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En utgångspunkt för vårt arbete har varit det som står skrivet i förskolans läroplan, att vuxnas 
förväntningar och krav skapar traditionella könsmönster och könsroller. Förskolan ska 
motverka dessa genom att flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att pröva och utveckla 
förmågor och intressen (Utbildningsdepartementet 1998). Vårt syfte med det här arbetet har 
varit att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med genus och jämställdhet. Arbetet 
bygger på en kvalitativ undersökning, då vi vill få fram respondenternas åsikter och 
uppfattningar. För att få svar på våra frågeställningar gjordes åtta semistrukturerade intervjuer. 
Undersökningen har visat att pedagogerna på de båda förskolorna arbetar olika med genus. En 
förskola arbetar medvetet med genus och jämställdhet genom exempelvis flick- och 
pojkgrupper samt genom diskussion och reflektion i arbetslaget och i barngruppen. Den andra 
förskolan arbetar inte uttalat med genus och jämställdhet. Personalen reflekterar enskilt över sitt 
eget bemötande gentemot barnen samt lyfter frågor kring genus och jämställdhet när barnen har 
frågor kring ämnet. Trots det här visade det sig att de flesta pedagoger hade liknande tankar 
kring genus och jämställdhet. De pedagoger som deltog i undersökningen var överens om att 
det behövs mer tid och kunskap kring genus och jämställdhet för att kunna arbeta medvetet med 
det.  
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1 Inledning 
 
I Sverige har vi sedan 1998 en läroplan för personalen i förskolan. I den står det att personalen 
ska arbeta för att ”[…]motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 
skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Utbildningsdepartementet 1998:4). Det här 
fångade vårt intresse. Vi är intresserade av att veta hur arbete med genus och jämställdhet 
fungerar i förskoleverksamheten.  
 
Vi tycker att genus och jämställdhet är aktuellt och viktigt bland annat då vi genom vår 
utbildning blivit mer uppmärksammade på att flickor och pojkar bemöts olika beroende på de 
förväntningar som samhället skapat gentemot könen. Dessa förväntningar leder till att flickor 
och pojkar blir ojämställda och får därför inte samma möjligheter i livet. Samhället strävar 
mot jämställdhet, men trots det verkar det som förändringen tar tid och möter motstånd från 
olika håll. Vi tror att det här motståndet kommer dels från föräldrar som är rädda att 
förskola/skola försöker göra pojkar till flickor och vice versa, dels från samhället genom till 
exempel media. Normen om vad som anses vara kvinnligt och manligt samt den 
heteronormativitet som finns i vårt samhälle är svår att bryta. Som pedagog i förskolan är det 
viktigt att vara medveten om det här problemet och reflektera över sina föreställningar och sitt 
bemötande gentemot barnen samt att arbeta aktivt för jämställdhet. Enligt Svaleryd (2002) är 
det först när våra föreställningar och förutfattade meningar lyfts fram och synliggörs som det 
går att göra något åt dem. Enligt oss förmedlas en stor del av barnens värdegrund genom 
förskolan. Därför är det viktigt att personalen i förskolan förmedlar ett synsätt där alla har lika 
värde, rättigheter, skyldigheter och förutsättningar. Pedagoger hamnar ofta själva i denna fälla 
där de i sitt bemötande ser till könet i första hand och individen i andra (2002). Ett exempel 
enligt oss kan vara att vuxna ofta säger till flickor att de har en söt tröja, medan pojkar får 
höra att de har en tuff tröja.  
 
Vi tror att det kan kännas tungt för personalen i förskolan och skolan att arbeta för att 
motverka de stereotypa könsrollerna som finns i samhället när stora delar av samhället, 
exempelvis media, istället väljer att förstärka dessa roller. Personalen i förskolan måste dock 
följa det som står i läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998), för barnens 
skull för att de ska ges möjlighet att växa upp i ett jämställt samhälle. Förhoppningsvis 
kommer fler och fler delar av vårt svenska samhälle att förstå vikten av jämställdhet och börja 
ta sitt ansvar för att ett jämställt samhälle ska bli ett faktum för barnen. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med det här arbetet är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med genus 
och jämställdhet.  
 

• Hur tänker några pedagoger kring begreppen genus och jämställdhet? 
• På vilket sätt arbetar några pedagoger med genus och jämställdhet? 
• Anser några pedagoger att det krävs djupare kunskap för att ett medvetet arbete med 

genus och jämställdhet ska ske och hur tror de att denna kunskap i så fall kan 
förvärvas? 
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2 Disposition 
 
I avsnittet forskningsöversikt har vi definierat ett antal begrepp som är centrala för arbetet, 
exempelvis genus och jämställdhet. Vidare redovisas litteratur som behandlar genus och 
jämställdhet samt vad som påverkar dessa. Sist i det här avsnittet behandlar vi litteratur som 
handlar om genuspedagogik.  
 

I nästa avsnitt, genus och jämställdhet i förskolans styrdokument, har vi tagit upp olika 
dokument, bland annat läroplanen för förskolan (1998) och Skollagen (1985). De tar bland 
annat upp genus och jämställdhet som pedagoger i förskolan  har att förhålla sig till.   
 
Under metodavsnittet redovisar vi val av metod, urval av förskolor och intervjupersoner. Vi 
tar även upp validiteten i arbetet samt de fyra huvudkraven inom forskningsetik. 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekrvet, ska följas 
när forskning bedrivs i Sverige. Under det här avsnittet finns även vår metoddiskussion. 
 
En sammanställning och analys av intervjuerna redovisas i resultatavsnittet där vi även knyter 
an till de teoretiska utgångspunkter vi tidigare redovisat.   
 
Slutligen förs en diskussion kring resultatet i vårt arbete utifrån våra antaganden. Vi försöker 
även knyta an till vår problemformulering och visa exempel på vidare forskning under 
diskussionsavsnittet.  
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3 Forskningsöversikt  
 
3.1 Begreppsförklaring 
Vi har under det här stycket valt att redovisa definitioner av fem centrala begrepp som 
återkommer under arbetet. 
 
3.1.1. Kön  
Enligt Weiner & Bergre (2001) innebär ”kön” ursprungligen ”betydelsen att sociala, 
kulturella och biologiska faktorer integreras. Därefter särskildes kön från genus, där ”kön” 
fick betydelsen biologiskt kön” (2001:44).  
 
Kön, för oss i den här undersökningen, är den biologiska skillnaden mellan man och kvinna. 
 
3.1.2 Genus 
Svaleryd (2002:29) skriver att genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön till 
skillnad från ordet kön som enbart är vårt biologiska kön. Samhällets sociala system och vårt 
kulturella arv omfattas med andra ord av begreppet genus. Det här innebär att begreppet genus 
är föränderligt. 
 
Genus är ett begrepp som används för att förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorer 
som gör att flickor och pojkar förväntas vara på ett visst sätt (Josefson 2005). Connell (2002) 
menar däremot att man inom genus ska släppa fokus ifrån skillnaderna könen emellan då, 
enligt Connell, genus först och främst handlar om relationer inom vilka grupper och individer 
handlar. 
 
Alla definitionerna tar upp den sociala delen av genus men vi känner att Svaleryds definition 
passar det här arbetet bäst då den även omfattar det kulturella och biologiska könet.  
 
3.1.3 Jämlikhet 
Jämlikhet är ett begrepp som rör alla människor och grupper i samhället och visar hur 
rättviseförhållanden mellan dem ser ut, med andra ord alla människors lika värde (Svaleryd 
2002:36). 
 
3.1.4 Jämställdhet  
I Sverige används begreppet jämställdhet för att beteckna könens lika ställning, kvinnor och 
män ska ha lika rätt att delta i samhället med samma skyldigheter och rättigheter, med lika 
värde och på lika villkor dela makt och ansvar på alla områden, både i arbets- och hemlivet 
(Skolverket 2005). Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden (JämO, [www] Hämtat ifrån 
<http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/default.asp >  5/5 2008). 
 
3.1.5 Heteronormativitet 
I de flesta samhällen finns föreställningar om att människor normalt lever i heterosexuella 
förhållanden. Människor förväntas vara heterosexuella, det här kallas heteronormativitet.  
Heteronormativitet innefattar också att vissa saker och beteenden räknas vara normalt för 
flickor men inte för pojkar och vice versa (SOU 2006:75). 
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3.2 Jämställdhet och Genus  
Jämställdhet och genus är två begrepp som är nära förknippade med varandra och därför har 
vi valt att redovisa litteratur kring dessa under samma avsnitt.  
 
3.2.1 Jämställdhet 
Svaleryd (2002) förklarar ordet jämställdhet genom att jämföra det med ordet jämlikhet. 
Jämställdhet handlar om att människor är fria att själva fatta beslut utan påverkan av 
genusroller. Det handlar om män och kvinnors lika värde, rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Jämlikhet är ett begrepp som rör alla människor och grupper i samhället och hur 
rättviseförhållanden ser ut mellan dem, med andra ord alla människors lika värde. Svaleryd 
(2002) menar att jämställdhet ska praktiseras hela tiden i verksamheten med barn, inte lite då 
och då när det anses behövas. Som exempel ska genusperspektivet integreras i alla ämnen i 
skolan och i arbetet men barnen på förskolan. Jämställdhet är en fråga om demokrati och 
värdegrund och ett av de mål som pedagoger ska sträva mot enligt läroplanen för förskolan. 
”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg 
om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 
rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten”(Utbildningsdepartementet 
1998:3). Svaleryd (2002) anser också att jämställdhet är en kunskapsfråga, hon menar att 
många personer inte reflekterar över eller har tillräcklig kunskap kring ämnet. Har en person 
kunskap om jämställdhet och hur den ser ut i dag, går det att synliggöra de föreställningar och 
förutfattade meningar som finns kring genus för att sedan kunna ändra de negativa mönster 
som finns i dag. Forskning och statistik kan hjälpa till med att synliggöra och redogöra för 
könens olika möjligheter i dagens samhälle (Svaleryd 2002).  
      
En fälla när det gäller arbete med jämställdhet kan, enligt Svaleryd (2002), vara att en person 
gör frågan till något privat, alltså en individuell fråga. Det kan handla om att en kvinna till sitt 
försvar säger att hennes man diskar och hon klipper gräset, hon vill med detta visa att de visst 
är jämlika. Jämställdhet ses vidare som en kvinnofråga, inte en demokratisk fråga som angår 
både kvinnor och män. Engagerar sig män i kvinnofrågor kan de ses som en ”toffel” och 
kvinnor kan tvärtom ses som feministiska manshatare. ”Huvudfrågan när det gäller 
jämställdhet handlar om mäns och kvinnors villkor och vilka positioner de intar i förhållande 
till varandra i olika sammanhang” (2002:66). 
 
3.2.2 Genus 
Svaleryd (2002) skriver att genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön till 
skillnad från ordet kön som enbart är vårt biologiska kön. Samhällets sociala system och vårt 
kulturella arv omfattas med andra ord av begreppet genus. Det här innebär att begreppet genus 
är föränderligt. ”Genusdiskussioner handlar om hur vi upplever och beskriver vår 
könstillhörighet [...]” (Svaleryd 2002:29). Mänskligheten delas upp i två grupper, män och 
kvinnor. Relationen mellan dessa grupper är i fokus inom genusbegreppet. Genus är 
kontextuellt, varje individ är och beter sig olika beroende på plats, sällskap och situation men 
ändå inom vissa genusgränser (Tallberg Broman 2002). 
 
Gens (2002) menar att från den dagen vi föds kommer vårt kön att spela en stor roll. Den 
första frågan föräldrar får när de fått ett barn, är om det är en pojke eller en flicka. Gens 
(2002) menar vidare att det är omöjligt att förhålla sig till en könlös människa då könet 
bestämmer stora delar av vårt förhållningssätt. Flickor hålls tätt intill, talas tystare och ljusare 
till medan pojkar hanteras robustare och talas högre till. Samhället har förväntningar på hur 
pojkar och flickor ska bete sig och hur de ska vara. Dessa förväntningar startar redan på BB 
och följer sedan barnet under hela dess uppväxt. Som exempel blir barnen redan vid 
förlossningstillfället tilldelade färger, blått till pojkar och rosa till flickor (Wahlström 2003). 
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Svaleryd (2002) menar att vi uppfostras olika beroende på vilket kön vi har och knyts på så 
sätt samman med olika roller och uppgifter. Det här sker även på förskolan, enligt Svaleryd 
(2002), trots att personalen har en läroplan att följa;  Förskolan ska ”motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att 
pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller”(Utbildningsdepartementet 1998:4). Ett exempel på att barn behandlas olika 
beroende på vilket kön de har kan vara att pedagogerna talar olika till barnen, mjukare till 
flickorna och mer rakt till pojkarna. Förväntningarna på hur pojkar respektive flickor ska bete 
sig skiljer sig också åt, som exempel ska flickor vara lydiga, tysta och lugna medan pojkar 
tillåts röra mer på sig och vara stökiga. De olika könen förväntas också bland annat ha olika 
intressen och språk. Dessa förväntningar visar de båda könen hur de ska bete sig och 
antagligen kommer de leva upp till dem i framtiden och resten av deras liv. Det är alltså i 
samspelet med andra som flickor och pojkar får veta vad det innebär att vara just något av 
könen (Svaleryd 2002).  
       
Våra föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara och våra värderingar leder oss till 
förutfattade meningar om vad som är manligt eller kvinnligt. Det har skapats en norm om vad 
manligt och kvinnligt innebär och den är svår att bryta. En norm är en handlingsregel som 
skapats av samhällets tryck. Exempel på det här kan vara att kvinnan lagar mat, städar och 
arbetar inom den offentliga sektorn som exempelvis sjuksköterska. Mannen arbetar med bilen, 
klipper gräset och arbetar inom den privata sektorn som exempelvis It-tekniker (Svaleryd 
2002).  
  
3.3 Hur skapas genus? 
Enligt Arrhenius (1999) finns det forskning som menar att det finns flera faktorer som 
påverkar oss till att bli de vi blir. Vissa forskare/författare såsom Svaleryd, Gens m.fl.  
instämmer med Simone Beauvoir som skrev; ”Man föds inte till kvinna, man blir det” 
(Svaleryd 2002:24). Miljön runt omkring oss fostrar oss till att bli antingen kvinna eller man 
(2002).  
 
Arrhenius (1999) menar att i vår tid är det i biologin vi försöker finna förklaringar för 
människans dåliga beteende och orättvisor för att mänskligheten ska slippa ta ansvar för 
dessa. Det här är ett tänkande som går utanför vetenskapens ramar och in i ideologins och 
livsåskådningens värld, biologism. Inom biologismen används tolkningar utifrån biologin 
men dessa sträcker sig över de gränser som de vetenskapliga rönen har. Arrhenius (1999) 
skriver vidare att forskningens nya rön har visat att vissa sociala skillnader egentligen har en 
grund i människans biologi, medan Josefson (2005) skriver att det idag inte finns några 
direkta vetenskapliga bevis för att skillnader mellan pojkar och flickor förutom de kroppsliga 
skillnaderna skulle vara medfödda.  
 
Vår uppfattning är att vi fostras till större del av samhället runt omkring oss, därför redovisar 
vi här nedan några faktorer som är med och påverkar denna fostran. 
 
3.3.1 Socialisationsprocessen  
Från det vi föds socialiseras vi in i ett samhälle, vilket innebär att vi lär oss de kunskaper, 
färdigheter, uppfattningar och förhållningssätt som behövs för att bli en kompetent medlem i 
samhället. Socialisationen innehåller värderingar, attityder, normer, kunskaper, roller och 
handlingar som med tiden ska internaliseras hos människan (Wellros 1998). När en person ser 
sina uppfattningar och sitt handlande som något självbestämt utan påverkan av omgivningen 
då har internaliseringen lyckats. Beroende på vilket land, samhälle, miljö och epok en person 
växer upp i ser socialisationsprocessen olika ut (de Swaan 2003). Socialisationsprocessen 
påverkas av exempelvis miljö och tid, men även av tre grupper och socialisationsagenter. 
Socialisationsagenterna styr stora delar av socialisationsprocessen (Wellros 1998).  
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3.3.2 Primära grupper 
Personer som tillhör en primärgrupp har ofta en lång gemensam historia tillsammans och nära 
relationer till varandra. Dessa grupper är ofta små och stabila, personer inom den här gruppen 
kan slappna av och vara sig själva (Thornberg 2006). Den viktigaste socialisationsagenten för 
barn finner vi inom denna grupp, nämligen familjen. Inom denna grupp ingår även vänner och 
annan släkt (Wellros 1998). Normer, värderingar, beteende som barn behöver för att fungera i 
samhället försöker familjen ge barnen. Dessa kunskaper har gått i arv från tidigare 
generationer i släkten. Beroende på hur resten av samhället förändras kommer vissa av dessa 
attityder och värderingar förändras under tidens lopp (de Swaan 2003).  
 
 
3.3.3 Sekundära grupper 
Förskola, skola och andra föreningar och organisationer har också en stor del i barns 
socialisationsprocess. Dessa socialagenter tillhör en sekundärgrupp, där barnet har större 
distans till personerna i gruppen och samhörigheten inte är lika stor som i primärgruppen. 
Relationerna i dessa grupper är mindre känslomässiga och personliga. Inom sekundärgruppen 
kan barn däremot skapa nya primärgrupper, exempelvis nära vänner (Thornberg, 2006).  Till 
skillnad från andra föreningar och organisationer inom sekundärgrupperna har förskola en 
skyldighet att stödja barnen i deras socialisationsprocess. ”Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt 
solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med 
barnen” (Utbildningsdepartementet 1998:3).  
  
3.3.4 Tertiära grupper 
Förutom primär- och sekundärgrupper finns det ytterligare en grupp som är med och påverkar 
socialisationsprocessen, en tertiärgrupp. Inom den här gruppen finner vi media; tv, tidningar, 
Internet och spel (Wellros 1998). Medierna ger bilder om livet utanför hemmets väggar, hur 
samhället fungerar och hur vi ska bete oss för att passa in eller inte passa in i samhället. De 
förmedlar bland annat vad vi ska ha för kläder, leksaker och hur vi ska se ut. Det här påverkar 
barn i deras identitetsutveckling men även deras socialisationsprocess. Mediers bilder kan 
vara sanna eller falska, därför är det viktigt att vi tidigt lär barnen att förhålla sig kritiska till 
våra medier (Gripsrud 2000).  
 
3.3.5 Heteronormativiteten 
I de flesta samhällen finns föreställningar om att människor normalt lever i heterosexuella 
förhållanden. Människor förväntas vara heterosexuella, det här kallas heteronormativitet. För 
att förhålla sig till genusordningen anses det, enligt utredningen SOU 2006:75, att vi 
samtidigt måste förhålla oss till heteronormativitet. Genusordning är ett begrepp som används 
för att benämna den sociala struktur som skapar och upprätthåller maktrelationer mellan 
kvinnor och män. Inom både heteronormativitetsbegreppet och genusordningen ”hålls manligt 
och kvinnligt isär och sätts i direkt motsats till varandra” de grundar sig på ett könsdualistiskt 
synsätt (2006.75:160). Systemen bygger på normer och värderingar, dessa normer och 
värderingar ser i många fall olika ut för pojkar och flickor. Undermedvetet förutsätts det att 
pojkar och flickor ska förhålla sig på ett visst sätt gentemot varandra då de förutsätts bli 
attraherade av varandra (2006.75).  
 
Heteronormativitet innefattar också att vissa saker och beteenden räknas vara normalt för 
flickor men inte för pojkar och vice versa. När pojkar utövar aktiviteter eller färdigheter som 
ses som kvinnliga exempelvis leker med dockor och klär sig i kvinnokläder, regerar föräldrar, 
oftast pappor, med oro för att pojkarna ska bli homosexuella. Det anses däremot inte lika 
farligt om flickor ägnar sig åt maskulina aktiviteter eller klär sig i manliga kläder. Det här kan 
bero på att i vår kultur har manligheten högre status och är därför något att sträva emot, 
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medan det som är feminint ses som underordnat (SOU 2006:75). Flickor blir därför ofta 
uppmuntrade att prova och våga sig på manliga aktiviteter medan pojkar istället blir 
ifrågasatta om de utför feminina aktiviteter (Svaleryd 2002). 
 
3.4 Genusmedveten pedagogik 
Att främja jämställdhet mellan könen är ett av de grundläggande värden i styrdokumenten 
som förväntas genomsyra förskola och skola. För att arbeta aktivt med genus i verksamheten 
är det viktigt att inte bara lägga fokus på barnen/eleverna, utan också till sig själv som 
pedagog. Att ta ett vuxenperspektiv kan innebära att pedagogerna funderar och reflekterar 
över sitt eget tänkande och hur det sedan kopplas till den pedagogiska verksamheten. Det 
krävs alltså kunskap och reflektion från pedagogerna för att öppna ögonen och se vilka 
värderingar, förutfattade meningar och förväntningar som finns kring de båda könen. Först då 
kan arbetet med genus och jämställdhet fortsätta och skapa nya möjligheter för barnen 
(Kjellberg 2004). 
 
Heléne & Granholm (2007) menar att ett aktivt arbete med genus innebär att pedagogerna 
upptäcker det som inte syns, men som finns där. För att pedagogerna överhuvudtaget ska 
kunna arbeta ur ett genusperspektiv krävs det att de tar till sig om hur genus fungerar på den 
egna förskolan, med andra ord en analys av verksamheten ur ett genusperspektiv. Först då kan 
en plan göras kring arbetet med genus och jämställdhet. Denna kunskap kan sedan läggas 
ovanpå andra pedagogiska inriktningar såsom exempelvis temaarbete, övning i motorik och 
språk. Engagemang från rektorn är viktigt för att det ska finnas tid till reflektion, planering 
och genomförande (2007).  
 
Vidare skriver Heléne & Granholm (2007) att pedagogerna kan använda sig av 
dokumentation som ett redskap för att synliggöra vilket förhållningssätt de har, samt se hur 
barnen beter sig i samspel med varandra och själva. En utvärdering sker för att ta reda på hur 
arbetet genomförts och vad som behöver ändras. Förutom att arbetet med genus ska 
genomsyra den övriga pedagogiska verksamheten bör det också finnas med i de vardagliga 
situationerna. Olofsson (2007) instämmer med Helene & Granholm (2007) då hon skriver att 
en genusmedveten pedagogik, inte genuspedagogik, innebär att arbetet med genus inte kan 
ställas vid sidan om den övriga pedagogiska verksamheten. Det ska vara integrerat i 
förskolans arbete och i dess verksamhet. Olofsson har tagit upp fyra pedagogiska 
grundprinciper som visar en bra verksamhet i förskolan, även i ett jämställdhetsarbete; 
 

• Vi ska tillföra, inte ta ifrån. 
• Vi ska möta barnen där de befinner sig. 
• Vi ska fokusera på det positiva och förstärka det. 
• Vi ska göra inlärningen lustfylld och effektiv genom 
       att använda oss av leken. 

                                                                                                                   (Olofsson 2007:57). 
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4 Genus och jämställdhet i förskolans styrdokument 
 
4.1 Styrdokument  
Det finns många dokument som pedagoger i förskolan måste förhålla sig till. Nedan redovisar 
vi ett urval ifrån några av dessa dokument, som tar upp genus och jämställdhet.  
 
4.1.1 Överenskommet 
Skolverkets bok Överenskommet innehåller de fem internationella överenskommelser som 
ligger till grund för dagens läroplaner. Där står att läsa i inledningen till Konventionen om 
barns rättigheter att de: 

  som erkänner att Förenta Nationerna i den allmänna förklaringen  
  om de mänskliga rättigheterna och i de internationella konventionerna  
  om mänskliga rättigheter proklamerat och kommit överens om att envar 
  är berättigad till alla de fri- och rättigheter som däri anges, utan åtskillnad  
  av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller  
  annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller  
  ställning i övrigt, internationella överenskommelse  

(Skolverket 1999:63) 
 

Det står även skrivet att ” Nationernas stadga, erkännandet av den inneboende värdigheten 
hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter utgör 
grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” (1999:63). 
 
4.1.2 Skollagen 
Under paragraf två i skollagen står det skrivet att ”Alla barn och ungdomar skall, oberoende 
av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 
utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom” (Utbildningsdepartementet 
1985: § 2). 
 
I skollagen står det också att verksamheten i förskola ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Det står även att den som verkar inom förskola 
särskilt ska främja jämställdhet mellan könen. I lagen om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling förbjuds diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen tydliggör 
och skärper verksamhetens ansvar för att främja barns och elevers lika rättigheter i de 
verksamheter som omfattas av skollagen (Utbildningsdepartementet 1985). 
 

 
4.1.3 Läroplan för förskolan – Lpfö 98  

 
 Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 
  förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 
 uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka 
 traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall 
 i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
 intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 
                                                                                      (Utbildningsdepartementet 1998:4) 

 
Vidare står det i förskolans läroplan att personalen ska sträva efter att varje barn utvecklar: 
förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund 
och att ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 
förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen”(Utbildningsdepartementet 1998:3). 
Förskolan ska vara öppen och synliggöra skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram 
men verksamheten ska också lyfta fram rättvisa, jämställdhet och omsorg om och hänsyn till 
andra människor (1998). 
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4.1.4  Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i förskolan  
Det är nödvändigt med såväl teoretisk kunskap om jämställdhet och genus som praktisk 
erfarenhet av arbete med genus och jämställdhet i barngrupp för att kunna utföra delar av 
förskolans uppdrag. Det är även viktigt att det ständigt pågår ett aktivt arbete integrerat i den 
pedagogiska verksamheten krig dessa ämnen (Skolverket 2005). Det är också av stor vikt att 
personalen ”analyserar sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och diskuterar hur 
den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet” (Skolverket 
2005:29).  
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5 Metod 
 
Kvalitativa och kvantitativa benämningar syftar på hur forskaren bestämmer sig för att 
framställa, behandla och analysera den information som samlats in. Vårt arbete bygger på en 
kvalitativ metod då dessa inriktar sig mer mot människorna, deras samspel och till situationen, 
alltså ett tolkande synsätt. Det viktiga i en kvalitativ undersökning är deltagarnas perspektiv, 
för att få fram deras uppfattningar och åsikter. Den kvalitativa undersökningen anpassas efter 
hur denna utvecklas, alltså är den relativt ostrukturerad och fokuserar på data i form av 
exempelvis tolkande analyser och kvalitativa intervjuer. Det här till skillnad från den 
kvantitativa forskningen där verkligheten ses på ett objektivt sätt och naturvetenskapliga 
modeller används. Fokus läggs då på data som mäter och jämför, exempelvis statistik 
(Bryman  2002). 
 
5.1 Metodval 
Som datainsamlingsmetoder har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Vi har valt 
denna typ av intervju för att den ger mer möjlighet att få förståelse för hur pedagoger arbetar 
och tänker kring genus och jämställdhet, till skillnad från en strukturerad intervju där 
respondenterna oftast ges ett antal svarsalternativ att svara utifrån (Bryman 2002).  
 
5.1.1 Semistrukturerad intervju 
En semistrukturerad intervju innebär enligt Bryman (2002) att forskaren har ett frågeschema 
där frågorna är mer allmänt formulerade än vid strukturerade intervjuer, det finns också 
möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor. Frågeschemat består av öppna frågor där 
respondenterna ges stort utrymme att besvara frågorna med sina egna ord. En 
semistrukturerad intervju har även den fördelen att respondentens tankar inte leds i en viss 
riktning förutom mot syftet. Processen är flexibel och fokus ligger på hur respondenten 
uppfattar och förstår frågorna. Det finns dock nackdelar med denna typ av intervju, det krävs 
mycket av forskaren som måste analysera och avkoda respondentens svar. Denna typ av 
intervju kräver även mycket av respondenterna,  i vissa fall  måste de fundera mer kring 
frågorna samt tala mer (2002), se bilaga 1. 
 
5:2 Urval av förskolor och intervjupersoner  
Intervjuerna gjordes med åtta pedagoger, vilket var samtliga pedagoger från de två 
avdelningar ifrån förskolorna där vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi valde 
pedagogerna utifrån en bekvämlighetsaspekt, då vi tidigare haft kontakt med pedagogerna 
genom vår verksamhetsförlagda utbildning.  Pedagogerna har olika utbildningar och har varit 
verksamma inom förskolan under olika lång tid.  Pedagogerna är förskollärare och 
barnskötare. Samtliga pedagoger som deltagit i arbetet var kvinnor då inga manliga pedagoger 
arbetade på de utvalda avdelningarna.  
 
5.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes individuellt med pedagogerna för att få fram deras egna åsikter och 
tankar. Endast en av oss var med vid varje intervju då tiden var begränsad. Intervjuerna 
dokumenterades med bandspelare för att få med allt som sades samt för att kontakten med 
pedagogerna skulle bli optimal. Bandspelare ger den som intervjuar möjlighet till reflektion 
över sitt sätt att intervjua. Inspelning av kvalitativa intervjuer anser Bryman (2002) vara av 
stor vikt då intervjupersonernas egna ord och formuleringar fångas. Inspelningen ger också 
möjlighet att lyssna och gå igenom svaren flera gånger vilket underlättar för en noggrannare 
analys. Nackdelar med bandspelare kan enligt Bryman (2002) vara att respondenterna känner 
sig nervösa inför att bli inspelade men också att det tar längre tid att analysera. Inför och 
under intervjuerna uppmärksammade vi en viss nervositet hos några av respondenterna när 
bandspelare användes. Några av respondenterna, tror vi, även kände en viss oro för att inte 
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kunna ge ”bra/rätt” svar på frågorna. För att vi skulle kunna tala ostört och då vi använde 
bandspelare ville vi inte störas av buller. Intervjuerna genomfördes i ett lugnt och ostört rum 
på förskolan.  
 
Bryman (2002) belyser även vikten av att formulera frågorna utifrån bland annat 
respondenternas bakgrunder. Vi har haft detta i åtanke när vi formulerade vårt frågeschema 
(bilaga 1). De frågor som vi utgått ifrån försökte vi formulera tydligt och begripligt för 
respondenterna. Den som genomför intervjuerna har stor betydelse för intervjusituationen. 
Det är viktigt att vara öppen och flexibel men också styrande för att få fram syftet med 
intervjun. Respekt och hänsyn för intervjupersonerna är ett måste samt tolerans gentemot 
tystnad och pauser (2002).  
 
För att bli bättre på att genomföra intervjuer krävs det att vi reflekterar över vårt sätt att 
intervjua, här var bandspelaren till stor hjälp. Via inspelningarna upptäckte vi hur frågorna 
ställdes och var det krävdes följdfrågor. Vi uppmärksammade också att vi ibland inte 
”respekterade” pauser och tystnad utan försökte leda samtalet vidare. Något vi bör tänka på 
inför framtida genomförande utav intervjuer.   
                 
5.3.1 Pilotstudie 
För att upptäcka problem med frågeschemat kan en pilotstudie genomföras. Problemen kan 
handla om svårigheter med att förstå innebörden av frågorna eller en upptäckt av att frågorna 
är stängda eller ledande. Vidare kan pilotstudie användas för att testa om den tekniska 
utrustningen, såsom bandspelare, fungerar (Bryman 2002).  
 
Den första intervjun vi gjorde genomfördes som en pilotstudie med en utomstående pedagog 
på en av förskolorna. Där uppmärksammades problem med bland annat frågeschemat, en av 
frågorna var formulerad som en ja och nej fråga ”tror du det behövs djupare kunskap kring 
genus/jämställdhet för att arbetet medvetet med det?”. Till den här frågan lades en följdfråga 
till, ” Hur skulle denna kunskap förvärvas”?, till kommande intervjuer. Under pilotintervjun 
uppmärksammades också problem med inspelningsutrustningen. Inspelningstiden på den ena 
inspelningsutrustningen var endast femton minuter vilket inte räckte till. Flexibilitet krävs 
alltså av den som genomför intervjuer, även om bandspelare används kan papper och penna 
också tas med till intervjun. Det här dels för att anteckna gester och rörelser som inte syns när 
inspelaning av ljud sker, men också vid tillfälle då den tekniska utrustningen inte fungerar. 
Under resten av intervjuerna fanns det med en andra bandspelare som ”back up” och papper 
och penna. 
 
5.3.2 Bearbetning av intervjuer 
Vi lyssnade enskilt på de intervjuerna och skrev ner allt som sades. Varje pedagogs svar 
sammanställdes på de olika frågorna. Efter det här momentet valde vi tillsammans ut det som 
var relevant för vårt arbete vi upptäckte dock att en fråga saknades vid fyra av intervjuerna. 
Det här ledde till att vi fick ta kontakt med pedagogerna en gång till och komplettera 
intervjuerna. Denna kontakt skedde via e-post på grund av tidsbrist. Intervjusvaren försökte vi 
sedan koppla till den litteratur vi utgått ifrån i arbetet. 
 
5.4 Reabilitet 
Vi är medvetna att resultatet vi fått fram i vårt arbete kunde ha sett helt annorlunda ut om vi 
valt andra förskolor än de vi tidigare varit på. Pedagogerna som deltog har vi sedan tidigare 
haft kontakt med och de har haft kännedom om vad vårt arbete skulle handla om. Dessutom 
kan våra egna erfarenheter och bilder om förskolorna påverkat vårt sätt att tolka resultatet. 
Även om vi tidigare genomfört intervjuer är vi inte vana vid att genomföra intervjuer, det här 
kan också ha påverkat resultatet genom att vi inte ställt relevanta frågor eller att frågorna varit 
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ledande. Det kan dessutom vara så att intervjupersonerna inte svarade tillförlitligt på 
intervjuerna, utan svarade som de trodde att vi ville att de skulle svara.  
 
5.5 Etiska aspekter 
Enligt Vetenskaprådets forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav som gäller svensk 
forskning och undersökningar. Den första principen är informationskravet, som innebär att 
berörda personer ska informeras om undersökningens moment och syfte. Samtyckeskravet tar 
upp att deltagarna äger rätten att själva bestämma om de ska deltaga i undersökningen.  
Konfidentialitetskravet innebär att alla namn och andra personuppgifter förblir anonyma för 
att obehöriga ej ska kunna komma åt dem. Till sist finns nyttjandekravet som innebär att de 
uppgifter som framkommit om enskilda personer under undersökningen endast får användas 
till forskningsändamål (Vetenskasprådet [www]. Hämtat ifrån <http://www.vr.se> 30/4 
2008).  
      
För att uppfylla dessa krav informerades de pedagoger som deltog i vårt arbete (bilaga 2), om 
undersökningens syfte samt hur resultatet vi fick fram skulle användas i arbetet. I den 
skriftliga informationen togs det även upp att intervjupersonerna och förskolan kommer att 
vara anonyma då inga namn nämns. Vidare informerades pedagogerna om att arbetet i sin 
helhet kommer att bli en offentlig handling, arbetet kan följaktligen användas i annan 
forskning. Intervjupersonerna deltog frivilligt i intervjuerna. Informationen gavs skriftligt att 
läsas till pedagogerna innan intervjuerna inleddes. 
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6 Resultat och analys 
 
I intervjuerna utgick vi ifrån ett frågeschema (bilaga 1). I nedanstående text redovisas en 
sammanställning av intervjuerna. I början av intervjuerna frågade vi pedagogerna vad de hade 
för utbildning. Då vi intervjuade både barnskötare och förskollärare använder oss av 
begreppet pedagog för båda dessa yrkesgrupper.  
 
6:1 Vad innebär begreppen genus och jämställdhet för dig och i 
verksamheten? 
Genus är ett begrepp som inte riktigt är bekant för alla pedagogerna, exempelvis berättar en 
pedagog att genus inte är ett begrepp som hon inte förstår eller använder sig av.  Några 
pedagoger svarar att det handlar om flickor och pojkar medan de flesta väver ihop genus och 
jämställdhet i sina svar. 
  
”Genus då tänker man ju kille och tjej.” 
 
”Genus och jämställdhet är mer för mig att man ska respektera varandra att vi alla har lika 
värde [...]” . 
 
Begreppet jämställdhet betyder olika för pedagogerna. De flesta av pedagogerna säger att 
jämställdhet innebär att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Alltså ska 
barn behandlas och bemötas lika vare sig de är flickor eller pojkar. En pedagog menar att vi 
bemöter barn olika men det är enligt henne på grund av att de är olika individer. 
  
”En flicka skall kunna snickra lika väl som en pojke ska kunna vara i dockrummet.” 
 
”…man ska  inte ha några fördomar.” 
  
Till skillnad från några av pedagogerna som svarar att jämställdhet innebär att alla har lika 
mycket värde oavsett kön, ras eller etniska tillhörighet. 
 
”Jämställdhet överhuvudtaget är att man ska se varje individ [..] hjälpa dem att tro på sig 
själva.” 
 
”Lika för alla, ska vara jämt för alla människor.” 
 
6.1.2 Analys 
Intervjusvaren visar att flera av pedagogerna inte definierar begreppen genus och jämställdhet 
såsom Svaleryd (2002) och Skolverket (2005) definierar dem. Svaleryd (2002:29) skriver att 
genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Skolverket (2005) tar upp att i 
Sverige används begreppet jämställdhet för att beteckna könens lika ställning. Kvinnor och 
män ska ha lika rätt att delta i samhället med samma skyldigheter och rättigheter, med lika 
värde och på lika villkor dela makt och ansvar på alla områden, både i arbets- och hemlivet 
(2005). Några pedagoger svarar att genus handlar om pojkar och flickor medan andra 
beskriver genus och jämställdhet som ett gemensamt begrepp, att pojkar och flickor ska ha 
samma rättigheter. De finns även några pedagoger som menar att ordet jämställdhet innebär 
för dem är att det ska vara lika för alla oavsett kön, ras eller etnisk tillhörighet. Så som 
pedagogerna menar anser Svaleryd (2002) beskriva jämlikhet. Hon menar att jämlikhet är ett 
begrepp som rör alla människor och grupper i samhället och hur rättviseförhållanden ser ut 
mellan dem, med andra ord alla människors lika värde. 
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6.2 Hur tror du att barnen reflekterar över skillna der pojkar och flickor 
emellan? 
En av pedagogerna tar upp att barn nog reflekterar över olikheter för att vi vuxna ger barnen 
olika värderingar. Hon säger vidare hur viktigt det är att barnen får reflektera över olikheter, 
det är inte meningen att skapa en homogen grupp där alla har samma intressen och beter sig 
likadant. Andra pedagoger anser också att barnen reflekterar över olikheter könen emellan. 
Några pedagoger har uppmärksammat att barnen reflekterar över könsroller och färger. 
 
”Ja de reflekterar nog över det vanliga, typ att vi ser olika ut fysiskt.”  
 
”Barnen diskuterar om att flickor inte kan bli brandmän och att pojkar inte kan ha långt 
hår.”  
 
När vissa pedagoger uppmärksammar dessa diskussioner ifrågasätter de varför en flicka inte 
kan bli brandman eller varför en pojke inte kan ha långt hår. En diskussion kring det här förs 
sedan för att barnen själva ska börja reflektera över varför de tänker som de gör.  
 
Fyra av pedagogerna menar att barnen på förskolan inte reflekterar över skillnader könen 
emellan. Barnen är väldigt öppna för att alla kan göra allt sa en pedagog.  
 
”Nej jag tycker att de leker väldigt bra, det är så självklart allt det där. De stannar inte till 
och tänker.”  
 
”När de är små tror jag inte det är så mycket reflekterande.”    
 
6.2.1 Analys 
Pedagogernas tankar kring hur barn reflekterar över genus skiljer sig åt. Häften av 
pedagogerna anser att barn i förskoleåldern inte reflekterar kring genus utan menar att barnen 
är väldigt öppna och leker över könsgränserna. SOU 2006:75 tar upp att det finns en norm, 
heteronormativitet som bland annat innebär att visa saker räknas vara normalt för flickor men 
inte för pojkar och tvärt om. Resterande pedagoger tar upp att barn nog reflekterar över 
könsroller, färg samt de fysiska skillnaderna könen emellan. Wahlström (2003) skriver att 
förväntningar på hur pojkar och flickor ska bete sig och vara, startar redan på BB, barnen blir 
redan vid förlossningstillfället tilldelade färgerna rosa och blått. Pedagogerna tar också upp att 
barnen diskuterar om att flickor inte kan bli brandman eller att flickor gillar rosa och pojkar 
gillar färgerna grönt och blått. Svaleryd (2002) menar att samhället har skapat en norm om 
vad som är kvinnligt och manligt, exempelvis är vissa yrken inriktade mot ena könet. 
 
6:3 Vad tror du påverkar barnens åsikter kring flickor och pojkar? 
På denna fråga svarar alla pedagogerna på liknande sätt. De menar att det är vi vuxna som 
påverkar barnens socialisationsprocess genom vårt bemötande och våra förväntningar på hur 
en pojke respektive en flicka är. Fyra av pedagogerna sa att hemmet och föräldrarna är de som 
påverkar mest. Här sa de också att samhället och media har en del i denna påverkan.  
 
” Det är vi vuxna och endast vi vuxna som påverkar barnen. Genom media, vårt bemötande 
och förhållningssätt gentemot barnen.”    
 
”Samhället, det är inte många killkläder som är rosa.” 
 
6.3.1 Analys 
Vad som påverkar barns åsikter kring genus är något som i stort sett alla pedagoger är eniga 
om. De anser att vi vuxna genom våra förväntningar och vårt bemötande påverkar barnens 
socialisationsprocess. Tornberg (2006) skriver att socialisationsprocessen dels påverkas av 
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miljö och tid men även av olika socialisationsagenter såsom familj, vänner, förskola och 
media. Dessa agenter finnes inom de primära, sekundära och tertiära grupperna som finns 
kring barnen (Wellros 1998). Fyra pedagoger poängterade att föräldrarna påverkar barnen 
mest, föräldrar ingår i barnens primära grupp då de har en lång gemensam historia och nära 
relation till varandra (Thornberg 2006). Några pedagoger tar även upp att de själva och resten 
av samhället exempelvis media påverkar barnens socialisationsprocess. I den sekundära 
gruppen finner vi förskola, organisationer, föreningar, relationerna i dessa grupper är mindre 
känslomässiga och det finns inte lika stor samhörighet. Media, som bland annat förmedlar 
bilder av hur vi ska bete oss, tillhör tetriärgruppen (Wellros 1998). 
 
6:4 Hur arbetar ni på avdelningen med genus och jämställdhet? 
Fyra pedagoger diskuterar genus och jämställdhet i personalgruppen flera gånger i veckan. 
Flera pedagoger nämner också hur viktigt det är att reflektera över sitt eget bemötande och 
sina egna föreställningar. Diskussioner förs på den ena förskolan med barnen där personalen 
ifrågasätter de stereotypa könsroller som finns, medan pedagogerna på den andra förskolan 
gör det här om barnen själva nämner något exempelvis att tjejer kan inte bli polis. 
 
”Du måste diskutera mycket med dina kollegor om genus och jämställdhet, dessa frågor 
kommer upp varje dag.” 
 
”… jag själv försöker tänka på vad jag säger och vad jag gör.” 
 
” omedvetet bemöter man barnen olika […] att komma till insikt med det här är jättesvårt.” 
 
Två pedagoger tar upp att det, efter en inspirerande föreläsning, tidigare arbetats aktivt med 
genus på avdelningen bland annat genom ”pojk- och flickgrupper” samt ”pojk- och 
flickbord”. En pedagog nämner att det till en början fungerade bra men tror att de inte hade 
tillräckligt med kunskap kring hur de skulle gå vidare därför kändes inte resultatet 
tillfredställande. Arbetet ebbade ut när personalkonstellationen ändrades och den pedagog 
som varit drivande slutade. En annan pedagog tar upp att det är viktigt att inrikta sig på en del 
till att börja med, genus är ju inte bara det här med pojk- och flickgrupper. Det gäller att få 
barnen att prova olika aktiviteter för att de ska ges möjlighet att upptäcka nya saker som de 
kan tycka är roliga och intressanta. 
 
”Grundtanken som är det viktiga är att alla ska ha samma möjligheter och att man ska tänka 
på hur man bemöter barn och föräldrar.” 
 
”Genusarbete jobbar vi inte så medvetet med utan det är väl mer så att vi låter dem göra i 
stort sett vad de vill.” 
 
”…vi har inte uttalat eller nedskrivet att vi ska jobba med det men jag försöker dela upp 
barnen och få dem att leka på olika ställen.” 
 
Fyra pedagoger tar upp att de arbetar med genus genom att bland annat dela upp barnen i 
pojk- och flickgrupper. Det är dock varierande svar när det gäller anledningen till varför. 
Enligt en av pedagogerna är syftet med att dela upp barnen dels ett verktyg för pedagogernas 
del och dels för att barnen behöver träna olika förmågor. Hon menar att pedagogerna ser 
tydligare hur de bemöter barnen olika genom att de är uppdelade. Vidare säger hon att ett 
ytterligare syfte med uppdelningen är att det aldrig ska bli på bekostnad av det andra könet.  
 
”…man ska inte slänga in en lugn pojke mellan två tjabbiga flickor eller en lugn flicka mellan 
två bråkiga pojkar så att man får en negativ inställning till det andra könet.”      
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En annan pedagog på samma avdelning menar att anledningen till uppledningen av pojkar och 
flickor beror på att flickorna ofta ligger ett steg före pojkarna i utvecklingen och att pojkarna 
mer är uppe med ”sitt eget”. Hon säger vidare att de måste lära sig att samspela med varandra.  
 
På en av avdelningarna arbetas det med genus genom samlingar, dramalekar, i vardagen och 
med hjälp av värderingsövningar, nämner två pedagoger. De har också tagit bort allt de anser 
ge ett skevt kroppsideal, som bland annat barbiedockor och robotar.   
 
”Alla ska få prova på det de vill göra oavsett kön. Vi arbetar också med värderingsövningar 
av olika slag, exempelvis är det ok att behandla någon på ett visst sätt beroende på vilket kön 
de har.”      
 
6.4.1 Analys 
Skollagen tydliggör och skärper verksamhetens ansvar för att främja barns och elevers lika 
rättigheter i de verksamheter som omfattas av skollagen (Utbildningsdepartementet 1985). 
Arbetssätten skiljer sig åt på de båda förskolorna, pedagogerna på den ena förskolan anser att 
de arbetar medvetet med genus och jämställdhet. De lyfter upp tankar och frågor kring genus 
och jämställdhet både i arbetslaget och i barngruppen kontinuerligt. Pedagogerna arbetar även 
med genus och jämställdhet i pojk- och flickgrupper, under samlingar, i drama och genom 
värderingsövningar. Enligt Skolverket (2005) är det viktigt att personalen ”analysera sina 
egna föreställningar om manligt och kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska miljön kan 
utformas för att stärka jämställdhetsarbetet”(2005:29). På den andra förskolan har det 
tidigare arbetats mer uttalat med genus, nu arbetar pedagogerna mer omedvetet i vardagen. De 
diskuterar genus och jämställdhet med barnen först när barnen själva tar upp något. 
Pedagogerna på denna förskola nämner att de försöker tänka själva på hur de bemöter flickor 
och pojkar och reflekterar över sitt bemötande. Kjellberg (2004) skriver att pedagogerna tar 
ett vuxenperspektiv kring arbetet med genus, det innebär att pedagogerna måste reflektera 
över sitt eget tänkande och koppla det till arbetet i verksamheten. Pedagoger ifrån båda 
förskolorna nämner att de ibland omedvetet behandlar barnen olika beroende av kön. De 
nämner bland annat att det är svårt att komma till insikt med att de förväntningar som finns 
om flickor och pojkar kommer fram ibland. Pedagogerna på den ena förskolan tar hjälp av 
video-dokumentation samt av att observera varandra för att lyfta fram och synliggöra deras 
bemötande av barnen. Något som Heléne & Granholm (2007) förespråkar då de skriver att 
dokumentation är ett bra redskap att använda sig av för att synliggöra pedagogernas egna 
förhållningssätt samt hur barnen beter sig i samspel med andra.  En pedagog nämner att hon 
”hajar till” när hon ser två pojkar leka med Barbie, givetvis nämner hon inget för barnen utan 
tycker det är kul att de faktiskt leker med Barbie, men hon reagerar ändå. Svaleryd (2002) 
skriver att samhället har skapat förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara, likaså 
förväntas de ha olika intressen.  
 
6:5 Tror du det behövs djupare kunskap kring genus/jämställdhet för att 
arbeta medvetet med det? Hur skulle den här kunskapen kunna förvärvas? 
Alla pedagogerna är överens om hur viktigt det är med djupare kunskap kring genus och 
jämställdhet för att kunna arbeta aktivt/medvetet med det.  
 
”…okunskap om genus blir på bekostnad på det ena eller andra könet.” 
 
De tycker även att det är viktigt att förnya den kunskap som redan finns för att kunna utveckla 
sitt arbetssätt ytterligare. Flera pedagoger tar också upp att kunskap behövs i hela arbetslaget 
det räcker inte att en lär sig och är drivande. Dessa pedagoger tar även upp att arbetslaget bör 
sträva mot samma mål och ha liknande kunskap då blir alla engagerade och ges samma 
möjlighet att vara involverade. Kunskap behövs även för att pedagogerna ska få en ”kick” till 
att börja/fortsätta arbeta mer medvetet, enligt två pedagoger. 
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” Vill ha mer kunskap så att man gör på rätt sätt.”  
 
”Det är viktigt att förnya sig kring mina åsikter om jämställdhet och genus för att se vad jag 
tycker är viktigt.” 
 
”Medvetenhet kring genus behövs för allas skull, både barn och vuxna.” 
 
Pedagogerna anser att föreläsningar, studiebesök, diskussioner, litteratur och Internet är sätt 
att förvärva kunskap kring genus och jämställdhet.  
 
”Det finns många bra föreläsare, sen söker man ju vidare på internet och läser olika 
litteratur kring ämnet. Vi för mycket diskussioner och pratar med varandra.” 
 
”Studiebesöket på Björntomtens förskola i Gävle gjorde mig tänd  på ämnet.”   
 
En av barnskötarna sa att hon trodde att mer kunskap kan förvärvas genom att gå 
lärarutbildningen. En pedagog tar även upp hur det går att utveckla kunskap kring genus. Hon 
sa att dokumentation, exempelvis att filma sitt bemötande gentemot barnen, kan vara ett bra 
redskap. Det finns även någon pedagog som nämnde tiden som en viktig faktor för att kunna 
arbeta medvetet och engagerat med genus och jämställdhet. Det behövs tid exempelvis för att 
inhämta kunskap, för att planera, genomföra diskussioner och övningar.  
 
” Det hade säkert varit lättare att börja om man haft tid för att planera tema och annat, det 
har man ju knappt. Det hade absolut varit bättre om man fått tid bokat för just det.” 
 
6.5.1 Analys 
Kjellberg (2004) skriver att kunskap och reflektion är av största vikt för att arbete med genus 
ska kunna fortsätta och för att skapa nya möjligheter för barnen. Pedagogerna i denna 
undersökning är överens om att kunskap är ett måste för att ett medvetet arbete med genus 
och jämställdhet ska genomföras. Några pedagoger nämner att det även är viktigt att förnya 
och utveckla den kunskap som redan finns kring genus och jämställdhet. De menar också att 
alla i arbetslaget bör vara lika engagerade och sträva mot samma mål för arbetet ska bli 
lyckat. Det här tankesättet styrks av Heléne & Granholm (2007) som menar att det krävs att 
pedagogerna reflekterar över och förstår hur genus fungerar på den egna förskolan samt 
analyserar verksamheten ur ett genusperspektiv för att kunna lyckas med genusarbete. 
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7 Diskussion 
  
I slutdiskussionen redovisar vi våra antaganden kring resultatet i vårt arbete. Vi försöker även 
knyta an till vår problemformulering och visa förslag på vidare forskning.  
 
För att kunna genomföra det här arbetet känner vi att det är nödvändigt att förstå innebörden 
av begreppen genus och jämställdhet. Genom litteraturen, bland annat i boken 
Genuspedagogik, skriver Svaleryd (2002:29) att ”Genus omfattar vårt kulturella, sociala och 
biologiska kön”. Vidare skriver Svaleryd (2002) att genus är vad vårt sociala system och 
kulturella arv har format oss till, det här innebär att överskridande och förändringar kan ske. 
Skolverket (2005) skriver att jämställdhet är ett begrepp som används för att beskriva 
kvinnors och mäns lika ställning, lika rättigheter, skyldigheter och lika värde. Då genus 
formas av vårt sociala system och kulturella arv (2002), ansåg vi det vara av vikt att även ta 
reda på och redogöra för socialisationsprocessen, socialisationsagenter och den 
heteronormativitet som finns i vårt samhälle. 
 
Pedagogernas svar under intervjuerna både följer våra förväntningar och förvånar oss. Något 
som förvånar oss är att de flesta av pedagogerna inte definierar begreppen genus såsom vi 
tänker oss. Vi utgår ifrån Svaleryds (2002) definition av genus, att genus omfattar vårt 
kulturella, sociala och biologiska kön till skillnad från ordet kön som enbart är vårt biologiska 
kön (2002). Vi förstår naturligtvis att respondenterna inte kan ge exakt den beskrivningen, 
men vi hade tänkt oss att svaren skulle likna Svaleryds (2002) beskrivning. En pedagog 
berättar att hon inte använt sig av begreppet genus alls och några svarar på frågan enbart 
kopplat till vårt biologiska kön. Vissa pedagoger blandar ihop genus med begreppet 
jämställdhet. Det här tror vi delvis kan bero på sättet vi ställde frågan på. Respondenten kan 
ha fått uppfattningen att hon ska ge ett svar på båda begreppen samtidigt. Det kan även vara 
så att respondenterna missuppfattar frågan eller tror att begreppen står för samma innebörd, 
det kan alltså bero på okunskap kring begreppen. Några pedagoger blandar ihop begreppet 
jämställdhet med begreppet jämlikhet. Pedagogerna svarar att jämställdhet för dem innebär att 
alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, ras och etnisk tillhörighet. Det här är naturligtvis även 
något vi skall arbeta med i förskolan, bland annat tar Skolverket(1999) upp att: 
                       
                      De som erkänner att Förenta Nationerna i den allmänna förklaringen  

om de mänskliga rättigheterna och i de internationella konventionerna  
                           om mänskliga rättigheter proklamerat och kommit överens om att envar   
                           är berättigad till alla de fri- och rättigheter som däri anges, utan åtskillnad  
                           av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, […] eller  
                           ställning i övrigt, internationella överenskommelse. 
                              (1999:63) 
Endast en pedagog jämför innebörden av jämställdhet med jämlikhet för att förtydliga 
skillnaden mellan begreppen. Jämställdhet och genus är enligt oss begrepp som kan vara svåra 
att definiera och förklara då de båda innefattar lika värde, möjligheter och skyldigheter. Det är 
också begrepp som ofta tas förgivet då vuxna antar att barnen behandlas lika oberoende av 
vilket kön de har, en fråga som sällan lyfts fram. Det kan bero på att det är en känslig fråga att 
ta upp, dels då pedagogerna kan ha olika åsikter och konflikter kan uppstå, dels då det även 
kan vara svårt att själv inse att man bemöter barn olika beroende på kön.   
 
Något som också förvånade oss är att pedagogerna svarar olika på frågan om barnen 
reflekterar över olikheter könen emellan. Det är ett par av pedagogerna som inte anser att 
barnen reflekterar över olikheter pojkar och flickor emellan. De menar att när barnen är små 
leker de bra ihop. Andra pedagoger tar upp att barnen reflekterar över färger, könsroller och 
så vidare. Vi som några av pedagogerna att barnen, även om det inte sker dagligen och på 
samma vis som vi vuxna tänker och resonerar, ändå funderar och uppmärksammar olikheter 
könen emellan. Det här kan ske även om barnen inte nämner det. Med det här i åtanke tror vi 
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det är viktigt att lyfta dessa frågor med barnen medvetet och regelbundet i verksamheten. Om 
pedagoger medvetet eller undermedvetet utgår ifrån den heteronormativitet som finns kan det 
leda till att några barn och unga kan känna sig onormala och konstiga om de inte lever upp till 
de förväntningar som heteronormativiteten för med sig. Därför tycker vi också att det är 
viktigt att barn redan på förskolan har vuxna omkring sig som accepterar och respekterar det 
som bryter mot heteronormen. Det är också viktigt att olikheter lyfts fram som något positivt i 
sagor, sånger, ramsor, lekar, berättelser och framförallt i vardagen. Som exempel bör det visas 
att familjer kan se olika ut och att det här accepteras och är normalt. Likaså bör det visas i 
förskolan att varje individ har rätt att klä sig och vara hur han eller hon vill utan att bli 
ifrågasatt.  
 
På frågan om vilka som påverkar barnens uppfattning svarar alla pedagogerna att det är vi 
vuxna som påverkar, samt samhället och media. Här är alltså alla i stort sett överens trots de 
skillnader vi uppfattat i de övriga svaren. Vi känner det som om respondenterna, liksom oss, 
har samma tankar om vad som påverkar barnen. Många av respondenterna nämner de att det 
var vuxna i barnens närhet som påverkade barnen mest. Det är alltså viktigt att vuxna i 
barnens närhet involveras i förskolans arbete med genus och jämställdhet. Ska ett arbete med 
genus och jämställdhet fungera i förskolan måste alltså pedagogerna informera 
vårdnadshavare och vara tydliga i hur de arbetar och varför. Det kan annars uppstå 
missförstånd från vårdnadshavarnas sida då de kan uppfatta att pedagogerna försöker lyfta 
fram ett av könen och osynliggöra det andra. Det kan hända att familjens normer och 
värderingar kan skilja sig från förskolans. Det är då särskilt viktigt att kunna samverka med 
familjen samtidigt som vi följer och gör familjerna medvetna om den läroplan vi har att följa. 
Vi uppmärksammade att nästan inga av pedagogerna tar upp att kompisar påverkar barnen. 
Det här kan bero på att pedagogerna menar att det är vuxna som har påverkat barnens 
kompisar eller menar de att kompisarnas påverkan inte är stor för barn i förskolan. Det kan 
också var så att pedagogerna ej reflekterat över det tidigare. När vi har haft vår 
verksamhetsförlagda utbildning såg vi vid ett flertal tillfällen att kompisarnas åsikter spelade 
väldigt stor roll för barnen även på förskolan. Vi observerade bland annat en situation som 
ägde rum mellan två pojkar. Den ena pojken ville visa sin kompis en barbiedocka, varpå 
kompisen vände ryggen åt honom. Pojken kastade då iväg barbiedockan och lekte ej med den 
mer. 
 
Det märks skillnad i hur pedagogerna på de båda förskolorna arbetar med genus och 
jämställdhet. På den ena förskolan arbetar personalen medvetet med genus, de planerar 
samlingar, drama kring genus och jämställdhet samt lyfter tankar och frågor kring det här 
arbetslaget och barngruppen kontinuerligt. Medan personalen på den andra förskolan arbetar 
mer omedvetet, ingen planering genomförs kring arbetet med genus och jämställdhet. Utan 
det behandlas mer i vardagen, när barnen själva tar upp något. På den förskolan där det 
arbetas medvetet med genus visas dock mer engagemang, enligt oss, från två av pedagogerna. 
Det här kan bero på att de två satte igång arbetet och att de andra alltså inte varit med från 
början. En ytterligare faktor kan vara att en av pedagogerna som arbetar där endast har en 40 
% tjänst på den avdelning intervjuerna skedde. Det kan spela in i hennes svar och 
uppfattningar av genusarbetet på den avdelningen. För att arbetet ska fungera 
tillfredsställande för alla inblandade (barn och vuxna) tror vi att det krävs, som tidigare 
nämnts, att alla är engagerade. Av svaren att döma är så inte fallet och vi anser att det är 
viktigt att alla pedagoger i arbetslaget förstår vad arbete med genus innebär, hur de kan gå till 
väga samt vad begreppen genus och jämställdhet betyder för dem själva och för barnen, 
enskilt och i grupp. Det här för att barnen ska uppleva ett konsekvent arbetssätt samt för att de 
ska få ut så mycket som möjligt av arbetet. 
 
På den andra förskolan anser vi att det finns en liten motvilja hos vissa av pedagogerna att 
arbeta med genus och jämställdhet såsom de tidigare arbetat. Här tror vi precis som 
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pedagogerna att det är viktigt med mer kunskap kring genus- och jämställdhetsarbete. 
Studiebesök och föreläsningar kan visa olika sätt att arbeta med genus och jämställdhet, 
pedagogerna kan sedan utveckla ett arbetssätt som passar det egna arbetslaget och 
barngruppen. Alla i arbetslaget får då liknande kunskap och kan samarbeta i arbetet med 
genus och jämställdhet. Problematiken om bara en person är drivande kan innebära att de 
andra blir åsidosatta och bara gör som de blir tillsagda. Arbetet i en sådan situation kan leda 
till att engagemanget försvinner och arbetet blir ett måste. Pedagogerna på denna förskola 
reflekterar enskilt och tänker ibland på hur de bemöter barnen, och lyfter frågor när barnen tar 
upp dem. Det här anser vi kan vara en början till ett mer medvetet arbete med genus och 
jämställdhet, vi tror dock att det är viktigt att lyfta sina tankar även i arbetslaget samt att föra 
diskussioner med barnen om genus och jämställdhet, på deras nivå, i vardagen. Det positiva 
med att resonera och diskutera i grupp är att alla får ta del av varandras åsikter, får nya 
synsätt, blir delaktig och får möjlighet att argumentera för sin sak, vilket i sin tur innebär att 
pedagogerna behöver vara insatta i ämnet.  
 
Vi är medvetna om att det är ett stort ansvar och en svår uppgift att ta sig an, men för barnens 
skull är det också ett viktigt uppdrag som stöttas av förskolans läroplan, personalen i 
förskolan ska ”…motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall 
i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Utbildningsdepartementet 1998:4). Det styrks 
av Heléne & Granholm (2007) som menar att för att ett arbete med genus ska fungera måste 
pedagogerna på förskolan ta sig till hur genus fungerar där de arbetar. Olofsson (2007) skriver 
att arbete med genus inte kan ställas vid sidan om den övriga pedagogiska verksamheten, utan 
måste vara integrerat i verksamheten varje dag, hela tiden. Det krävs ständig reflektion från 
pedagogernas sida, dels över sitt bemötande, och dels för att se vilka förutfattade meningar 
och förväntningar som kan finnas. Vi instämmer med Heléne & Granholm (2007) om att det 
är viktigt att pedagogen reflekterar över sina egna åsikter kring genus och jämställdhet för att 
sedan skapa en diskussion i arbetslaget om vad de tänker och tycker om frågan. Enligt oss är 
det även av stor vikt att pedagogerna har ett engagemang och intresse för att arbeta med genus 
och jämställdhet, att ge alla barn lika förutsättningar oavsett kön. Något vi också har 
uppmärksammat är tidsbrist på förskolorna. Vi tror därför att det är av stor vikt att rektorer ser 
till att det finns tid för pedagogerna att reflektera och planera tillsammans samt att de ges 
möjlighet att kontinuerligt uppdatera sin kunskap kring bland annat genus och jämställdhet. 
Det är även viktigt att pedagogerna tar sitt ansvar och utnyttjar den tid de får. 
 
Vi anser att förskolan spelar en stor roll i att motverka de föreställningar som finns, då 
grunden läggs i förskolan för att barnen ska förstå och växa upp med ett synsätt som innebär 
att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, att förstå allas lika 
värde. Flera av de intervjuade pedagogerna är medvetna om att de behandlar barnen olika, 
men vill framhäva att de reflekterar kring det och därför kan försöka göra något åt det. För att 
uppmärksamma sitt eget förhållningssätt menar en pedagog att dokumentation via 
videokamera är ett bra redskap att använda sig av. Vi instämmer med henne då 
videoinspelningen visar pedagogernas handlande tillsammans med barnen svart på vit. Det 
kan dock hända att pedagogerna är medvetna om videokameran och agerar därefter, trots det 
här kan videokameran synliggöra handlingar som är inrotade. Gens (2002) menar att vi talar 
ljusare till flickor och håller dem tätt intill oss medan pojkar behandlas robustare och tals 
högre till. Svaleryd (2002) menar också att förväntningar gentemot flickor och pojkar skiljer 
sig åt, flickor ska vara lydiga medan pojkar tillåts vara stökiga. Det här är enligt oss exempel 
på inrotade handlingar. Enligt oss kan även annan dokumentation, till exempel observation 
och loggboksskrivande vara till hjälp för att synliggöra pedagogernas bemötande gentemot 
flickor och pojkar. När olikheterna gentemot flickor och pojkar synliggörs går det att förändra 
dem (Svaleryd 2002).  
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Avslutningsvis instämmer vi med vad som står i Skolverkets allmänna råd (2005). Där står att 
en större bredd av erfarenheter och kunskaper ger könsblandade personalgrupper. Vilket i sin 
tur leder till ökade möjligheter att utveckla verksamheten. Fler män är därför eftersträvansvärt 
i förskolan, men den allra viktigaste faktorn hos all personal i förskolan är förhållningssättet 
till barn och genus samt att det finns en pedagogisk skicklighet. ”Genom att tillgodose varje 
barns intresse och behov förutsättningslöst oberoende av kön lägger förskolan en grund för 
jämställdheten ur ett samhällsperspektiv” (2005:30). 
 
                                                            

7.2 Vidare forskning 
Vi undrar om det kan vara så att vissa svar påverkas av när pedagogen tog sin examen eller 
om pedagogen är utbildad förskollärare eller inte. En av pedagogerna tog nyligen sin examen 
och det märktes tydligt att hon var den som hade begreppen färskt i minnet och svarade mest 
ingående. Det skulle vara intressant att göra ett arbete som visar huruvida utbildning spelar 
någon roll eller inte. Vidare kan det vara intressant att undersöka hur barn själva uppfattar 
pedagogernas arbete med genus. Återspeglar sig det medvetna genus- och jämställdhetsarbetet 
i deras sätt att tänka? Vi skulle även tycka det vore intressant att undersöka hur rektorerna ser 
på genus och jämställdhetsarbete samt vad de gör för att deras förskolor ska arbeta med det 
här, vad erbjuds det för fortutbildningar inom genus och jämställdhet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

Referenser 
 
Arrhenius, Sara (1999). En riktig kvinna, om biologism och könsskillnad. Stockholm: Atlas. 
 
Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
 
Connell, R.W (2003). Om genus. Göteborg: Daialos. 
 
de Swaan, Abram (2003). Mänskliga samhällen. Lund: Grahns tryckeri. 
 
Gens, Ingemar (2002). Från vagga till identitet - hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män.        
     Oskarshamn: Seminarium. 
 
Gripsrud, Jostein (2002). Mediekultur och mediesamhälle. Göteborg: Daidalos.  
 
Heléne Eva & Granholm Magdalena T (2007). På genusäventyr –metodbok för drama      
     och genus i förskolan. Stockholm: Natur & kultur. 
 
Josefson, Helena (2005). Genus –hur påverkar det dig?. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Kjellberg, Karin (2004). Genusmaskineriet om tänkandet kring kön.  Sveriges utbildningsradio. 
 
Nordstedts svenska ordbok (2007). Språkdata och Nordstedts Akademiska Förlag. 
 
Olofsson, Britta (2007). MODIGA prinsessor & ÖMSINTA killar. Lärarförbundets förlag. 
 
Skolverket (1999). Överenskommet. Stockholm: Liber. 
 
Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i förskolan. Stockholm: Fritzes. 
  
SOU 2006:75, Statens offentliga utredningar.(2006). Jämställdhet i förskolan - om betydelsen      
    av jämställdhet och genus i  förskolans pedagogiska arbete. Stockholm: Fritzes. 
 
Svaleryd, Kajsa.(2005). Genuspedagogik. Stockholm: Liber AB. 
 
Tallberg Broman, Ingegerd.(2002). Pedagogiskt arbete och kön- med historiska och nutida exempel.          
     Lund: Studentlitteratur. 
 
Thornberg, Robert. (2006). Det sociala livet i skolan: Stockholm: Liber. 
 
Utbildningsdepartementet (1985). Skollagen 1985:1100. Stockholm: Fritzes. 
 
Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för den obligatoriska skolan. Stockholm: Fritzes. 
 
Utbildningsdepartementet (1998).  Läroplan för förskolan. Stockholm: Fritzes. 
 
Wahlström, Kajsa. (2003). Flickor, pojkar och pedagoger. Stockholm: Utbildningsradion. 
 
Wellros, Seija. (1998). Språk, kultur och social identitet. Stockholm: Studentlitteratur.



  

Bilaga 1 
 
Frågeschema 
 
Hur länge har Du arbetat inom verksamheten?  
 
Vad har Du för utbildning? 
 
Vad innebär begreppen genus och jämställdhet för Dig och i verksamheten? 
 
Hur tror Du att barnen reflekterar över skillnader pojkar och flickor emellan?  
 
Vad tror Du påverkar barnens åsikter kring flickor och pojkar? 
 
Hur arbetas det på avdelningen med genus och jämställdhet?  
 
Tror Du det behövs djupare kunskap kring genus/jämställdhet för att arbeta medvetet med 
detta?  Hur skulle denna kunskap kunna förvärvas? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Examensarbete kring genus 
 
Vi som tänker utföra det här arbetet heter Marie Persson och Sara Elwèr och är studenter ifrån 
Växjö universitet. Vårt examensarbete genomförs under kursen GOX2193 barn- och 
ungdomspedagogik. 
 
Vårt syfte med det här arbete är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med genus 
och jämställdhet.  
 
Vi vill också ta reda på hur några pedagoger i förskolan tänker kring begreppen genus och 
jämställdhet. Vidare vill vi genom pedagogerna, identifiera vad som krävs för att arbeta 
medvetet med barnen kring genus och jämställdhet.  
 
För att undersöka det här kommer vi att genomföra intervjuer med åtta pedagoger på två 
förskolor. Intervjusvaren kommer sedan att vävas in i arbetet och eventuellt jämföras med 
varandra och knytas an till tidigare forskning.  
 
Intervjuerna är frivilliga och under arbetets gång kan intervjupersonerna när som helst avbryta 
sin medverkan. Både förskolorna och intervjupersonerna kommer naturligtvis att vara 
anonyma då inga namn kommer att nämnas i arbetet. 
 
När arbetet är klart kommer det att bli en offentlig handling som andra kan ta del av, arbetet 
kan också kommas att användas i annan forskning. 
 
 
 
Jag godkänner härmed min medverkan i arbetet utifrån ovanstående punkter. 
 
 
……………                      ………………             ………………..                ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


