur skapar könsroller och maktförhållande mellan
dessa, vilket den poststrukturella feministiska teorin syftar till att utmana (Davies, 2002).
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Således har pedagogerna genom att använda ett kompensatoriskt språk utmanat
förväntningarna som uppstår när man tilltalar pojkar som “tuffa” och flickor som “fina”.

7.4 Påverkan från hemmiljön

Av de medverkande pedagogerna i intervjuerna så framgår det att de flesta tänker att barnens
hemmiljö är av stor vikt när det kommer till genus och genusmedvetenhet. Hur barn blir
uppfostrade hemma och hur personer i deras närhet i hemmet förhåller sig till frågor kring
genus, normer och könsroller har en viss betydelse menar dem. Barn blir påverkade av sin
omgivning och hur vuxna och barn runt omkring dem agerar.

“Jag pratade med en mamma en gång som tyckte att hennes dotter skulle gå på gymnastik eller
dans och tyckte det passade henne, men dottern ville spela fotboll som sin storebror. Hon var
duktig på fotboll och blev såklart inspirerad av storebrodern men det var tydligt att det oroade
mamman. Detta är ju exempel på ett dilemma när föräldrar har vissa förväntningar på sina
barn.” (Intervju med Fia, förskolan Pepparkakan, avd, Tomten)

Detta kan kopplas till den poststrukturella feministiska teorin där man menar på att kön är
socialt konstruerat av exempelvis föräldrar och vuxna runt omkring barn. Barnen lär sig alltså
att anpassa sig in i en miljö utefter sitt kön och vad som därefter förväntas av en (Davies,
2002). Här ser vi att de har tänkt utanför ramarna för att barnen inte ska agera eller anpassa
sig efter könsstereotypa normer.

Flertalet av de medverkande pedagogerna i intervjuerna menar på att det är viktigt att ha en
god kommunikation mellan hem och förskola. Exempelvis så upplevde en del pedagoger att
det ibland kan bli diskussioner med vårdnadshavare om genusfrågor och att man då behöver
vara tydlig och professionell i sitt förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna och förklara hur
man exempelvis arbetar utefter läroplanen och har ett vetenskapligt förhållningssätt i sin
yrkesroll som förskollärare.

“Jag ser och hör ibland vårdnadshavare som uttrycker sig om att de är oroliga för att deras
barn inte får vara ´flickig´ eller ´pojkig´ eller på ett visst sätt så som vårdnadshavarna vill.
Men jag har alltid känt att jag kunnat stilla deras oro och kunnat förklara hur vi arbetar med
genus och jämlikhet. De flesta vårdnadshavare har bemött detta med förståelse och
uppskattning”. (Intervju med Jennifer, förskolan Julmusten)

Här kan man se en koppling till Kanka m.fl. (2011) som beskriver i deras studie där de
studerade könsstereotypa mönster hos barnen att detta är något som börjar tidigt i ett barns liv.
Att redan vid spädbarnstiden blir barnen utsatta för könsstereotypa miljöer och att ett barns
föräldrar och den kultur de växer upp i är en bidragande faktor till könsstereotypa mönster
(Kanka m.fl, 2011).
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7.5 Miljö & material

En annan sak som pedagogerna hade gemensamt i sina beskrivningar var hur förskolemiljön
och arbetsmaterialet på förskolan påverkade barnen och vilka möjligheter dessa kunde ge till
barnen. Många lyfte att beroende på hur barngruppen såg ut och vilket intresse barnen hade,
avgjorde detta hur materialet och miljöns uppbyggnad såg ut i verksamheterna.

“Vi försöker ju göra våra miljöer så att det passar vad våra barn är intresserade av eller vad
man ska säga, och nu kan man ju se i vår barngrupp så är det väldigt mycket killar, vi har inte
så mycket tjejer, om man får säga så, i barngruppen då, så det har ju blivit mycket bilar och det
byggs och så, och då har vi tagit tillbaka lite, kommit tillbaka till dom här liksom och lyssna
lite och uppmärksamma lite vad tjejerna är intresserade av och dela med det till killarna eller
vad man ska säga. Så nu har vi ju köpt lite saker till som vi märker att vi inte har, vi har märkt
att vi har mycket byggsaker och behöver vidga våra vyer lite och köpa lite andra saker också”.
(Intervju med Fia, förskolan Pepparkakan, Avd Tomten).

Barnskötaren Fia beskriver att det är viktigt att uppmärksamma vad tjejernas intresse är vilket
de fick reda på genom deras dokumentationer och därmed köpa in andra saker än
konstruktionsmaterial och bilar vilket förskolläraren Agnes också betonade på när de tittade
runt i deras förskolemiljö.

“ [...] tittade vi oss runt om och bara bilar, olika typer av byggmaterial, byggmaterial,
byggmaterial, BYGGMATERIAL, asså verkligen så att vi sa nästa gång vi beställer leksaker
så måste vi tänka på att inte bara beställa såna stereotypa liksom pojkleksaker, utan också lite
mer kanske feminina också.” (Intervju med Agnes, förskolan Pepparkakan, Avd Bocken).

Detta visar hur viktigt det är att vara uppmärksam som pedagog och se vilket arbetsmaterial
hen använder med barnen men även vilka leksaker har barnen tillgång till i förskolan.
Läroplanen tar upp hur “Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda
sina lekmönster och val av aktiviteter” (LpFö18, 2018, s.7). Men om inte förskolan eller
pedagogerna är uppmärksamma om vilka leksaker som finns kan det vara svårt att ge barnen
förutsättningar till att bredda sina lekmönster. Dock kan andra svårigheter uppstå som Agnes
betonar på av att locka barnens intresse till andra leksaker.

“Det var för att sen han varit jätteliten så har han lekt med bilar och det är något svårt att, asså
bilar är ju något som han gillar och tycker om. Men då prata vi om hur man ska göra med
bilarna istället för att det ska vara krockar och så kan man leka att det är en ambulans som
räddar eller hjälper någon och att man får in en annan typ av lek men det handlar om bilen”
(Intervju med Agnes, förskolan Pepparkakan, Avd Bocken).

Förskolläraren Agnes beskriver att de inte vill begränsa barnens intressen utan istället ta
tillvara på dem. Hon beskriver hur barnen hade visat stort intresse för superhjältar och att
pedagogerna inte var så positiva till just dessa stereotypa superhjältar där både mans- och
kvinnorollerna är traditionella utifrån ett gammalt synsätt:
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“ [...] målade vi dom här Super strong princess & Super soft heros, dom hade vi, på det stället
så var det typ dom enda bilderna dom fick måla haha för vi blev sådär ´nää´ för dom ville ha
andra bilder på Hulken och liksom såna, och då sa vi ´neej, fast okej, du vill måla Hulken,
men då får du måla Hulken när han har varit på Ica och handlat´.
Där tar man tillvara på barnens intressen men ändå ´Att man utmanar det traditionella lite´.
(Intervju med Agnes förskolan Pepparkakan, Avd, Bocken).

I läroplanen står det “Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina
förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar” (Lpfö18, 2018,
s.8). Agnes har hittat ett sätt genom materialet att både ge barnen det de var intresserade av
men även att utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av det
traditionella budskapet som uppfattas av de “vanliga superhjältarna”. Det är även svårt att
arbeta med genus om man inte har materialet till det eller uppmärksammar obalansen som
sker i miljön på grund av barnens intresse tar Agnes upp.

“Nu måste vi göra plats för det feminina också för det maskulina, det traditionellt maskulina
har väldigt stor plats på vår förskola och nu är det dags att också låta det feminina ta plats
också så att båda finns och alla har tillgång till båda. Ja men just att om vi inte har materialet
som är kodat med feminina, asså om vi inte har det materialet då har ju varken pojkar eller
flickor tillgång till det asså då har dom inte möjlighet på ett sätt att överskrida så mycket, men
genom både böckerna och material som bilder som visar på mångfald, kring kön och kring
etnicitet liksom så ja, att dom ser olikheter. [...] Det finns ju flera såna bra som Conrad och
klänningarna “ (Intervju med Agnes, förskolan Pepparkakan, Avd Bocken).

Något som de tre förskollärarna Agnes, Annika och Jennifer påpekade under intervjuerna var
vikten av att blanda material som anses könskodad för att skapa en miljö som ger möjlighet
till könsöverskridande lekar (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Både förskolläraren Annika
och Jennifer betonar på hur viktigt det är att ha en neutral miljö i förskolan utan att dela upp
rummen för att möjliggöra barnens könsöverskridande lekar.

“Neutral miljö men ändå som lockar till olika aktiviteter och att man kan använda rummen till
olika aktiviteter. [...] medvetet tänka att inte ett rum ska heta dockrummet utan det är
sagorummet, där kan man leka olika lekar, vi säger köket och röda mattan där kan man bygga
också eller man kan även leka mamma-pappa-barn, så där tycker jag ändå att vi har ett tänk.
Även att tänka på vad är det för spel som barnen har möjlighet att leka med, vi har ju mycket,
nu säger jag neutrala, och med det menar jag spel som alla kan spela, vi tänker att både pojkar
och flickor ska kunna spela, och vi tänker väldigt pedagogiska spel, vilket också är ganska
neutrala spel där liksom dom inte riktar sig in på ett kön, det är vi väldigt noga med.

Har vi tid och när vi köper in böcker, så sitter vi och tittar igenom böckerna, vi tittar igenom
filmerna innan, när vi sjunger så sjunger vi sockerbagaren som hen och vi könsbestämmer
ingen, utan att det är en person, så vi är ändå medvetna om det och jobbar ändå med det
liksom” (Intervju med Annika, förskolan Pepparkakan, Avd Tomten)
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Detta beskriver även förskolläraren Jennifer på förskolan Julmusten: “ [...] att inte könskoda
en miljö som `flickig` eller `pojkig`. Genom att blanda material som kan `kodas` åt det ena
eller andra könet så bjuder lärmiljön in alla till lek.” (Intervju med Jennifer, förskolan
Julmusten).

Ett annat exempel som Jennifer tar upp är hur viktigt det är med miljöns utformning eller hur
placeringen av leksakerna är i verksamhet:

“Som jag nämnde tidigare så tänker vi medvetet på hur vi skapar lärmiljöer för att alla barn
ska känna sig välkomna och blandar gärna material för att inte skapa `könskodade` miljöer
som exempelvis `bygghörnan`, `dockvrån` osv. Vi tänker också mycket på färgsättning. Dom
rosa lådorna vi har placeras inte i `huset` utan i dom har vi istället bilar i för tillfället” (Intervju
med Jennifer, förskolan Julmusten).

Det som betonades starkt av förskolläraren Annika var om ett barn har ett intresse för något så
ska det barnet få leka med det men att det ska finnas möjligheter för barnet att göra annat
också. Detta kan kopplas till läroplanen “Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar
till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och upp 
fattningar om sina möjligheter”  (Lpfö18, 2018, s. 8).

“Finns det ett intresse för en flicka att leka med dockor så har hon ju rätt till det också, men
hon ska få MÖJLIGHETEN att göra något annat också, så där ser jag att man ger dem
möjligheter” (Intervju med Annika, förskolan Pepparkakan, Avd Tomten).

Som Annika poängterade så är det viktigt att pedagogerna som jobbar i förskolan ger barnen
tillgång till all material, även om ett barn inte har visat intresse för ett visst material eller
leksak så ska det ändå finnas tillhands så barnen har den möjligheten till att utforska i leken
och därmed utveckla sin identitet. Detta kan kopplas till Sandström, Stier och Sandberg
(2013) som tar upp i sin studien att pedagogers förhållningssätt till genus, det vill säga om
pedagoger aktivt väljer att erbjuda och vara öppen till könsöverskridande uttryck eller om de
bidrar till att återskapa stereotypa könsmönster och könsroller kan påverka hur barn utvecklar
sin identitet i förhållande till genus. Detta kan kopplas till den poststrukturella feministiska
teorin, där det handlar om att genom språket så positioneras barn utifrån vilken kategori de
tillhör, man eller kvinna och med varje kategori finns det förväntningarna på respektive kön
(Davies, 2002). Denna teori fokuserar på att utmana de traditionella kategorierna
kvinnligt/manligt och hur kön görs, för att i sin tur utmana denna maktstruktur. Genom att
lyfta och utmana dessa orättvisor kan möjligheter skapas för att få syn på likheter och
skillnader inom könen och möjliggöra för kön som tar sig uttryck på mer mångfacetterade sätt
(Forsberg, 2002).

19



7.6 Maskulina respektive feminina egenskaper

Förskolläraren Agnes tar upp hur avsnittet “Förståelse och medmänsklighet” i läroplanen
(Lpfö18, 2018, s. 5) har en koppling till det stereotypt feminina vilket hon upplever är något
som brister hos många män och pojkar vilket i sin tur kan leda till så kallad maskulin
aggressivitet.

“Det handlar egentligen om att plocka in det feminina mer liksom, att det är dom stereotypiskt
kvinnliga egenskaperna som egentligen om man säger så läroplanen vilar på eller liksom det
här omsorgsfulla, hjälpa varandra och så, så att vi hade en föreläsning om det, motverka asså
aggressivt maskulinitet med det feminina så” (Intervju med Agnes, förskola Pepparkakan, Avd
Bocken).

Detta är även något som förskolläraren Annika tog upp då hon är erfaren inom skola och
förskola. Hon har märkt hur pojkar och män agerar utåt när de inte har verktygen till att
uttrycka sina känslor,

“Kanske vi får våra pojkar att våga visa känslor, att våga säga nej, att vara dom här personerna
som uttrycker känslor så att man slipper bli utåtagerande då kanske det är en fördom som jag
har men det är så jag ser på det. Det är en generationsgrej det märker man tydligt, för jag kan
se unga män idag alltså 25-30 årsåldern där uttrycker dom sina känslor mycket mer jämfört
med männen i min generation, även om dom är duktiga på det eller om man ser det på min
pappa då är det inte alls. Då ska det vara väldigt manligt.” (Intervju med Annika, förskolan
Pepparkakan, Avd. Tomten)

Annika beskriver vidare att det finns ett krav på både män och kvinnor att uppfylla
förväntningar som finns på respektive könen. Under intervjuernas gång blev det mer synligt,
hur antingen medvetet eller omedvetet det finns stereotypa syn på kön och med det kommer
förväntningar.

“[...] Jag tror också att i killars sätt ligger så mycket prestige i att vara man, att inte visa
känslor, att vara den starka som tar hand om familj och fru. Det är gamla traditioner i den
rollen, i mansrollen, dom har en jättetuff mansroll och samhället har en viss syn på hur en man
ska vara, lika mycket som man har en syn på hur kvinnor ska vara och där tror jag att det blir
nu när jag tänker på det, liksom tungt att bära, mycket att liksom leva upp till, och det är där
jag tror att vi måste hjälpa, det är där genusarbetet kanske måste, och då tänker jag mycket för
att män har en annan fysiologi och en annan biologi för det kan vi ju inte utesluta, så det är så
det är liksom men vi får hjälpa dom att handskas med det. Jag tror det är en stor del i det
faktiskt” (Intervju med Annika, förskolan Pepparkakan, Avd. Tomten).

Annika märkte även av hur förväntningarna påverkade hur barnen agerade och hur det kunde
påverka alla barn inom skolvärlden då maktstrukturen mellan könen var mer tydligt i skolan
än i förskolan.
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“Jag ska inte säga att jag har sett det här utan det är mer med äldre barn, otrolig makt och där
handlar det också om hur man ser pojkar och flickor i skolan för nu pratar jag om i skolans
värld, för det är där jag har sett det, pojkar har mycket högre status. Vill du ha en pojke tyst,
lugn och fin så sätter du en flicka bredvid honom, det existerar, det har jag själv gjort, inte bra.
Det löser ingenting, absolut kan dom få en makt och det är ju vi vuxna som skapar den på ett
sätt, och jag kan inte förklara eller ge en lösningen med det hela. Det jag löste när jag jobbade
i skolan, det jag märkte i min klass som jag var inuti.

Jag hade mycket, prat om känslor, jag kommer inte ihåg riktigt ihåg vad programmet hette just
då, men det var ett material som var uppbyggt på att prata om känslor, man gjorde olika
gruppövningar och där kom det fram mycket, att pojkarna hade förväntningar på hur dom
skulle vara, dom fick inte gråta, dom fick inte visa känslor, för pappa säger pojkar gråter inte,
dom ska vara starka, där kom väldigt mycket fram, stereotypiska roller och mönster som både
vi och föräldrarna uppmuntrat, för jag gjorde ju själv, att jag satte ´Lisa´ bredvid ´Kalle´, för
´Kalle´ var högljudd och jobbig, för han kunde ju inte sitta bredvid ´Gustav´, nä men varför
inte? Nej du vet för dom två höll på och skulle vara ´tuffa´, och dom hade ju dom
förväntningarna på sig, och då spädde jag på det kanske genom att tjata istället för att ta reda
på varför.

Och när jag hade den gruppen och vi satt i en ring, jag glömmer det aldrig, vi satte oss i en
ring, och så frågade jag ´Kalle´ ´När du fick bollen i magen, när vi spelade fotboll ute förut,
jag såg att du blev väldigt ledsen och att det gjorde väldigt ont, vad var det som gjorde så att
du skrattade?´ Och han bara tittade på mig, jag glömmer det aldrig  för han bara satt och
stirrade på mig och sen sa ´Ja men en boll gör väl inget!´. Då blir det det här snacket,
grupptrycket som jag såg ju och jag gav mig inte, och till slut så bröt han ihop och blev
jättearg och ledsen och sprang ut, men då visade jag han känslorna, och dom andra bara satt
där o bara ´ohooo´, och sen byggde vi på det, och dom fick göra olika övningar och dom
började visa mer känslor, och kunde uttrycka mer i klassrummet och vågade stå upp mer för
sig själva, och där började vi jobba med könsroller jättetydligt, så jag kan tycka där jobbade
jag mer medvetet med det att pojkarna skulle visa känslor du vet det där stereotypiska, och
flickorna dom var ju lugna och fina, och när dom blev arga så gick dom omkring och grät,
istället för att säga jag är FÖRBANNAD!

Stå upp för sig själva, och säga NEJ. Där såg jag det mest, här finns det men inte på samma
sätt, här får du ju en status i gruppen och det kan ofta vara killar, ofta är det pojkarna men det
kan även vara flickor men det är lite mer sällan och det är också för att det fortfarande den här
tysta-flickan-mentaliteten,  som vi har även, om vi är bättre på att uppmuntra så finns den ju
fortfarande kvar, men den är inte lika tydlig i en förskola som i en skola” (Intervju med
Annika, förskola Pepparkakan, Avd Tomten).

Detta kan kopplas till Odenbrings (2014 ) studie där hon problematiserar pedagogernas sätt att
sätta ett särskilt ansvar på flickor att kunna lugna ner stökiga pojkar, just för att det sätter för
höga krav på dessa barn samt att de blir särbehandlade just för att de är ”duktiga flickor”.
Detta anser författaren vara problematiskt i relation till förskolans läroplan då förskolans
uppdrag är att behandla alla barn lika oavsett kön samt att könsnormer ska motarbetas.
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Både barnskötaren Fia och förskolläraren Annika hade någorlunda liknande upplevelser där
föräldrarna har förutbestämda förväntningar på deras barn på grund av deras kön. I den
poststrukturella feministiska teorin så lär sig barn att positionera sig utifrån språket i kategorin
man eller kvinna, med alla förväntningar som finns på respektive kön (Davies, 2002).
Poststrukturell feministisk teori har sitt ursprung från just detta och därmed menar att
fortsättningsvis att se på föreställningar om kön som skapar förväntningar på ett kritiskt sätt
då det leder till begränsningar men även maktstrukturer.

“En förälder hade uttryckt att han var ´mesig´ och att han hade en väldigt ´mesig sida´
och att han inte visste vart den kom ifrån medan en annan förälder hade insett hur han
har behandlat sina barn olika på grund av deras kön. `Jag har alltid sagt till Kalle: res
dig upp och borsta av dig det och det var inte så farligt, men till min dotter när hon
skadar sig säger jag kom vill du sätta dig i knät´ och då sa jag till honom ´Gör tvärtom
så får du se vad som händer, han behöver också sitta i knät, han behöver också gråta´”
(Intervju med Annika, förskolan Pepparkakan, Avd Tomten).

Detta är något som flera pedagoger påpekar, att de vill “stärka tjejerna mer“ vilket kan
kopplas till det könsneutral pedagogik där genom handlingar som språk och bemötande ska
uppmuntra flickor till att ha mer av ett maskulint beteende, för att kunna på så sätt vara
likvärdiga med pojkar, däremot blir arbetet med pojkar inte lika synligt (Eidevald & Lenz
Taguchi, 2011). På samma sätt fick Edström (2014) syn på i sin studie hur fokuset inte låg på
ett likvärdigt arbete kring könen utan det var mer fokus på att utmana flickornas traditionella
könsmönster och roller, som exempelvis klädval eller att ta mer plats i olika
gruppsammanhang. Däremot i vår studie talades det likvärdigt om båda könen då
pedagogerna beskrev pojkarna som “bråkiga “ och “stökiga” och hur de behöver få in mer av
det feminina egenskaperna. Tjejerna behöver således också “stärka sig och stå upp för sin
status” som Fia beskriver nedan:

“Nä men att vi behöver stärka oss i om det är det positiva då kanske är att vi behöver stå upp
för vår status egentligen liksom och sätta ner foten och säga ´vi kan vi med tjejer´ eller vad
man ska säga just på företag, eller du vet mycket sånt där, att pappan kan lika väl vara hemma
för pappaledighet och men du vet att båda får göra karriär, jag är tjej men jag kan ändå.”
(Intervju med Fia, förskolan Pepparkakan, Avd, Tomten).

Förskolläraren Annika beskriver hur arbetet i deras förskola har mer fokus på känslor och sätt
att uttrycka sig: “Nu jobbar vi ju mycket med känslor och uttrycka sig och, just det där att vi
vill lära pojkarna att visa mer känslor och att vi vill flickorna ska bli `starkare`, det här
stereotypiska ska försvinna lite“ (Intervju med Annika, förskolan Pepparkakan, Avd Tomten).

I detta avsnitt kan man dra kopplingar till queerteorin vars fokus är att problematisera fasta
kategoriseringar inom kön och hur kopplingar mellan biologiskt kön och socialt kön
naturaliseras. Butler (1990) menar att personer som utför handlingar som inte anses tillhöra en
typisk kategorisering förvirrar andra. Att det kan förvirra någon som har ett
könsöverskridande beteende så som pappan beskrev sin son som “mesig” då detta överskrider
normen för hur pojkar bör vara. Dessa personer som inte kopplas direkt till ett kön uppfattas
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som oförståeliga och mindre värda än andra (Ibid). Detta är oftast problemet som uppstår när
förväntningar läggs på respektive kön, antingen medvetet eller omedvetet. Förväntningarna
visas här komma oftast från vuxna, pedagoger eller föräldrar, vilket kan bero på olika
kulturella och sociala bakgrunder och uppväxter. I enlighet med hur queerteorin menar på att
ifrågasätta hur heteronormativitet tas för given i samhället, visar även dessa pedagoger hur de
ställer sig kritiska till de könsroller som anses kompletterande utifrån en heteronorm. De är
kritiska till hur samhället skapat könsrollerna att pojkar ska vara självständiga och flickor
omhändertagande för att på så sätt komplettera varandras roller utifrån en heteronorm. Genom
att arbeta mer med de känsliga sidorna hos pojkar bidrar det till att motverka stereotypa
könsroller och könsmönster som är i linje med en heteronorm som på sikt kan vara skadlig då
den kan göra upphov till aggressiv maskulinitet.

8. Diskussion
I detta avsnitt diskuteras först resultatet och dess analyser kopplat till teori samt tidigare
forskning. Därefter redogörs för implikationer med studien i relation till förskollärares
yrkesutövning. Sedan diskuteras och redogörs för den valda metodens styrkor samt svagheter
och därefter diskuteras förslag på fortsatt forskning inom ämnet.

8.1 Diskussion av resultat

I detta arbete är ett av huvudresultaten att en övervägande del av pedagogerna i studien
beskrev sitt arbete med genus som könsneutralt. Detta då de flesta pedagoger beskrev att
deras arbetssätt och förhållningssätt präglas av neutralitet och att ge samma möjligheter för
alla barn oavsett kön. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) berättar att könsneutral pedagogik är
mest vanlig inom svenska förskolor då den anses mindre kontroversiell samt att den rymmer
flera perspektiv på vad genus och kön innebär för individen. Vidare beskriver författarna att
denna pedagogik präglas av att uppmuntra flickor till ett mer maskulint beteende genom språk
och bemötande för att på så sätt bli likvärdiga med pojkar då maskulint beteende ses som
normen. Däremot kan man urskilja i vissa beskrivningar att pedagogerna är kritiska till de
normer i samhället som skapas för män och kvinnor och hur de kan se att barnen har
förväntningar på sig att uppfylla dessa. Således finns tendenser till kompensatorisk pedagogik
hos pedagogernas enskilda beskrivningar av sitt förhållningssätt till genus. Detta då
pedagogerna beskriver det sociala samspelet som mest centralt, och att genom att bland annat
byta pronomen när de läser böcker. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) beskriver att
kompensatorisk pedagogik handlar om att de socialt konstruerade skillnaderna mellan män
och kvinnor ska upphävas. Detta uppmärksammas inom den poststrukturella feministiska
teorin där man syftar till att synliggöra de normer och förväntningar som uppkommer inom
dikotomin man och kvinna, detta genom att se världen som socialt konstruerad vilket är i linje
med hur pedagogerna i studien beskriver det sociala samspelet centralt (Davies, 2002).

Pedagogerna i studien visar även på att de anser att de skillnader som finns mellan pojkar och
flickor är socialt konstruerade, vilket är i linje med vad denna teori lyfter är viktigt för att
kunna vara kritisk mot och motarbeta normer och maktstrukturer. På detta sätt skiljer sig
denna studie från tidigare forskning vad gäller barn som aktiva medskapare av normer, då i
Edströms (2014) studie var resultatet att pedagogerna inte såg barnen som aktiva medskapare
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av könsroller. Edström (2014) fick även syn på i sin studie att fokuset var mer att utmana
flickornas traditionella könsmönster och roller, till skillnad från vår studie där det talades
likvärdigt om båda könen och dess attityder samt beteenden. Däremot beskrev pedagogerna i
vår studie att de ville arbeta mer med feminina egenskaper, det vill säga att utmana pojkars
stereotypa beteenden.

Ett ytterligare huvudresultat som blev synligt i studien var hur de flesta pedagoger beskrev
hur förskolemiljön och arbetsmaterialet som fanns i deras verksamhet påverkade barnen och
deras möjligheter, som läroplanen tar upp om hur “många valmöjligheter ger ökade
förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter” (Lpfö18, 2018,
s.7). Men om pedagogerna inte är uppmärksamma på vilka leksaker som finns kan det vara
svårt att ge barnen förutsättningar till att bredda sina lekmönster. Genom att blanda material
som anses könskodad kan man skapa en miljö som ger möjlighet till könsöverskridande lekar
(Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Slutligen visade det sig att det är viktigt att pedagogerna
som jobbar i förskolan ger barnen tillgång till allt material, även om ett barn inte har visat
intresse för ett visst material eller leksak så ska det ändå finnas tillhands så barnen har
möjlighet att utforska i leken och därmed utveckla sin identitet. Detta kan kopplas till
Sandström, Stier och Sandberg (2013) som tar upp i sin studien att pedagogers
förhållningssätt till genus, det vill säga om pedagoger aktivt väljer att erbjuda och vara öppen
till könsöverskridande uttryck kan detta påverka hur barn utvecklar sin identitet.

Vidare till ett annat av huvudresultaten var det tydligt hur “Förståelse och medmänsklighet” i
läroplanen (Lpfö18, 2018, s. 5) har en koppling till det stereotypt feminina vilket framkom
under intervjun att pedagogerna upplever att något som brister hos många män och pojkar är
just att prata om sina känslor vilket i sin tur kan leda till så kallad maskulin aggressivitet. Det
framkom även hur förväntningar på respektive kön påverkade barnen och deras agerande
inom skolvärlden då maktstrukturerna mellan könen var mer tydlig i skolan än förskolan.
Detta kan kopplas till Odenbrings (2014) studie där hon problematiserar pedagogernas sätt att
sätta ett särskilt ansvar på flickor att kunna lugna ner stökiga pojkar, just för att det sätter för
höga krav på dessa barn samt att de blir särbehandlade just för att de är ”duktiga flickor”.

Detta anser författaren vara problematiskt i relation till förskolans läroplan då förskolans
uppdrag är att behandla alla barn lika oavsett kön samt att könsnormer ska motarbetas.
Pedagogerna beskrev även att de hade upplevt att föräldrarna har förutbestämda förväntningar
på deras barn på grund av deras kön. I den poststrukturella feministiska teorin menar att se på
föreställningar om kön som skapar förväntningar på ett kritiskt sätt då det leder till
begränsningar men även maktstrukturer (Davies, 2002). Detta går även i enlighet med vad
Kanka m. fl. (2011) beskriver i sin artikel om hur barn blir utsatta för könsstereotypa miljöer i
tidig ålder och att föräldrar och kultur är avgörande. Pedagogerna anser sig vara medvetna vid
dessa könsstereotypa mönster som att flickor ses som omhändertagande och pojkar mer
utåtagerande. I Kankas m. fl. (2011) artikel sågs pojkarnas beteende mer könsstereotypa än
flickornas medan vi kom fram till att det var lika stereotypt mellan flickor och pojkar.
Det finns även en tydlig koppling till queerteorin där fokuset ligger på att problematisera de
fasta kategoriseringar som finns inom respektive kön man eller kvinna  och hur kopplingar
mellan biologiskt kön och socialt kön naturaliseras. Butler (1990) poängterar hur personer
som utför handlingar som inte anses tillhöra en typisk kategorisering leder till förvirring hos
andra. Dessa personer som överskrider normerna kan uppfattas som oförståeliga och mindre
värda än andra. Problemet kan vara förväntningar som läggs på respektive kön och att detta
görs antingen medvetet eller omedvetet.
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Förväntningarna som blev synliga under studiens gång kom oftast från vuxna, pedagoger eller
föräldrar, vilket kan bero på olika kulturella och sociala bakgrunder och uppväxter. Samhället
har skapat könsrollerna att pojkar ska vara självständiga och flickor omhändertagande vilket
queerteorin är kritisk till då detta bygger på att rollerna ska komplettera varandra utifrån en
heteronorm. Genom att aktivt arbeta mer med de emotionella sidorna hos pojkar kan det på så
vis motverka stereotypa könsmönster och roller som kan vara skadlig då det kan göra upphov
till aggressiv maskulinitet.

Avslutningsvis har vi i detta arbete utifrån våra frågeställningar kommit fram till att i de
förskolor vi har undersökt har pedagogiken präglats mestadels av att ge alla barn lika
möjligheter till att utvecklas som individer. Pedagogerna var dock medvetna om den
ojämlikhet som råder mellan könen i samhället och menar på att man i förskolan kan göra
skillnad för hur samhället kommer att utvecklas. Däremot är det inte endast förskolan som
kan påverka detta utan det finns flera faktorer som spelar in i hur normer skapas och
återskapas i samhället. Detta gäller skolan, familjen och samhället i stort. Det framkom även i
undersökningen vilka förväntningar det finns på barnen utifrån kön och att det påverkar deras
identitetsutveckling, vilket kan vara både på gott och ont. Genom att exempelvis arbeta med
att få pojkar att prata om känslor så kan det förebygga att pojkar blir utåtagerande vilket kan
hjälpa dem på sikt i samhället. Pedagogernas förhållningssätt är därmed av stor vikt för hur
barnen utvecklas socialt och för barnens sociala relationer. Pedagogerna påpekar hur arbetet
med genus behövs delas med vårdnadshavarna då de inte alltid besitter på samma kunskap
som pedagogerna har kring genus. Vi har i detta arbete även fått en större förståelse för
betydelsen av att arbeta aktivt med genus i förskolan samt även fått en inblick i hur andra
yrkesverksamma arbetar med detta. Kunskapen som vi har fått med oss kommer vi att ha stor
nytta av i vårt kommande yrkesliv som förskollärare.

8.2 Implikationer med arbetet

Implikationerna med denna studie är att i vår yrkesroll har vi fått en tydligare bild av hur man
som pedagog kan arbeta med genus i förskolan, då resultatet har presenterat att bland annat ett
genusmedvetet förhållningssätt till barnen är det viktigaste. Vi har också fått syn på att i vissa
fall är genus något som blandas samman med värdegrunden generellt, alltså att det inte pekas
ut bland pedagogerna som något specifikt de arbetar med. Det fanns också de som arbetade
aktivt med genus specifikt, vilket vi tar med oss att arbete med genus kan se olika ut beroende
på vilken inriktning man som arbetslag har utifrån vad man märker finns för normer kring kön
och genus i barngruppen.

Andra implikationer med studien är att vi har fått syn på att det finns olika sätt att definiera
och dokumentera genus i verksamheten, vilket i sin tur påverkar hur arbetet fortgår. Att
relatera genusarbetet till de didaktiska frågorna vad, hur och varför är också något som brister
bland pedagogerna i vår studie, det vill säga synliggörandet om hur och varför man arbetar
med genus. Även att synliggöra och dokumentera genusarbetet för att göra föräldrar delaktiga
i det är ytterligare en aspekt som brister i studien. Detta tar vi med oss i vår framtida yrkesroll
och hoppas även andra förskollärare gör, för att utveckla och förbättra arbetet med genus i
förskolan.
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8.3 Metoddiskussion

Trost (2010) lyfter att vid kvalitativa intervjuer är det vanligt att föredra att genomföra mellan
fyra till åtta intervjuer, detta för att vid för stort antal kan materialet bli ohanterligt och det kan
bli svårt att få en överblick. Denna studie omfattas av intervjuer med nio personer, till skillnad
från vad Trost påstår var denna mängd material och antal personer tillräckligt för att få en
överblick över verksamheten och inte endast personers personliga uppfattningar. Detta lyfter
Eriksson-Zetterquist och Arhne (2015), att möjligheten att få personers oberoende personliga
uppfattningar ökar om det är fler än fem deltagare. Det stora antalet deltagande pedagoger har
samtidigt varit en begränsning, då det har tagit längre tid än beräknat att genomföra intervjuer
samt att transkribera. Däremot har det samtidigt varit en styrka, för att få en stabilare grund att
bygga analysen på. I efterhand anser vi att vi är nöjda med valet av antal intervjuer då det gav
oss en stor mångfald av erfarenheter och kompetenser.

En annan begränsning i intervjuerna har varit att vissa av pedagogerna verkade lägga fokus på
att ge de politiskt korrekta svaren på frågorna snarare än att svara utifrån deras tankar och
erfarenheter. Detta tolkades av att vissa pedagoger endast pratade om sin verksamhet utifrån
ett positivt värderande perspektiv. Då intervjuer präglas av social interaktion men även
kunskapsproduktion kan dessa två krocka (Kvale & Brinkmann, 2014). Den sociala
interaktionen kan hämma kunskapsproduktionen på så sätt att pedagoger vill framställa sig
själva som ideala, kompetenta förskollärare i mötet med blivande förskollärare. I ett
vardagligt samtal mellan pedagogerna hade diskussionen kanske beskrivit sanningen mer om
hur de faktiskt arbetar. På så sätt kan vår forskarroll anses mindre trovärdig ifall den sociala
interaktionen på detta sätt förekommer kunskapsproduktionen. Då syftet med denna studie har
handlat om att undersöka hur pedagoger beskriver sitt arbete kan dock hur de pratar vardagligt
om detta anses irrelevant, även fast det kan ha varit mer sanningsenligt. I vår forskarroll har
syftet varit att få syn på hur pedagoger beskriver sitt arbete, därmed har valet av intervju som
metod varit en styrka oavsett hur politiskt korrekta svar pedagogerna valde att ge. En annan
styrka med vår metod är att vi valde att spela in ljudet under intervjuerna för att inte missa vad
som sas och sedan kunna lyssna på det fler gånger under analysarbetet. Att vi valde att utföra
intervjuerna med pedagogerna en och en anser vi också är en styrka för att på så sätt ge
pedagogerna möjlighet att svara på frågorna på ett självständigt sätt. Vi valde även att skicka
frågorna (se bilaga 2) till pedagogerna ungefär en vecka innan intervjuerna för att ge dem
möjlighet att fundera och reflektera kring frågorna, vilket skulle stärka vår intervju med
genomtänkta svar från pedagogerna.
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8.4 Förslag på fortsatt forskning

Våra förslag på fortsatt forskning inom genus i förskolan/förskoleklass är att undersöka om
det finns förskolor som har större fokus på ämnesområden och måluppfyllelse snarare än
värdegrundsmålen. Vår uppfattning är att dessa förskolor lägger mer vikt vid att arbeta med
mätbara resultat, än värdegrunden som kan vara svårt att mäta på samma sätt. Risken finns att
värdegrundsmålen åsidosätts och barnen inte för möjlighet att lära sig de värderingar som är
viktiga för att bidra till att utveckla ett hållbart samhälle. Detta är även viktigt att fortsätta
forska om hur de arbetar med genus i skolan, då det är ännu mer fokus på måluppfyllelse
inom skolan.

Det hade också varit intressanta och viktiga forskningsfrågor att undersöka om det finns
skillnader på genusarbetet i olika socioekonomiska områden. Detta är viktigt för att få reda på
om barn i olika områden ges olika förutsättningar för det livslånga lärandet, men även för att
undersöka hur barnen ges möjlighet att uttrycka sig könsöverskridande. Detta då särskilt
svaga socioekonomiska områden kan ha mindre tillgång till resurser samt utbildad personal,
är det då särskilt viktigt att undersöka kvaliteten på genusarbetet i dessa områden.
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10. Bilagor

Bilaga 1

Till pedagoger
Vi är studenter som utbildar oss till förskollärare vid Göteborgs universitet. Som en del av

utbildningen genomför vi examensarbete i form av en intervjustudie. Vi vill med detta brev

fråga dig som pedagog om du kan tänka dig att medverka i vår studie.

Information om studien

Studiens syfte är att studera pedagogers arbete med genus i den dagliga verksamheten i

förskolan, framför allt vad gäller stereotypa könsmönster och könsroller.

Förfrågan om deltagande

Deltagande är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan i studien

utan att ange särskilda skäl för det. Tackar du ja till att medverka i studien innebär att du

deltar i en intervju som tar ca 30 minuter.

Konfidentialitet

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Detta innebär att de förskolor, barn eller pedagoger

som finns med i undersökningen inte kommer nämnas vid namn eller på annat sätt kunna

vara möjliga att urskiljas i undersökningen. Vilken stad eller stadsdel undersökningen

genomförs i skrivs inte heller fram i uppsatsen.

Hantering av data och personuppgifter

Efter examensarbetet godkänts raderas all data och insamlade personuppgifter.

Eventuell ljudinspelning kommer att transkriberas och sedan att raderas.

Vänliga hälsningar,

Rebecca Nygren, e-mail: gusnygre@student.gu.se, telefonnummer: 0768329859

Lavin Ahmad, e-mail: gusahmadla@student.gu.se, telefonnummer: 0703337302

Josefin Grann, e-mail: gusgrannjo@student.gu.se, telefonnummer: 0737145515

mailto:gusnygre@student.gu.se
mailto:gusahmadla@student.gu.se
mailto:gusgrannjo@student.gu.se


Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien

Datum ……………………………………………..…………………………

pedagogens underskrift

………………………….……..………………………………………

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående mailadresser:

Med vänliga hälsningar

Rebecca Nygren

E-mail: gusnygre@student.gu.se

Telefonnummer: 0768329859

Lavin Ahmad

E-mail: gusahmadla@student.gu.se

Telefonnummer: 0703337302

Josefin Grann

E-mail: gusgrannjo@student.gu.se

Telefonnummer: 0737145515

mailto:gusnygre@student.gu.se
mailto:gusahmadla@student.gu.se
mailto:gusgrannjo@student.gu.se


Bilaga 2

Frågor till intervjuer:

1. Vad tycker du är ett stereotypiskt könsmönster eller könsroll utifrån olika

förväntningar på flickor respektive pojkar? Ge exempel. Vilka förväntningar har du på

respektive kön?

2. Vilka är de mest förekommande stereotypa könsmönster eller könsroller du ser i

barngruppen? Ge exempel på hur dessa kommer till uttryck. Vilka stereotypa

könsmönster och roller har du stött på under ditt arbete som pedagog?

3. Hur agerar du i den typen av situation?

4. Hur skulle du beskriva er genuspedagogik?

5. Hur skulle du beskriva ditt förhållningssätt till barnen utifrån en genusmedvetenhet?

6. Anser du att det finns positiva könsmönster eller könsroller? Vilka är dessa i så fall?

7. På vilket sätt dokumenterar ni ert genusarbete och vilken roll har det i ert systematiska

kvalitetsarbete? Hur synliggör ni ert arbetar med genus i verksamheten?

8. Hur skulle du beskriva barnens inflytande och delaktighet i genusarbetet?

9. Har du fått syn på om det finns en maktfördelning mellan barnen gällande genus och

hur kommer det till uttryck i så fall?

10. Beskriv en konkret situation där du/arbetslaget har agerat i syfte att motverka

stereotypa könsmönster eller könsroller.

11. Hur arbetar ni i arbetslaget utifrån vad läroplanen säger om genus i förskolan?

12. Har du önskemål om att utveckla genusarbetet och vad skulle du som pedagog i så fall

vilja utveckla/förändra?

13. Vad anser du att det finns för utmaningar med att arbeta med genus? Hinder,

motsättningar, konflikt med vårdnadshavare etc. Hur bemöter ni föräldrar med

stereotypa könsmönster och roller?

14. Vad anser du att det finns för möjligheter med att arbeta med genus? Hur påverkar

vårdnadshavares syn på genus när det kommer till ert genusarbete?

15. Hur ser du på ert genusarbete utifrån ett samhällsperspektiv?

16. Hur har ni utformat er miljö, vilken roll har genus haft i utformningen?

17. Hur motverkar ni stereotypa könsmönster och roller i barnens egeninitierade lek?



18. Hur formar ni lekar som lockar både pojkar och flickor?


