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ABSTRAKT 

Sällan har ett litet ord på tre bokstäver skapat så stor debatt som hen gjort det senaste 

året. Begreppet är inte nytt, men har fått en nytändning i och med lanseringen av 

barnboken Kivi och monsterhund (Lundqvist 2012) som använder ordet flitigt. 

Forskning om begreppets betydelse ur genussynpunkt är föga utredd och det är svårt 

som blivande lärare att veta hur man ska ställa sig till det. 

Detta är en undersökning av sju aktiva lärares inställningar till genusarbete och det 

könsneutrala pronomenet hen i förskola och förskoleklass. Undersökningen är en 

kvalitativ studie, där intervju använts som metod och respondenternas svar 

sammanställts för att synliggöra gemensamma tendenser.  

De tendenser som går att skönja i de intervjuade lärarnas svar är att genus och 

jämställdhet ses som självklara ämnen att arbeta med, om än på olika sätt. Konkret hur 

detta görs är dock svårare att få svar på. Inställningen till hen däremot är främst negativ 

hos samtliga intervjuade lärare. Några av dem börjar dock reflektera över ordets 

användbarhet och konstaterar att okunskap är en stor anledning till den negativa 

inställningen. I lärarnas utsagor framkommer att begreppet hen upprör gamla rotade 

normer angående kön, eftersom det främsta argumentet är att ”vi är pojkar och flickor”, 

ett tillstånd som inte går att ändra. Detta tillsammans med medias ironisering av hen kan 

anses vara två bidragande orsaker till att begreppet inte etablerats i det svenska språket 

och inte heller antagits som ett användbart begrepp i förskoleverksamhet i vår omnejd.   

 

Nyckelord: genus, kategorisering, hen, attityder, förhållningssätt, sociokulturell, förskola 

och förskoleklass. 
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1 INTRODUKTION 
 

Som blivande förskollärare är det svårt att inte fastna i debatter som berör det 

framtida yrket, oavsett om det verkar relevant eller rent absurt. Debatten kring 

användning av hen som könsneutralt pronomen i svenska förskolor är något som 

blivit aktuellt under vårt sista studieår och som vi inte stött på tidigare. Frågor som 

berör genus däremot har intresserat oss under hela utbildningen, även om vår 

upplevelse är att detta ämne behandlats sparsamt under utbildningen. När debatten 

om hen blommade upp reagerade vi på mycket skilda sätt. Den ena av oss såg det 

med relativt positiva ögon, medan den andre upprördes över ett sådant ”fånigt 

förslag”. Dessa skilda åsikter gjorde att vi ansåg ämnet vara mycket intressant att 

undersöka tillsammans. Under verksamhetsförlagd utbildning har vi även upplevt att 

barn ofta har ett stort behov av att själva kategorisera efter kön, att benämna saker 

och egenskaper som ”flickigt eller pojkigt”. Detta gör att vi ställer oss frågan om och 

i sådana fall hur förskollärare i vår omnejd arbetar genusmedvetet för att förebygga 

kategorisering efter kön, och vad de har för inställning till könsneutrala benämningar 

som hen. 

 

Att verksamma lärare har i uppdrag att arbeta mot traditionella könsmönster finns 

konstaterat i både förskolan och skolans läroplan. Där står att flickor och pojkars 

uppfattningar om manligt och kvinnligt påverkas av hur de bemöts och vilka 

förväntningar och krav som ställs på dem. Det står att förskola och skola ska 

motverka traditionella könsmönster och att flickor och pojkar ska ges möjligheter att 

utveckla förmågor och intressen utan att vara begränsade av könstillhörighet eller 

stereotypa könsroller (Skolverket 2010, Skolverket 2011). Utifrån denna synvinkel 

kan frågan ställas om inte hen skulle kunna ha betydelse för jämställdhetsarbetet i 

svenska förskolor och skolor.  

 

De som förespråkar en användning av hen i förskolan menar oftast inte att 

användningen av pojke och flicka ska suddas ut och upphöra, vilket många tror. De 

menar istället att det ska öppna upp för nya möjligheter för barnen, utan 

könsstereotypa begränsningar, vilket kan anses ligga helt i linje med det läroplanen 

förespråkar. Kristina Henkel, handledare i praktiskt jämställdhetsarbete i förskola 

samt statsvetare med specialisering mot genus och jämställdhet, skriver i en artikel 

på debattsidan Newsmill: ”Ordet hen har inte kommit till för att ta bort ordet hon 

eller han, det har börjat användas för att det ger fler möjligheter till identifikation och 

sätt att vara på oavsett kön” (Henkel 2012). Detta instämmer även Milles, docent i 

svenska och Salmsson & Tomičić, från Olika förlag, in i när de skriver i Svenska 

dagbladet att hen ger tre möjligheter istället för två (Milles, Salmsson & Tomičić 

2012). Samtidigt kan den allmänna inställningen till begreppet hen, så som det 

gestaltas i media och som vi personligen upplevt under möte med lärare ute i 

verksamheten, upplevas som ironiserande och synnerligen negativ. Många ställer sig 

frågande till om ett enda litet ord verkligen kan förändra samhället, en förändring 

som de flesta för övrigt inte tycks vilja ha.  

 

Som förskollärare är det mycket betydelsefullt att sätta sig in i det som händer i 

samhället, eftersom vi är delaktiga i formandet av de framtida samhällsmedborgarna, 

barnen. Våra attityder och inställningar påverkar barnen, dels genom vilka 

möjligheter vi ger dem, dels genom att de ser oss som förebilder och internaliserar 

våra attityder. Därför är det viktigt som lärare att vara medveten om den egna 
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ståndpunkten i olika frågor och framförallt fundera över var dessa åsikter kommer 

ifrån. Är det verkligen mina egna tankar och åsikter, eller tänker jag som jag gör 

utifrån vad jag tror samhället förväntar sig av mig? Är det rent av medias bild jag 

blint tagit till mig? Är jag verkligen insatt i vad det handlar om på riktigt?  

 

När det gäller hen kanske detta kan vara en tillgång i arbetet eller så är det rent 

nonsens, men det är ett aktuellt ämne i samhället som berör verksamheten och som 

de arbetsverksamma bör ta ställning till och framförallt analysera varför de tycker 

som de gör. Är det något som tar emot på ett personligt plan och hur bör ämnet 

behandlas ur en yrkesprofessionell synvinkel?  

 

Vår tanke med detta arbete är att undersöka sju utvalda lärares attityder till och 

arbete med frågor som rör genus och hen, för att väcka tankar och funderingar om 

detta ämne och förhoppningsvis få någon som inte tidigare reflekterat över dessa 

frågor att få syn på sina egna åsikter.  
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt att använda det sociokulturella perspektivet som teoretiskt analysverktyg, 

eftersom vår frågeställning berör människors attityder och inställningar till kön, 

vilket detta perspektiv kan bidra med förståelse för. Enligt detta perspektiv ”…lever 

vi alltid inom de historiska och kulturella förutsättningar eller ramar som är osynliga 

för oss eftersom de är så självklara” skriver Hundeide (2006 s.17), professor i 

psykologi vid Universitetet i Oslo. Utifrån denna synpunkt är vi alla mer eller mindre 

styrda av den kultur vi är uppvuxna i och påverkas av den i hur vi tänker och agerar. 

Ofta är våra ställningstaganden i frågor angående exempelvis människosyn och 

människovärde oreflekterade tankar. Vi anser våra åsikter vara väldigt naturliga och 

därför är det inget vi direkt ifrågasätter. 

 

Corsaro, professor i sociologi vid Indiana Universitet, menar att allt, när det gäller 

barndom, bör undersökas som sociala konstruktioner snarare än att bara betraktas 

som biologiskt givna fakta. Han hänvisar till Vygotskij som menar att individer 

internaliserar den omgivande kulturen, det vill säga tar in och gör den till sin egen 

och att språket och samspel med andra är särskilt viktigt i denna process (Corsaro 

2005). Den sociokulturella teorin lägger stor vikt vid att barnet föds in i en social 

värld med redan existerande normer och värden, som genom historien formats av 

människor och att dessa normer och värden kommer att finnas kvar även långt efter 

barnets bortgång. Det är just dessa kulturella och historiska ramar som avgör vilka 

möjligheter som barnet får i sin uppväxt. Barnet växer upp i ett land, i ett samhälle 

tillsammans med familj, släkt och vänner. Detta är starka faktorer som påverkar 

barnet under dess uppväxt. Samhället signalerar normer och värden men även 

familjen är stark normbärare som signalerar via uppfostran vad som anses vara rätt 

eller fel. Förskola och skola formar även sina participanter med samhällets gällande 

normer och värderingar i hur en individ bör vara enligt detta samhälle (Hundeide 

2006). 

 

Ständigt sker en form av förhandling mellan barnet och dess omsorgspersoner, menar 

Hundeide (2006), genom vilka ömsesidiga förväntningar på varandra växer fram. 

Han kallar detta för ”kontrakt” och menar att dessa utvecklas med tiden genom 

daglig interaktion och rutiner. Det som utmärker dessa ”kontrakt” är att de är 

mellanmänskliga åtaganden som vi antar, ofta tämligen oreflekterat och omedvetet. 

Vid varje möte med andra människor upprättas ett sådant kontrakt. Det är en form av 

förhandling om att ge och ta, där positionerna är det som förhandlas om i detta möte. 

I relationen mellan lärare och barn har läraren en starkare förhandlingsroll än eleven, 

med tanke på lärarens maktposition, vilket leder till att mötet inte blir jämbördigt 

utan att läraren får en stor påverkansroll på barnet. Detta är viktigt att tänka på som 

lärare, så att de egna normerna och värderingarna inte överförs på eleverna. 

 

Enligt den sociokulturella teorin ses barnet som en social varelse som är biologiskt 

programmerad att införliva en kultur som finns runtomkring med hjälp av sensitiva 

vägledare. Dessa vägledare kan även agera som känslomässiga trygghetsbaser för 

barnet. Vägledningen är inte alltid en medveten och reflekterande process utan vi är 

alla deltagare i en kulturell gemenskap och i ett samhälle med en viss historia. Sett ur 

denna synvinkel är alla bärare av normer och värderingar, som uppfattas som 
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självklara och därför inte ifrågasätts, utan förs vidare utan reflektion. Detta fenomen 

kallar Hundeide (2006) för den ”dolda barnuppfostran”.  

 

De egna åsikterna i frågor som gäller genus blir ofta synliga i kommunikation och 

sociala samspel, främst då konflikter uppstår mellan de egna och andras åsikter och 

attityder. Antingen förblir vi opåverkade eller så ändrar vi vårt tankesätt genom att vi 

tar till oss den andres åsikter. Människor formas genom kommunikation och socialt 

samspel och enligt det sociokulturella perspektivet är vi en produkt av den kultur och 

det samhälle som omger oss.    

 

2.2 Begreppsförklaring 

Här nedan följer en förklaring till olika begrepp som är av betydelse för denna 

undersökning och våra definitioner av dessa.  

 

2.2.1 Kategorisering efter kön 
Nationalencyklopedin beskriver ordet kategorisera på följande sätt, ”kategorisera är 

att dela in företeelser i olika kategorier”(Nationalencyklopedin 2012a). Davies, 

Professor vid University of Western Sydney och hedersdoktor vid Uppsala 

universitet, beskriver kategorisering av pojkar och flickor, manligt och kvinnligt som 

en möjlighet till att reda upp och finna ordning i livets kaos. Kategorisering innebär 

att en kategori tilldelas vissa egenskaper och attribut och att den andra kategorin 

vanligtvis tilldelas de motsatta egenskaperna och attributen (Davies 2003). Olofsson, 

förskollärare och filosofiekandidat – vars arbetsplats blivit belönad med Härnösands 

kommuns jämställdhetspris, menar att kön är den främsta egenskapen vi 

kategoriserar efter i dagens samhälle (Olofsson 2007). När vi använder begreppet 

kategorisering efter kön i denna uppsats är det med betydelsen att barn delas in i två 

kategorier beroende på kön, pojkar eller flickor, där alla inom kategorin generellt 

anses besitta samma specifika egenskaper och attribut oavsett individuella skillnader.  

 

2.2.2 Hen 
Nationalencyklopedin lägger följande betydelse i ordet hen, ”könsneutralt personligt 

pronomen i stället för hon eller han” (Nationalencyklopedin 2012b). I Svenska 

akademins ordlista finns ordet hen angivet, men då med betydelsen ”brynsten” 

(Svenska akademin 2012). De har med andra ord inte infört hen med den betydelsen 

som Nationalencyklopedin gjort. Då vi använder oss av begreppet hen i denna 

uppsats är det med samma betydelse som Nationalencyklopedin gör, med andra ord 

ett personligt pronomen istället för han eller hon utan en fast knuten könstillhörighet. 

 

2.2.3 Norm 
Följande förklaring till norm ges av Nationalencyklopedin: ”norm, det "normala" 

eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis”, samt: ”norm, 

handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat 

eller organiserat”(Nationalencyklopedin 2012c). I detta arbete används begreppet 

norm främst kopplat till genus och berör samhällets tysta överenskommelser om vad 

som är godtagbart beteende för män respektive kvinnor, samt vilket sätt som är 

accepterat att handla på för dessa två kategorier. Med andra ord: vad som anses 

manligt och kvinnligt. 
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2.2.4 Individperspektiv 
Ett perspektiv som framträtt under denna studie är det så kallade individperspektivet. 

Detta synsätt kan härledas till läroplanen för förskolan där det framkommer att 

barnen inte ska diskrimineras på grund av deras könstillhörighet utan att 

”Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” 

(Skolverket 2010 s.4). Då vi i denna studie använder detta begrepp är det med 

innebörden att fokus läggs på barnens individuella behov och intressen istället för 

deras könstillhörighet (SOU 2004:115).  

 

2.2.5 Kompensatorisk pedagogik 
Olofsson (2007) skriver att tanken bakom ett kompensatoriskt arbetssätt i förskolan 

är att flickor och pojkar behöver stärkas på olika sätt, då de vanligtvis endast får 

möjlighet att utveckla vissa könsbundna förmågor medan andra får stå tillbaka i 

samhället. Detta instämmer även Bodén (2011), doktorand vid Linköpings 

universitet, i och framhåller även att detta är ett vanligt arbetssätt i förskolan. Inom 

den kompensatoriska pedagogiken delas barnen ofta in i enkönade grupper där alla i 

pojkgruppen ska stärkas i frågor som gäller närhet, omvårdnad och kommunikation, 

medan flickgruppen ska stärkas i självständighet, mod och i att ta för sig (Olofsson 

2007; Bodén 2011). Hedlin (2006), lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, menar 

däremot att kompensatorisk pedagogik handlar om att låta alla elever träna 

självständighet och samhörighet. Hon diskuterar inte ett planerat segregerat arbete i 

flick- och pojkgrupper, men antyder ändå, i likhet med Olofsson (2007) och Bodén 

(2011) att det främst är flickor som behöver öva självständighet, medan främst 

pojkar behöver öva samhörighet. Olofsson (2007) nämner dock att det kan anses 

förekomma vissa nackdelar med detta arbete, då det förlorar fokus på individen samt 

hjälper till att styrka genuskontraktet eftersom könen fortfarande skiljs åt, en 

problematik som även Bodén (2011) varnar för. 

 

2.3 Genus 

Genus är ett omdiskuterat begrepp som kan tolkas på olika sätt. Enligt 

Nationalencyklopedin är genus ett ”begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och 

urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar 

människors sociala kön” (Nationalencyklopedin 2012d). Enligt Olofsson är genus ett 

tämligen nytt begrepp som växte fram under 1980-talet och som berör det sociala 

könet. Genus är föreställningen om att män och kvinnors olika beteende är en social 

sammansättning som inte kan förklaras till biologiska skillnader (Olofsson 2007). 

Det innebär att vi människor socialiseras in i en värld med gällande normer och 

värderingar som vi tar till oss och gör till våra egna. Henkel (2006) beskriver genus 

som något föränderligt över tid. De egenskaper som män och kvinnor tilldelades på 

1800-talet har förändrats mot hur vi ser på manligt och kvinnligt idag. Genus har 

också geografiska och kulturella skillnader. Det vi i Sverige uppfattar som ”normalt” 

beteende gällande manligt och kvinnligt stämmer troligen inte överens med andra 

länders åsikter om detta fenomen. Hedlin (2006) menar även att det kan variera 

mellan olika samhällen och mellan olika klasser i samhället. 

 

Genus är relationellt och det finns en stark maktaspekt som är viktig att begrunda 

menar Hedlin (2006). Hon skriver om dikotomi och asymmetri och hänvisar till 

Hardings teori om genus.  Dikotomi innebär att något är uppbyggt av motsatspar, två 
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olika kategorier som inte har något gemensamt. Inom genus är detta motsatspar 

manligt och kvinnligt. När manligt och kvinnligt skiljs på detta sätt får det en mycket 

hämmande effekt på mäns och kvinnors möjligheter, eftersom det inte möjliggör 

några direkta mellanting, vilket gör ett könsneutralt pronomen som hen obefogat. 

Inom uppdelningen finns även en asymmetri som innebär att de två kategorierna 

värderas på olika sätt. Det manliga har oftast högre status. Det är mannen som är 

normen, det ”normala”, och behöver därför inte hävda sin roll lika starkt som 

kvinnan tvingas göra (Hedlin 2006). Denna dikotomi och asymmetri påverkar vårt 

sätt att tänka kring genus och riskerar att begränsa de möjligheter vi ger barn och 

människor omkring oss.   

 

Olofsson skriver att genus kan ses på två olika sätt. Antingen betonas likheterna–

likhetstänkande – vilket innebär att fokus läggs på att det som uppfattas som manligt 

och kvinnligt egentligen är en social konstruktion som formats av samhället och 

omgivningens förväntningar. Eller så betonas skillnaderna – särartstänkande – vilket 

innebär att män och kvinnor ses som olika i grunden, både när det gäller beteenden 

och egenskaper. Det är biologiskt betingat och inget som direkt går eller bör ändras 

på, enligt denna uppfattning. (Olofsson 2007). Den syn en lärare har får betydelse för 

om han eller hon anser det nödvändigt och viktigt att arbeta med genus eller inte.  

 

2.3.1 Genusordning och Könsmaktordning 
Enligt Hedlin (2006) finns en ordning i samhället som kan kallas genusordning. 

Denna ordning sorterar män och kvinnor och skiljer på vad som är manligt och 

kvinnligt, menar hon. Detta kan utvecklas med Nationalencyklopedins formulering 

av genusordning som en struktur som skapar ”en sorts av reglering av män och 

kvinnor på individnivå” (Nationalencyklopedin 2012e). Hedlin ger bland annat 

exempel som olika yrken, egenskaper, leksaker och färger, som alla kopplas samman 

med manligt eller kvinnligt och framförallt laddas med värderingar som skapar en 

ordning (Hedlin 2006). Olofsson skriver att ”…könsmönstren sitter nästan fastgjutna 

i vår personlighet” (Olofsson 2007 s.22). Detta gör att mönstren är svåra att ändra på 

och denna ordning och dessa föreställningar ger möjligheter och skapar hinder för 

män och kvinnor i samhället. 

Henkel (2006) använder istället begreppet könsmaktordning för att starkt betona de 

maktförhållanden, inom ordningen, som leder till ojämställdhet mellan könen. 

Männen är överordnade kvinnorna och därför får de kollektiva fördelar. 

Könsmaktsordningen skapas och bevaras genom normer om hur män och kvinnor 

ska vara. Henkel nämner tre förhållanden som könsmaktsordningen bygger på: 

 Isärhållande av könen, att män och kvinnor görs till två olika kategorier som 

dessutom anses ha helt skilda egenskaper. Normer om pojkigt och flickigt 

spelar här stor roll och skapar så kallade genusramar för vad som anses 

accepterat och förväntat för de olika könen.  

 Männen som norm, innebär att mannen räknas som normen, idealet, regeln 

för alla människor och därigenom får högre status. Det manliga blir det 

könsneutrala. Det är ofta mer tillåtet att flickor överskrider normgränserna, så 

kallade pojkflickor, än att pojkar gör det. Flickpojkar är inte ens ett 

existerande ord.  

 Heteronormativitet, innebär att alla antas vara heterosexuella, vilket återigen 

leder till att män och kvinnor ses som varandras komplement som bildar en 

helhet tillsammans. Detta ökar isärhållandet av könen och kan leda till 
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uttalanden som ”män och kvinnor är olika” (Henkel 2006 s.24) som 

bortförklaring för ojämställdheten (Henkel 2006).  

I denna studie blir framförallt isärhållande av könen och heteronormativitet relevant 

eftersom dessa förhållanden starkt betonar en uppdelning av män och kvinnor i två 

olika kategorier och därigenom motverkar ett införande av hen som könsneutralt 

pronomen.  

 

2.3.2 Genuskontrakt 
Hedlin (2006) nämner i sin beskrivning om genus begreppet genuskontrakt, och 

hänvisar till Yvonne Hirdman professor i historia vid Stockholms universitet som 

använder sig av detta bildliga begrepp. Detta kontrakt innebär enligt henne de 

oskrivna sociala och kulturella regler som råder i samhället vad det gäller manligt 

och kvinnligt. Likaså Olofsson refererar till Hirdman och förklarar genuskontrakt 

som ”en tyst överenskommelse mellan könen om vad som är passande för män och 

kvinnor” (Olofsson 2007 s.31) Olika saker är tänkbart för olika kön. Genuskontrakt 

innebär med andra ord normer om mäns och kvinnors skyldigheter och rättigheter, 

hur de ska vara, se ut och vad de ska göra, menar Hedlin, som även konstaterar att 

dessa kontrakt ärvs från tidigare generationer men omförhandlas över tid. Hon 

nämner dessutom att det ofta känns behagligt att följa de normer som finns 

etablerade i genuskontrakten, eftersom vi då vet vad som förväntas av oss och 

dessutom rör vi inte upp några känslor som kan leda till exempelvis trakasserier. Det 

begränsar dock våra möjligheter nämnvärt (Hedlin 2006). Denna känsla av 

bekvämlighet och rädsla för att sticka ut kan göra människor negativt inställda till 

förändringar som bryter mot kontrakten, både på ett medvetet och på ett omedvetet 

plan.  

 

2.3.3 Könschablon 
Könschabloner innebär, enligt Hedlin, att flickor och pojkar delas in i två skilda 

grupper som målas ut att vara på ett visst sätt. Grupperna generaliseras som 

homogena, med likadana egenskaper, trots att alla individer är mycket olika. Som 

exempel anses flickor ofta vara lugna, tysta och i behov av att lyftas fram medan 

pojkar anses vara ljudliga, stökiga och i behov av att tystas ner. För en lärare som 

fastnar i denna illusion blir risken att barnen inte ses individuellt, utan att flickor och 

pojkar ses och behandlas på samma könsstereotypa sätt, trots att de alla har mycket 

olika behov (Hedlin 2006). I många av de avhandlingar som gjorts angående genus 

framställs pojkar och flickor oproblematiserat som varandras motsatser, något som 

Eidevald (2009), lektor och forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping, ifrågasätter eftersom detta gör att de individuella skillnaderna frånses. 

Hedlin (2006) framhåller även att det ofta är flickorna som anses behöva ”åtgärdas” 

för att bli mer som pojkarna, vilket kan kopplas till den manliga normen. 

 

2.3.4 Könsblindhet 
Att vara könsblind innebär att inte vara medveten om de rådande könsmönstren 

menar Olofsson (2007). Hon menar att könsmönstren ofta sitter så djupt fästa i vår 

personlighet att vi inte ser dem. Vårt fokus hamnar ofta på undantagen i stället, och 

insikt i att vi faktiskt är med att skapa och överföra traditionella könsmönster 

förekommer inte. Könsblindhet kan vara orsak till följande kommentar: ”Hos oss gör 

vi ingen skillnad på pojkar och flickor, hos oss jobbar vi mer individuellt med 
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barnen” menar Olofsson (2007 s.20), en vanlig kommentar i förskolan enligt våra 

erfarenheter.  

 

2.4 Historik bakom begreppet hen 

Enligt Språkrådet (2012) anses hen vara en försvenskad variant utav finskans ”hän”. 

Finskan är ett av de få språk i Europa som inte skiljer på ”han eller hon” så som 

svenskan gör. Försök till att införa hen i svenskan har pågått sedan 1970-talet utan 

någon större genomslagskraft. Språknämnden förklarar att ”den här sortens 

nyskapelser har dock svårt att slå igenom” (Språkrådet 2012). 

 

Hen är dock ingen nytt fenomen, det har förts på tal fler gånger tidigare. Ett exempel 

på detta är 1994 då språklingvisten Hans Karlgren föreslog en språkreform där hen 

skulle användas i vissa skrivsituationer, i avsikt att förenkla då kön inte borde eller 

ville anges, skriver Björkman i Svenska Dagbladet. Karlgren konstaterade, i en 

språkspalt i samma tidning 1994, att det fanns behov av ett ord som betydde 

människa utan att ange kön men som ändå inte gjorde denna till något könlöst 

fenomen. Han argumenterade för ett införande av hen, inte som en koppling till 

finskans könlösa hän, utan som en motsvarighet till ordet den men som ändå skulle 

passa ihop med de andra h-ord (hon och han) som syftar på en person (Björkman 

2012). Förslaget gav dock inget resultat. 

 

I januari 2012 släppte Jesper Lundqvist boken Kivi och monsterhund, den första 

barnboken i Sverige som inte benämner barnbokskaraktärerna med kön utan 

konsekvent använder hen i stället. Kring boksläppet av denna bok uppstod en stor 

mediedebatt kring just användandet av begreppet hen menar Carlquist (2012), 

student vid Södertörns högskola – institutionen för genus, kultur och historia. Starka 

röster både för och emot användandet av hen förkom frekvent i dagspressen under 

inledningen av år 2012. Och debatten har även fortsatt efter det.  

 

2.5 Mediedebatten 

Vid en kortare överblick av artiklar angående hen i svenska dagstidningar och på 

nätet det senaste året, förvånas vi över hur mycket som egentligen enbart är enskilda 

individers ogrundade tyckande och tänkande, i form av insändare och debattartiklar. 

Ytterst lite behandlar försök till ordentligt undersökt och utredd information med mer 

vetenskaplig grund. De flesta artiklar finns att finna i tidningarnas debattsidor, samt 

ibland även i kultursidorna. Fokus ligger främst på personliga åsikter och 

resonemang snarare än på verklig fakta. I likhet med våra reflektioner konstaterar 

Cecilia Lundberg och Laura Verina, studenter vid Södertörns högskola som skrivit 

en kandidatexamen om hen-debatten i storstadspress, att de förväntat sig en stor 

debatt men främst funnit ”en debatt om debatten. Det vill säga skribenter och läsare 

som upprört diskuterat om huruvida användningen av ’hen’ är aktuell eller inte.” 

(Lundberg & Verina 2012 s.42). 

 

Då det mesta som går att återfinna i media är människor privata åsikter, blir 

begreppet hen ofta vridet och ironiserat vilket ger en oseriös bild av begreppet, en 

signal om att ingen bör ta det på allvar. Ett exempel på detta är ”Joannas” artikel i 

sektionen ”reagera” i tidningen Barometern, där hon skriver: "På ett 

Stockholmsdagis säger man hen i stället för han eller hon. Frågan är vad som 
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kommer efter hen? Kommer man att hitta på ett dagisbrukbart samlingsnamn för 

genitalier? Snepp?" (Joanna 2011). Avsikten verkar främst vara att ironisera och 

förlöjliga. Många artiklar har liknande tongångar som denna. 

 

Ingrid H Fredriksson, sydsvenskans språkvårdare och medlem i Mediespråkgruppen, 

framför i en artikel om användandet av hen i tidningen och införandet av det i 

språket att ”En orsak till trögheten kan vara att hen inte bara är ett nytt ord utan ett 

nytt pronomen att förhålla sig till” (Eriksson 2012). Hen är mer än bara ett nytt ord, 

det är ett ord med mycket stark laddning, vilket de flesta av de artiklar som går att 

finna i tidningarna visar.  
 

2.6 Tidigare studier 

Den vetenskapliga forskningen när det gäller hen är tämligen liten eftersom 

fenomenet är relativt nytt. Forskning om genus finns däremot gott om och mycket 

går också att koppla samman med ämnet eftersom hen har med könsneutralitet och 

kategorisering efter kön att göra.  

 

I en magisteruppsats av Andersson är syftet att undersöka hur pronomen, egennamn 

och kategoriseringar förekommer i till- och omtal av förskolebarn i den pedagogiska 

praktiken. Denna kvalitativa undersökning visar översiktligt på hur barn till- och 

omtalas, vilket främst görs med hjälp av du som personligt pronomen samt med 

egennamn. Det könsneutrala pronomenet hen används inte av pedagogerna. Han och 

hon brukas i liten utsträckning. I kommunikationen mellan barn och pedagog 

används mer könsneutrala referenser så som kompis, barn och den (Andersson 

2012).  

 

Anderssons undersökning visar att barn i kommunikation med andra barn var mer 

benägna att använda könade namn på varandra. De använde sig ofta av 

könsrelaterade kategoriseringar och attribut, främst när pedagogerna inte var 

närvarande i rummet och det framkom även att barnen funderar mycket över vad kön 

är och hur de ska förhålla sig till det (Andersson 2012). Detta motsägs dock i 

Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelssons studie om könsmönster i förskolan. Där 

framkommer att genus konstrueras av både pedagoger och barn i förskolan men att 

barnen främst är nyskapande och utmanar de rådande könsrollerna, medan 

pedagogerna är de som mer agerar utifrån de könssterotypa mönster som allmänt 

råder i förskolan (Äremalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009). Även Persson 

(2008) visar, i en forskningsöversikt utgiven av Vetenskapsrådet, att förskolan 

reproducerar stereotypa könsmönster för pojkar och flickor. Han menar att 

pedagogerna i förskolan har dolda förväntningar på pojkar och flickor och att dessa 

förväntningar får genomslagskraft i interaktionen med barnen. 

 

I Odenbrings (2010) avhandling om könskonstruktioner i förskola, visar resultatet att 

mer könsinriktade kategoriseringar i samtal mellan pedagog och barn är relativt 

vanligt förekommande. I ett exempel som framkom i denna studie benämndes pojkar 

som” Tarzan” och flickor som” fröken”. Dessa könskategoriseringar är något vi 

människor förstår genom vår tillhörighet i den kulturella värld vi deltar i. Beroende 

på hur kategoriseringar används och till vem de riktas, får de olika betydelser. 

Genom att pedagoger använder dessa kategoriseringar på ett relativ oreflekterat sätt, 

hjälper de till att befästa och föra dessa könstillhörigheter vidare. Odenbring menar 

http://www.sydsvenskan.se/sok/?writer=Jenny+Eriksson
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att användandet av sådana kommentarer gör att det skapas sociala hierarkier, vilket 

är centralt för hur kön konstrueras och kommer till uttryck i samhället.   

 

I ett delbetänkande, gjort av Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 

2004:115), framkommer att individperspektivet är ett perspektiv som vuxit sig starkt 

inom förskolan de senaste åren. Enligt detta perspektiv menar pedagoger att de inte 

lägger någon vikt vid barnets kön utan att individen används som utgångspunkt och 

att fokus ligger på barnets behov och intressen. Risken med detta tankesätt är att 

pedagogerna tror sig vara könsneutrala, medan de i själva verket fortfarande agerar 

utifrån de vanligt förekommande könsmönstren. Att se ett barn som en individ 

garanterar inte att de bakomliggande könsstereotypa åsikterna och beteendet 

automatiskt försvinner. Pojkarna kan fortfarande tillåtas mer spelutrymme i 

verksamheten medan utrymmet för flickorna är stramare och mer återhållsamt. Trots 

att barnen ses individuellt kan följande kommentar från Eidevalds intervjuer av 

aktiva pedagoger i förskolan förekomma: ”Man har större acceptans mot pojkar än 

mot flickor” (Eidevald 2009 s.129). 

 

I Eidevalds (2009) undersökning om barns positioner beroende på kön i förskolan, 

framhåller han att vuxna kan uppleva ett starkt obehag när barn väljer att frångå de 

traditionella könsmönster som råder. Om en flicka gör anspråk på pojkarnas position, 

eller om en pojke gör anspråk på flickornas position, kan detta väcka starka känslor 

hos pedagogen, vilket i regel sker oreflekterat. Eidevald ger ett exempel på två 

observerade bråk i förskolan där några pojkar som handgripligen bråkar om en 

leksak får en lättare tillsägelse, medan en flicka som inte vill dela med sig får en lång 

utläggning om hur hon bör vara som kamrat och även bestraffas mot slutet. Eidevald 

gör tolkningen att flickan som inte vill dela med sig upprör pedagogens känslor över 

hur en flicka bör bete sig, då hon rör sig över sin könstillhörighet. Däremot ryms 

pojkarnas beteende inom ramen för deras könstillhörighet, då de slåss, varpå 

pedagogen släpper bråket betydligt fortare (Eidevald 2009). 

 

Eidevalds avhandling visar att det råder en disharmoni mellan pedagogernas uttalade 

inställning och det faktiska arbetet i verksamheten i denna undersökning. 

Pedagogerna är i regel positivt inställda till att jobba för en jämställd förskola, där 

pojkar och flickor ska ha lika rättigheter. När de däremot får frågan om hur de 

konkret arbetar med det i verksamheten, blir de allra flesta pedagogerna tysta och har 

svårt att formulera ett svar på frågan. Efter en stunds betänketid lyfter de istället fram 

hinder som gör det svårt att arbeta med jämställdhet, så som framförallt massmedias 

inflytande på barnen och föräldrars motstånd mot att jämställdhetsarbete ska ”gå för 

långt” (Eidevald 2009). De verkar frånse sin egen roll i det hela. Havung påpekar, i 

en artikel om genus i lärarutbildning, hur viktigt det är att förskolans pedagoger gör 

sig medvetna om sina egna könsmässiga attityder och föreställningar, för att inte 

överföra dessa på barnen i förskolan (Havung 2006). Det ligger ett stort ansvar på 

pedagogerna att genomföra detta arbete enskilt men även tillsammans i arbetslaget så 

att en gemensam policy uppstår på förskolan att arbeta utifrån.  
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3 SYFTE 
 

Genusdebatten har varit aktuell länge, men frågan är om det egentligen haft någon 

effekt med tanke på det motstånd som väcks vid exempelvis införandet av den 

könsneutrala benämningen hen på vissa förskolor. Syftet med detta arbete är att 

undersöka och fördjupa förståelsen för den problematik som uppstår när det gäller 

arbete med genus i förskolan, samt vid försök att införa nya begrepp med avsikt att 

vidga barnens möjligheter utanför de traditionella könsmönstren. 

 

3.1 Frågeställningar 

Vi ställer oss följande frågor:  

 Vad säger nutida forskning och litteratur om genus, kategorisering och 

könsneutrala benämningar som hen? 

 Skiljer förskollärares föreställningar om genus sig från föreställningar om 

hen?  

 Varför har hen inte blivit etablerat inom förskoleverksamheten? 
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4 METOD 
 

4.1 Metodval 

Denna studie behandlar sju förskollärares upplevelser och attityder till genus och det 

könsneutrala begreppet hen. Lantz (2009) menar att intervju är den metod som bäst 

lämpar sig för att undersöka mindre grupper eller enskilda personers upplevelser och 

uppfattningar om olika fenomen och Stukát skriver att ”Forskningsproblemet ska 

styra metodvalet” (Stukat 2011 s.41). Intervju har därför valts som metod för denna 

studie. Vi ser flera fördelar med denna metod. För det första ger det de intervjuade 

förskollärarna stora möjligheter att uttrycka sig, tänka till och reflektera över sina 

svar under intervjuns gång, eller som Stukát (2011) framhåller: intervjuarens 

möjlighet att ge den intervjuade respons kan leda till information som inte skulle 

kommit fram vid ett skriftligt svar. För det andra minskar det risken för missförstånd, 

vilket vi anser vara viktigt när det gäller attitydfrågor. För det tredje upplever vi att 

en intervju ger större möjlighet till uppriktiga och ärliga svar än exempelvis en 

enkätundersökning, eftersom det är svårare att ljuga för någon som sitter rakt framför 

en än det är att fabricera något på papper. Som förberedelse inför arbetet med dessa 

intervjuer har ett antal metodböcker, som så Lantz (2009), Stukát (2011) och Patel & 

Davidsson (2003), studerats för att reda ut hur arbetet bör planeras och genomföras.  

 

4.1.1 Intervju 
Det finns olika sätt att genomföra en intervju. Lantz (2009) nämner fyra olika 

intervjuformer med olika strukturringsgrad, den öppna, den riktat öppna, den 

halvstrukturerade och den strukturerade. Denna uppdelning har varit svår att 

applicera på vår studie, eftersom vi upplevt att vi befinner oss mitt emellan den riktat 

öppna intervjuformen och den halvstrukturerade. Den riktat öppna formen innebär 

enligt Lantz att den intervjuade ges möjlighet att själv beskriva, resonera kring och 

exemplifiera de fenomen som intervjun berör. Hon menar att det är den intervjuades 

subjektiva upplevelse som efterfrågas, vilket stämmer överens med våra intentioner. 

Däremot har vi känt ett behov av att strukturera upp frågorna med ett antal fasta 

underfrågor för att vara säkra på att vi får svar på det vi eftersöker. Detta 

tillvägagångssätt hör dock mer hemma under den halvstrukturerade formen enligt 

Lantz (2009). Patel & Davidsson har däremot en uppdelning, när det gäller 

intervjuer, där de skiljer på standardisering och strukturering. Standardisering 

handlar om hur strikt frågorna utformas och ordnas medan strukturering rör den 

intervjuades möjligheter att tolka och svara fritt på frågorna utifrån den egna 

bakgrunden (Patel & Davidsson 2003). Med dessa mått kan våra intervjuer sägas ha 

en relativt hög grad av standardisering, men relativt låg grad strukturering, vilket 

innebär att de intervjuade får i stort sett samma frågor i samma ordning, men de har 

stor möjlighet att själva bestämma över vad de vill belysa i sina svar.    

 

När det gäller frågeformuleringen har vi utgått från Patel & Davidsson (2003) som 

menar att det är vanligast att både börja och avsluta med neutrala frågor. Vi har 

börjat med det vi kallat för bakgrundsfrågor (se bilaga 2), för att låta den intervjuade 

värma upp. Vid avslutningen har de sedan fått frågan om de har några övriga frågor 

eller något att tillägga som de själva ansett betydelsefullt i sammanhanget, för att 

runda av. Denna punkt för övriga frågor har dock inte funnits med i det 

frågeformulär som de fått skickade till sig på förhand, vilket den självklart borde ha 

gjort. Själva huvudfrågorna har berört både attityder och inställningar till begreppet 
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hen, så väl som attityder till och arbete med genus. Alla dessa faktorer har vi ansett 

vara relevanta för att få en så hel bild som möjligt av den intervjuades erfarenheter 

och tankar, vilka formar dennes attityder. Att enbart ställa frågor om hen, inte om 

genusarbete i stort, ansåg vi riskera att bli missvisande. Detta framförallt i de fall där 

intervjupersonen inte varit insatt i debatten.  

 

Eftersom vår ambition varit att undersöka attityder och inställningar, samt att intervju 

har valts som metod, kommer undersökningen ha en främst kvalitativ karaktär. En 

kvalitativ studie handlar enligt Stukát (2011) om att tolka och förstå den information 

som samlas in från informanterna. Detta innebär att resultaten i denna studie främst 

berört de intervjuades subjektiva upplevelser och erfarenheter, vilket medför att de 

inte är generaliserbara för hela lärarkåren. 

 

Trots att detta är en kvalitativ studie har vi önskat göra så många intervjuer som 

möjligt, utifrån den givna tiden. Motivet för detta har varit att även kunna undersöka 

om det finns några gemensamma tendenser i de olika intervjuade förskollärarnas 

utsagor, vilket kan kopplas till en mer kvantitativ undersökningsform. Ambitionen 

har dock inte varit att finna någon form av generaliserbart resultat, men det kan ändå 

vara av intresse att undersöka om detta ämne är något främst individuellt upplevt 

eller om det finns tydliga likheter mellan lärarnas attityder och argument och vad 

detta i sådana fall kan bero på. 

 

4.2 Urval 

Eftersom tiden varit begränsad och tanken varit att gå in lite mer på djupet har denna 

kvalitativa intervjuundersökning utförts på endast ett urval av lärare i några få 

kommuner. Urvalet ser ut på följande sätt:  

I studien ingår sammanlagt sju lärare som arbetar på olika förskolor och skolor. De 

arbetar i tre olika kommuner.  

 I kommun 1 (K:1) har en förskollärare i förskoleklass intervjuats. (Lärare A) 

 I kommun 2 (K:2) har en förskollärare i förskola och en i förskoleklass 

intervjuats. (Lärare B och C) 

 I kommun 3 (K:3) har en förskollärare i förskoleklass och tre i förskola 

intervjuats. (Lärare D, E, F och G) 

Urvalet ser ut på detta sätt för att ge möjlighet till spridning och variation i hopp om 

att berika resultatet, då upplevelser och attityder är mycket individuella. Styrning 

inom olika kommuner kan även påverka genusarbetet, vilket är anledningen till att vi 

valt att intervjua lärare i olika kommuner. Även en viss spridning i ålder har funnits 

med i betänkande då urvalet gjorts för att även det ska ge möjlighet till variation i 

resultaten. Åldersspannet är mellan 27 och 57 år. Antalet intervjuade lärare har 

begränsats för att allt material ska hinna transkriberas och bearbetas på ett så 

noggrant och exakt sätt som möjligt, inom den tidsram vi fått till förfogande för 

arbetet.  

 

Från början hade åtta förskollärare tackat ja till att delta i vår studie. Dessvärre fick 

en förskollärare i förskola i kommun 1 senare ställa in på grund av tidsbrist. Då detta 

stod klart fanns inte tid att söka upp någon ny deltagare, varpå denna intervju fick 

utgå.  
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4.3 Genomförande 

Då ämne och syfte formulerats blev åtta lärare tillfrågade om de kunde tänka sig att 

medverka i en intervjustudie om genus. Alla åtta lärare kontaktades antingen via 

telefon eller vid ett personligt möte där de fick information om arbetets övergripande 

syfte och tillvägagångssätt. De fick sedan ta ställning till om de ville delta eller inte. 

Samtliga gav sitt samtycke till att delta. Efter detta formulerades mer exakta frågor 

som skulle behandlas vid intervjun. Lantz (2009) metodbok om intervju användes 

som inspiration och utgångspunkt för planerandet av både frågor och 

tillvägagångssätt. När frågorna var klara kontaktades deltagarna ännu en gång för 

bokning av tid för intervjun. De blev då även informerade om att de skulle få ett mail 

där frågorna (se bilaga 2) fanns bifogade tillsammans med ett brev (se bilaga 1) med 

utförligare information om arbetet och de forskningsetiska principer som legat till 

grund för planeringen.  

 

Intervjuerna utfördes några dagar senare, för att deltagarna skulle få möjlighet att 

hinna läsa frågorna och förbereda sig om de ville. Eftersom våra intervjufrågor var 

av en mer strukturerad karaktär kunde intervjuerna delas upp, så att vi gjorde några 

var. Detta gjordes dels för att hinna med ett större antal intervjuer, men även för att 

deltagarna inte skulle behöva känna sig underlägsna, att vi var två mot en, vilket är 

en risk som även Stukát belyser. Han nämner även vikten av att skapa en 

förtroendefull situation för att de intervjuade ska lämna så ärliga svar som möjligt 

(Stukát 2011). Alla intervjuer utfördes på en mer ostörd plats, eftersom vi upplevde 

att intervjuer på plats i barngruppen riskerade att orsaka störningar och avbrott för 

den intervjuade, som kunde påverka resultatet. Under intervjuernas gång ställde vi 

frågor utifrån de på förhand utskickade frågeformulären (se bilaga 2) och de 

intervjuade fick sedan svara. Ibland täcktes fler av underfrågorna in i samma svar, 

varpå vi undvek att upprepa dessa frågor om igen. Vid vissa tillfällen ställdes 

frågorna ordagrant som de uttrycktes i frågeformuläret, vid andra tillfällen 

omformulerades orden för att passa situationen och knyta an till det de intervjuade 

redan sagt. Då sista frågan behandlats fick de intervjuade möjlighet att tillägga om 

det fanns något av betydelse för ämnet som de själva ville lägga fram. Intervjuerna 

tog cirka 30 minuter.  

 

4.4 Databerarbetning 

Intervjuerna har spelats in med ljudupptagning via diktafon eller ljudinspelning på 

mobiltelefon. Dessa ljudfiler har sedan lyssnats igenom och transkriberats, vilket 

innebär att de skrivits ner i text. Stukát (2011) menar att det är att föredra att skriva 

ner hela intervjun ordagrant för att inte gå miste om värdefull information, vilket vi i 

högsta grad försökt göra under vår transkribering. Efter att materialet transkriberats 

har det gåtts igenom fler gånger för att säkerställa att ingen relevant information går 

förlorad. Efter detta har en datareduktion gjorts, vilket enligt Lantz (2009) innebär en 

reducering av all data, där enbart det som är intressant för frågeställning och analys 

plockas ut. De data som blev kvar efter reduceringen, rådata, från varje intervju 

sammanställdes var för sig och analyserades. Sedan jämfördes de olika intervjuernas 

rådata för att utreda om några gemensamma tendenser gick att finna. Resultaten 

jämfördes och analyserades sedan mot vår frågeställning för att ge svar på de frågor 

som ställts.  
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

Då lärarna tillfrågades om deltagande var vi noga med att ge dem ordentlig 

information om vad arbetet och intervjuerna skulle handla om för att de skulle vara 

medvetna om vad de accepterade. Frågorna (bilaga 2) skickades även ut innan 

intervjuerna för att ge lärarna möjlighet att förbereda sig och även få ännu en 

möjlighet att avböja om de inte längre ansåg sig vilja delta. Ett brev (bilaga 1) med 

ytterligare information angående arbetet samt en hänvisning till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer bifogades som förklaring till våra etiska överväganden. 

Här följer en kortare beskrivning av dessa punkter.  

 

 Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna 

om vad deras uppgift i undersökningen innebär, samt vilka villkor som gäller 

(Vetenskapsrådet). Förskollärarna fick övergripande information vid första 

kontakten, då de tillfrågade om de kunde tänkas delta. Denna information 

förtydligades sedan både skriftligt, via det brev som bifogades i 

informationsmailet och ytterligare muntligt vid själva intervjun.  

 

 Samtyckeskravet gäller att forskaren måste få deltagarens samtycke till att 

delta i undersökningen. Det innebär även att de ska informeras om att de har 

rätt att själva bestämma hur länge de vill vara med och delta och på vilka 

villkor, samt att de har rätt att avbryta när de själva vill utan att lida några 

negativa konsekvenser av detta val (Vetenskapsrådet). Förskollärarna som 

blev tillfrågade fick möjlighet att samtycka eller avböja då de tillfrågades, 

men ett öppet klimat rådde även vid intervjuerna som gav dem möjlighet att 

avbryta eller avstå från att svara om de så ville.  

 

 Konfidentialitetskravet berör frågor om skyddande av personuppgifter och 

sekretess. Deltagaren ska inte kunna identifieras av utomstående, speciellt vid 

frågor som anses etiskt känsliga (Vetenskapsrådet). Intervjuerna i vårt arbete 

har spelats in och transkriberats för att senare raderas. Vid transkriberingen 

har inga personer, arbetsplatser eller kommuner namngivits för att säkerställa 

att ingen av deltagarna ska känna sig utpekad eller identifierbar. Detta har 

även lärarna informerats om vid intervjuerna.  

 

 Nyttjandekravet går ut på att den information som samlas in om deltagaren 

endast får användas i forskningsändamål, inte som grund för beslut som 

kommer påverka personen i fråga på personligt plan (Vetenskapsrådet). Vi 

kommer endast att använda den information vi samlar in för egen del, i vår 

uppsats, och kommer heller inte lämna ut några personuppgifter, vilket gör att 

nyttjandekravet kan säkerställas. Detta informerades deltagarna om via mail 

och vid intervjuerna.  

 

4.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet handlar, enligt Stukát, om hur bra mätinstrumentet är på att mäta det som 

ska mätas. Han nämner även att det berör frågor om feltolkningar, yttre störningar, 

tur och otur i vilka frågor som ställs, dagsform hos den undersökte, gissningseffekter, 

felskrivningar och felräkningar vid behandling av svaren (Stukát 2011). Vi har 
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försökt ha mycket av detta i åtanke vid planeringen av vårt arbete och här nedan 

följer en beskrivning av hur vi resonerar kring metodens reliabilitet.  

 

Att använda intervju som metod kan både vara till fördel och till nackdel. Under en 

intervju, till skillnad från en enkät, är intervjuaren närvarande och har därigenom 

möjlighet att påverka situationen på olika sätt. De positiva aspekterna kan 

exempelvis vara att intervjuaren kan klargöra frågor som den intervjuade anser vara 

otydliga. Intervjuaren har även själv möjlighet att be den intervjuade klargöra 

otydliga svar, be dem utveckla sina tankar och tänka ett steg till. Om den intervjuade 

inte vill svara på en fråga kan denne förklara för intervjuaren varför denna fråga inte 

besvaras, vilket blir ett svar i sig självt. Det finns även möjlighet under en intervju att 

se bortom orden, på det som den intervjuade uttrycker på andra sätt än i ord. Det kan 

då röra sig om exempelvis kroppsspråk eller betoningar. Däremot kan intervjuaren 

även påverka en intervju på ett negativt sätt. Det finns stor risk att intervjuaren 

påverkar samtalet genom sättet denne ställer frågorna eller ger respons. Stukat (2011) 

kallar detta för ”intervjueffekten” och menar att det finns risk att intervjuaren färgar 

intervjun genom att sända signaler som den intervjuade medvetet eller omedvetet 

uppfattar och förstår vad som förväntas av denne. Som ett försök att undvika detta 

hade vi en relativt fast struktur på våra frågor. Detta är dock ingen garanti för att 

säkerställa att ingen påverkan skett. En intervjusituation kan även upplevas som 

obekväm, särskilt när det gäller normbrytande frågor som, i vårt fall, könsneutralitet. 

Detta kan leda till att den intervjuade svarar så som den tror att den bör svara, utefter 

det som upplevs som politiskt korrekt, även om detta inte överensstämmer med de 

personliga åsikterna. Det kan vara som att slitas mellan två roller, den professionella 

läraren och den vanliga människan. Här kan även påpekas att tillvägagångssättet att 

skicka ut frågorna på förhand kan påverka resultatet negativt genom att de 

intervjuade då får möjlighet att förbereda sig och ”hitta på” fina svar som låter bra 

men som inte direkt speglar deras verkliga åsikter. Vi ansåg dock att den positiva 

effekten av detta tillvägagångssätt, att ge lärarna möjlighet att förbereda sig och 

tänka efter så de inte skulle känna sig påhoppade och därför inte få fram något svar, 

var större än den negativa risken.   

 

Att få dokumentera intervjun via ljudupptagning kan ha stor betydelse för studiens 

tillförlitlighet, men det kan också göra att den intervjuade känner sig obekväm i 

situationen. Lantz (2009) menar att det kan göra den intervjuade mer tystlåten och att 

den inte säger allt den vill säga. I vår studie var det dock ingen som protesterade över 

att bli inspelad och deras utsagor verkade heller inte påverkas nämnvärt då de alla 

var mycket öppna med att berätta och förklara om både positiva och negativa 

inställningar, i samtliga frågor.  

 

Lantz (2009) menar att det kan vara till stor fördel att göra provintervjuer innan de 

riktiga intervjuerna utförs. Vår upplevelse är att detta hade kunnat gynna vår studie, 

eftersom vi inte gjort mycket intervjuer innan. Efter den första intervjun infann sig 

känslan av att flera frågor kunde ställts annorlunda för att få fram ett mer 

utvecklande svar, vilket hade kunnat framkomma innan intervjuarbetet startat om vi 

gjort en provintervju. Tiden ansågs dock inte räcka till detta.  

 

Att alla intervjuer inte utfördes av oss båda två tillsammans kan kritiseras då de 

riskerar att dra åt olika håll och ge olika resultat eftersom vi inte uttrycker oss på 

samma sätt då vi frågar och responderar i intervjuerna. Vi anser dock att denna risk 
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minskat då vi använt oss av strukturerade frågor som utgångspunkt och 

ljudupptagning och bokstavlig transkribering vid databearbetning. Däremot menar vi 

inte att risken upphör helt. Detta tillvägagångssätt ger oss emellertid möjlighet att 

båda sätta oss in i alla intervjuer, även de vi inte själva utfört och tillsammans 

resonera kring resultaten för att försöka undvika feltolkningar så gott det går. Detta 

är dock inget som garanterar att feltolkningar inte kommer göras, eftersom detta är 

svårt att komma ifrån.  

 

Validitet innebär, enligt Stukát, hur väl det mätinstrument som valts mäter det som är 

ämnat att mätas. Frågar vi verkligen efter det vi vill veta och får vi svar på det? Hur 

ärliga är de undersöktas svar, både medvetet och omedvetet? (Stukát 2011). 

Metodval och tillvägagångssätt kan i denna undersökning kritiseras eftersom det de 

intervjuade säger och det de gör inte nödvändigtvis måste stämma överens. 

Resultaten från de intervjuades utsagor riskerar då att skilja sig från den reella 

verkligheten, vilket även Lantz (2009) presenterar som en potentiell brist med 

tillförlitligheten i intervju som metod. Att göra observationer av de intervjuades 

arbete ute i verksamheten skulle ge undersökningen ett mer utvecklat resultat av 

förskollärares inställningar till och arbete med genus och kategorisering. Att göra ett 

så stort och djupgående arbete skulle vara mycket intressant, men som Lantz skriver: 

”Det är inte möjligt att undersöka ett problem i alla dess aspekter” (Lantz 2009 s.20). 

Med detta i åtanke, då tidsramen upplevts som allt för snäv, har vi valt att endast 

lägga fokus på de intervjuades förskollärarnas egna upplevelser av de berörda 

ämnena, varpå intervjuformen ger svar på det vi frågar efter och därför räcker som 

undersökningsmetod. 
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5 RESULTAT 
 

Utifrån de frågor vi ställt till de intervjuade lärarna har följande resultat framkommit. 

För förklaring till förkortningar, se 4.2 Urval, i metoddelen.  

 

5.1 Fråga 1 - Lärares upplevelser av den pågående 
genusdebatten 

 

5.1.1 Debatten har mattats av 
I K:3 har genus varit ett prioriterat mål för hela kommunen, tre år tidigare, vilket inte 

förekommit i K:1 och K:2. Tre av de fyra lärare som intervjuats i K:3 upplever att 

debatten mattats av i den egna kommunen, eftersom det varit mycket intensivare 

arbete med detta tidigare. Detta är några kommentarer som framkom:  

 
...vi märker inte av.. eh.. så mycket av den här genusdebatten just nu, det var mer 

aktuellt för några år sen. (Lärare D) 

 
Den var väldigt intensiv för några år sen, tycker jag. Då skulle vi verkligen tänka genus. 

(Lärare F) 

 
...just nu så är det inte så mycket.. eh i X kommun. Inte.. vi hade ju genus som 

prioriterat mål för nåt år, några år sedan /…/ å då pratade vi mycket, mycket mer, å vi 

läste böcker. (Lärare E)  

 

I dessa kommentarer är det debatten inom kommunen och verksamheten som 

fokuseras, och inte debatten i samhället som stort. Alla tre nämner att tänkandet ska 

finnas kvar i bakhuvudet dock, även om de inte arbetar aktivt med det just nu. Den 

fjärde läraren i denna kommun förklarar att hon började arbeta just då genus var 

aktuellt, vilket gör att hon inte vet hur det såg ut innan. 

 

5.1.2 Debatten pågår hela tiden 
I K:1 och K:2 menar de intervjuade lärarna att genusdebatten är ständigt pågående, 

något som diskuteras återkommande. De anser att det är något de bär med sig hela 

tiden i bakhuvudet, vilket även tre lärare i K:3 instämmer i. Här följer några citat om 

detta:  

 
Genusdebatten är något man alltid bär med sig, det här med pojke/flicka, det är viktigt 

att se alla. (Lärare C) 

 
Något som pratas mycket om men som inte kommer fram till något. (Lärare B) 

 
Nu ska man ju ha den här genustänket kvar, alltså det ska ju ligga i bakgrunden så lite. 

(Lärare F) 

 

5.1.3 Mycket i media 
Av de sju intervjuade lärarna, resonerar sex av dem kring debatten i media. Av dessa 

är en lärare i K:2 och en i K:3 negativt inställda till medias vinkling och inblandning 

och uttrycker:  

 
Mycket i media, tror det krånglar till det för oss, ger ett förenklat intryck av 

verkligheten, att det skulle vara så enkelt att ändra på. (Lärare B) 
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Alltså, det tycker man är konstig vinkling som den journalisten hade. För det är ju inte 

riktigt så det funkar.. (Lärare F) 

 

Två lärare, båda från K:3, har en neutral inställning och hävdar främst att det 

uppmärksammats en del i media.  

 
Det är ju väldigt mycket i tidningarna.. och tv och tv-program. (Lärare E) 

 
Sen hör man ju det på TV och så privat och så, men inte nåt vi arbetar jättemycket med. 

(Lärare D) 

 

En lärare från K:1 och en från K:3, har en mer positiv inställning till mediedebatten. 

De menar att den kan ge tankeställare och medvetandegöra:  

 

Blir extra medveten ibland då det tas upp i media. (Lärare A) 

 
Och jag menar det (kommunens fokusering på genus – vår anmärkning) måste ju alltså 

komma av att den här debatten har kommit upp i samhället, så kommer den in i 

förskolan.. /…/ det är klart att den, den tillför ju. (Lärare G) 

 

Vid diskussionen om hen nämner fyra av lärarna även TV-produktionen ”Solsidan”, 

där en parodi på en förskola som arbetar med hen gjorts. För en av dessa lärare 

verkar detta vara det enda möte med hen hon gjort, eftersom hon säger: 

 
Det är inget som jag är direkt insatt i, förutom Solsidans parodi på det hela. (Lärare A)  

 

5.1.4 Debatten är överdriven 
En lärare i K:2 och en i K:3 uttrycker att de anser debatten vara en aning överdriven.  

 
..känns det som det blir väldigt överdrivet, men får nästan inte prata om pojkar och 

flickor och.. ja, det kan nästan bli lite för mycket. Samtidigt är det väldigt viktigt att det 

förs (Lärare G). 

 
Bra att det diskuteras, men ibland kan det bli lite mycket. (Lärare B) 

 

5.1.5 Sammanfattning 
De sju intervjuade lärarna uppfattar genusdebatten på olika sätt. Vissa gemensamma 

tendenser går dock att se, exempelvis att genustänket ska finnas med hela tiden, i 

bakhuvudet. Däremot menar några att debatten mattats av, främst de som arbetat mer 

aktivt med det tidigare, medan andra framhåller att det märks i media, vilket kan ha 

både positiva och negativa effekter.  

 

5.2 Fråga 2 - Lärares upplevelser av och arbete med 
genus i förskola och förskoleklass 

 

5.2.1 ”Man har det i bakhuvudet” 
De intervjuade lärarna arbetar inte aktivt mot kategorisering efter kön, det är något 

som bör finnas i bakhuvudet hela tiden säger sex av de sju lärarna, vilket även 

framkommer under punkt 5.1.2 Debatten pågår hela tiden.  
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Diskuteras återkommande, finns i bakhuvudet hela tiden, ibland lite extra. (Lärare A). 

 
Ja, eller JAG tänker på det i alla fall. Sen kan jag inte svara för alla kollegorna men. Nåt 

har man ju ändå med sig från genusarbetet. (Lärare E) 

 

5.2.2 Initiering uppifrån och prioriterat mål 
I K:3 var genus ett prioriterat mål för cirka tre år sedan. Samtliga intervjuade lärare i 

denna kommun menar att arbetet var mer aktivt planerat då. Under denna period 

arbetade de med observationer och samtal samt diskussionsgrupper kring material 

och miljö. I en verksamhet förekom även pojk- och flickgrupper där innehållet 

styrdes, som exempelvis att flickorna fick vara i byggrummet.  

 
Och då hade vi genusgrupper och då, några tittade på, jag var med i den gruppen som 

hade sånger och då så tog man ju de här, som Ekorn’ satt i granen, e det en kille eller en 

tjej, och att man bytte ut ord. Det var ju lite det här med hen, fast jag vet inte om vi 

hade, använde oss utav Hen direkt, men vi bytte ut kanske till ek, man sjöng hela tiden 

Ekorren då eller ’björnen sov.. han är inte vaken’ (sjunger) Då bytte vi till björnen är 

inte vaken eller så, eller hon. (Lärare E) 

 

I K:2 har det nyligen funnits en läscirkel, där de läste böcker angående genus som 

sedan diskuterades. Denna satsning var dock initierad av förskolechefen.  

 
Vi har ju haft läscirklar kring en del böcker som berörde genus och genusfrågor, som vi 

diskuterat kring efteråt. Det har ju varit givande, men att man ibland tyckt lite olika 

kring det hela. Men intressant ämne, det är det ju. Och ju mer man läser, desto mer 

spännande är det ju självklart. (Lärare B) 

 

5.2.3 Inte genus – individperspektiv 
I både K:1 och K:2 framhålls att kön inte är relevant utan att fokus ska ligga på 

individen, vilket även en intervjuad lärare i K:3 instämmer i.  

 
Nähä du, vi arbetar utifrån varje barns behov. Absolut inte att vi kategoriserar utifrån 

kön. (Lärare C) 

 
Vi jobbar med att se individen. Vi tycker att kön inte är relevant, utan vi vill arbeta med 

att ge individen det den behöver. Alla ska givetvis ha samma möjligheter i livet. Ingen 

ska behöva begränsas av sitt kön. Det ser vi som en självklarhet på vår förskola. (Lärare 

B) 

 
Fast jag tycker att vi är väldigt duktiga i vårt arbetslag å inte poängtera könsskillnader 

eller prata kön så direkt, utan det är mer individ. (Lärare F) 

 

5.2.4 Alla kan leka med allt och överallt 
Ingen av de sju intervjuade lärarna använder sig av könsneutralt material på ett 

planerat och genomtänkt sätt. Böcker väljs efter individernas intresse hävdar läraren i 

K:1, en lärare i K:2 och en i K:3. I K:1 och K:2 menar samtliga intervjuade lärare 

dessutom att miljöerna inte benämns med könsmarkerande namn, exempelvis kallas 

den klassiska dockvrån för hemvrå eller familjevrå.  

 
Vi har inte heller några speciella könsmarkeringar på rummen. Vi har hemvrån och 

konstruktionsrummet, dramarummet och liknande benämnliga och det finns lika mycket 

pojkar som flickor på de olika rummen. (Lärare C) 
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En av lärarna i K:3 berättar dock att de fortfarande har ett rum som kallas för 

”docken”, men att alla barn leker där, både pojkar och flickor.  

 
Men vi har ju fortfarande docken kvar. Den är ju väldigt populärt. Och där är ju både 

pojkar och flickor som leker olika rollekar. Och det kanske inte är mamma, pappa barn 

bara utan det kan ju vara att dom är djur, doktor och sånna saker har de lekt och så. 

(Lärare D) 

 

Miljöerna bör arrangeras så att de inbjuder och stimulerar alla barn oavsett 

könstillhörighet, menar samtliga lärare i K:1 och K:2, samt tre av lärarna i K:3.  

 
Man uppmuntrar ju.. alltså, som i hemvrån så uppmuntrar.. det är nog mer hur man 

tänker, och gör, att man inte bara uppmuntrar flickorna att va i hemvrån, utan pojkarna 

också. Och att det finns, ja men både dockor och det.. alltså en hemmiljö och 

utklädningskläder både för, alltså både prinsesskläder och kavajer och väskor på samma 

ställning och mer så, hur det är utformat. (Lärare G) 

 
Vi försöker ju skapa miljöer för att det ska passa allas intressen och sen vad man har för 

kön det är ju inte så, det, så tänker vi nog inte. (Lärare F) 

 

5.2.5 Kompensatorisk pedagogik 
I K:3 nämns ett mer kompensatoriskt tänkande i den dagliga verksamheten av en 

lärare. De arbetar dock inte aktivt med det som ett planerat kompensatoriskt 

arbetssätt.  

 
Alltså.. vi gör väl ofta så att.. man kan ju inte dra pojkar över en kant, men ofta så är ju 

många pojkar väldigt högljudda och vill synas och här är jag liksom. Att vi försöker få 

fram tjejerna lite mer så.. Men som vi sa att man kan ju inte dra alla killar, för det är ju 

en del lugna pojkar också, så dom måste man ju också få fram eller så.. men man 

försöker dämpa killarna lite och få fram tjejerna då. (Lärare D) 

 

En av de andra lärarna i K:3 berättar att de aktivt använt tjej- och killgrupper under 

den period då genus var ett prioriterat mål, men att detta inte är fallet längre.  

 
..ett tag vet jag när jag jobbade inne på stora avdelningen, när vi hade det dära genus, då 

hade vi tjejgrupper och killgrupper. /../ Och då styrde man lite mer liksom bara så att 

alla tjejerna skulle få vara i byggrummet, för då hade vi kanske en stark grupp där 

killarna gärna tog för sig i byggrummet, då ville man få med sig tjejerna dit och tvärt 

om då. Så det var ju aktiva val vi gjorde. Men det är ju inte nåt vi gör just nu. 

 

5.2.6 Sammanfattning 
Ett medvetet genusinriktat arbete sker främst när det initieras uppifrån, exempelvis 

genom prioriterade mål. Merparten av de intervjuade lärarna menar att det bör finnas 

i bakhuvudet hela tiden. I K:1 och K:2, där genus inte är ett prioriterat mål, görs en 

starkare betoning på individperspektivet. Ingen av de intervjuade lärarna uttrycker att 

de på ett organiserat sätt använder specifika könsneutrala material. Istället väljs 

material efter individernas intresse och miljöer arrangeras så att de ska tilltala alla. 

Två lärare i K:3 nämner ett kompensatoriskt arbetssätt.  
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5.3 Fråga 3 - Arbete med genusinriktade samtal 

 

5.3.1 Tar det när situationer uppstår 
Samtliga sju lärare berättar att de inte för kontinuerliga samtal i arbetslaget angående 

genus för tillfället. I K:3 menar två av lärarna att de tar sådana samtal när det händer 

saker och uppstår situationer som kräver det.  

 
Asså inte aktivt och medvetet som är frågan utan det är om det dyker upp nåt kanske 

som händer. Då kanske man börjar prata om det eller så. (Lärare D) 

 

Läraren i K:1 berättar dock om genussamtal med barnen då situationer uppstår.  

 
Vi utgår ifrån barnens intresse och försöker också utmana deras egna tankar om kön när 

det kommer naturligt i olika samtal med barnen. För även de är snabba på att 

kategorisera utifrån kön. Kommentarer som att ’denna leksak kan inte du leka med, för 

det är en tjejleksak och du är en pojke’. Men utmanar man barnet då så kommer den ofta 

på att det kan man visst det. Det handlar inte om vilket kön man tillhör. Sådana samtal 

tycker jag om att ha med barnen. De är utmanade och givande för alla inblandade. 

(Lärare A) 

 

5.3.2 Sker vid initiering uppifrån 
Samtliga intervjuade lärare i K:3 menar att samtal fördes mer planerat då genus var 

ett prioriterat mål i kommunen. 

 
Och det är ju ofta, det har ju oftast att göra med vad som kommer på våra stäng- eller 

kompetensutvecklingsdagarna och.. och målen då, var man sätter dem och.. vad 

kommunen trycker på uppifrån. (Lärare E) 

 
Men då som jag sagt innan då för några år sen då det var väldigt aktivt, eller aktuellt.. så 

fanns det ju med som ett mål då skulle det ju utvärderas, så man skulle ju utvärdera 

väldigt ofta så. (Lärare D)  

 

I K:2 nämner en lärare ännu en gång att mer planerade samtal fördes då de hade en 

läscirkel om genus. Läraren i K:1 nämner inget om initiering uppifrån.  

 

5.3.3 Tidsbrist 
I K:3 nämns tiden som bidragande faktor till att kontinuerliga samtal kring genus inte 

förs. Samtliga fyra lärare framhåller att de arbetade mer med det då genus var ett 

kvalitetsmål i hela kommunen. Nu har de andra mål, och då är det de målen som får 

mest tid.  

  
Nu har ju vi så mycket andra saker som, det är det som vi sa igår att nu pratar vi mycket 

om språket och matte och sånna saker. Men genus, visst finns det med hela tiden, men 

det är tiden som inte riktigt räcker till också. (Lärare D) 

 

Tre av dem uttrycker dock att de tror det skulle kunna berika verksamheten och 

det egna förhållningssätet om det fördes mer kontinuerliga samtal om genus, 

eftersom de själva inte alltid är medvetna om det egna beteendet.  

 
Men helt klart.. Det kan va värt å ta diskussionen igen. Det kommer ju nytt folk, man eh, 

arbetslagen ser ju inte samma ut så.. (Lärare E) 
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Jo, men alltså, det gör det ju alltid. Tror jag. Alltså det finns ju alltid saker som man inte 

ser hos sig själv som är lättare för nån annan att se hos en (Lärare G). 

 

Den fjärde läraren menar också att samtal är viktigt, men kopplar det inte till genus 

utan främst till bemötande.   

 

5.3.4 Sammanfattning 
Ingen av de intervjuade lärarna arbetar med medvetna genussamtal inom arbetslaget. 

Antingen behandlas ämnen spontant då de uppstår eller genom initiering uppifrån. 

Tidsbrist på grund av varierande mål nämns som en orsak till att samtal uteblir trots 

att intresse för det finns. En tro om att sådana samtal skulle kunna berika 

verksamheten finns dock.  

 

5.4 Fråga 4 - Lärares upplevelser och attityder av 
begreppet hen 

 

5.4.1 Negativ inställning 
Den spontana reaktionen till hen hos de sju intervjuade lärarna är övervägande 

negativ. Samtliga börjar med att argumentera för att det är onödigt, nonsens, en 

överdrift och förstår inte meningen med det. Läraren i K:1 och en av lärarna i K:2 är 

synnerligen negativt inställda. De menar att hen är ett ”nonsensbegrepp utan 

funktion”, en ”meningslös diskussion” samt att det rör ihop mer än det hjälper till. 

Följande citat kommer från en av dessa lärare:  

 
Har stött på det (hen – vår anmärkning) via TV:n och i olika tidningar och min tanke har 

då varit att det är så fånigt att det inte är värt att ägna det en tanke ens. Jag tycker 

verkligen det är så fånigt. (Lärare C) 

 

En av lärarna i K:3 fastnade i det engelska ordet hen, vilket betyder höna på svenska. 

För denna lärare blev detta ett mycket feminint ord, som skulle kännas mycket 

obekvämt att använda.  

 
Vad jag har till begreppet Hen. Jag ska berätta för dig att för mig så innebär ordet hen, det 

är höna på engelska. Det har jag verkligen hakat upp mig på, så finns det nåt mer feminint 

ord än Hen? Inte för mig i alla fall. /…/ det gnager. Och jag tror aldrig att jag skulle kunna 

ta till mig det i vanligt normalt, alltså hur, använda det i samtalet eller så. Och jag förstår 

egentligen inte varför heller. (Lärare F)  

 

5.4.2 Inte insatt, men kan se mening med det 
Trots den allmänt negativa inställningen hos de sju lärarna, är det dock ändå några 

som menar att de inte är insatta, vilket kan vara anledningen till deras negativa 

inställning. Tre lärare i K:3 och en i K:2 visar en större öppenhet i frågan, trots att 

inställningen i grunden är negativ.  

 
Ja.. nä men alltså själva tanken, för att hjälpa tanken att inte kategorisera efter kön, den 

är säkert god, det kan säkert hjälpa en på det viset. Men, sen tror jag ändå att /…/ Alltså, 

nä men jag tror ändå mer än att det skulle va, att det ska va liksom könsneutralt i språket 

och inte markera, så tror jag mer på /…/ ja men att man stärker personligheten och 

identiteten hos var och en. (Lärare G) 
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Jag har ingen relation till det, och är inte insatt i debatten heller /…/ Men sen om jag 

kanske själv hade suttit och läst på nätet eller så, då kanske jag väl hade, kanske hade 

haft en helt annan åsikt, det vet man ju inte. (Lärare D) 

 
Jag kan väl tycka att det är en.. öv, ja, överdrift, nä, ja men.. Det är väl för att man är så 

inrutad själv i det. Att det ska va hon och han, om 20 så år kanske jag inte säger det. 

Men jag undrar om det kommer å slå igenom, utav samhället. Ja, jag tror inte det. /…/ 

Det är nog att jag inte vet när jag ska uttrycka mig.. ja, det är ju om man läser en bok. 

Alltså, då faktiskt, alltså som när man läser de där vem-böckerna då skulle jag ju 

faktiskt kunna säga hen. Eh.. det är ju bara att man måste lära sin hjärna å se det. (Lärare 

E) 

 

5.4.3 ”Vi är ju ändå pojkar och flickor” 
Samtliga fyra lärare i K:3 och K:1 samt en lärare i K:2 argumenterar mot hen genom 

att syfta till det biologiska könet och hävdar att det finns flickor och pojkar, hon och 

han, och att det är viktigt för barnen att veta detta.  

 
Nä, jag tror inte på det här att sudda ut könen och att han och hon knappt ska finnas. 

Utan jag tror mer på att det ska va..eh.. alltså jämställt och lika värde och att det ska va 

lika okej för en flicka å göra nånting som traditionellt pojkar har gjort mycket, och tvärt 

om. (Lärare G) 

 
Och sen är det ju lite det här med identitetsskapande också i en viss ålder. Alltså, det, 

när det är viktigt å veta om man är han eller hon, och den och det och.. ja. (Lärare F) 

 
Jag tycker att det är pojkar, eller är det flickor så är det så, då är det det vi använder, det 

är samma sak som att jag är döpt till X och då vill jag ju bli kallad så. Jag vill inte heta 

någonting annat, man ska vara stolt över den man är. Ska man börja hitta på andra namn 

så är det som att det är ingenting värt att vara en pojke eller flicka, vi måste hitta på 

någonting annat. (Lärare C) 

 
Såklart att ingen ska bli diskriminerad utifrån sitt kön, men vi tillhör fortfarande ett kön, 

det kan man inte ta bort. (Lärare A) 

 
..för vi känner att det är ändå viktigt att de får veta att det finns en han och en hon, så 

känner vi. (Lärare D) 

 
..för man vet ju ändå vem som är pojke och flicka. Det kan man ju inte säga annat, för, 

heller, för då blir det ju också konstigt. Man kan ju inte gå runt och säga hen till alla. 

För vi är ju faktiskt olika. Eller o, alltså oli, vi är ju, det finns ju ändå två olika kön. 

(Lärare E) 

 

En av dessa lärare betonar däremot starkt att det är vi vuxna som lägger ner 

värderingar i uppdelningen av pojkar och flickor. Barnen ser det inte på samma sätt 

menar läraren.  

 
För hos barnen är ju inte genus, alltså det är ju bara det här med könsdelarna då att dom 

är olika, och det kan ju intressera ett tag, men dom lägger ju inga värderingar i det.. så. 

Utan det är ju vi vuxna som färgar av oss i så fall. (Lärare F) 

 

5.4.4 Sammanfattning 
När det gäller frågan om hen är samtliga intervjuade lärares svar relativt 

överensstämmande, till skillnad från de övriga frågorna. De åsikter som framträder är 

att hen är nonsens, meningslöst, överdrivet, onödigt och obekvämt. Däremot anges 

bristande kunskap som en möjlig orsak till denna negativa inställning av fyra lärare. 
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Dessa kan även se en mening med användandet av hen, i vissa sammanhang, trots att 

de inte är övertygade om att de skulle kunna använda det personligen. Det främsta 

argumentet mot hen hos de sju intervjuade lärarna är att vi rent biologiskt är av två 

olika kön, flickor och pojkar, vilket vi inte kan komma ifrån. 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Inledning 

Vår undersökning berör lärares inställningar och attityder gentemot genus och 

könsneutralitet. Detta är normbrytande och obekväma frågor eftersom de bryter mot 

en sedan länge gällande ordning i samhället. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv 

socialiseras vi människor in i den rådande kulturen i samhället (Hundeide 2006). 

Inom denna kultur finns starka traditioner om vad som är accepterat och giltigt, inte 

minst när det gäller manligt och kvinnligt, så kallade genuskontrakt (Hedlin 2006; 

Olofsson 2007). Detta blir tydligt då vi analyserar vårt resultat eftersom många av 

lärarnas svar liknar varandra, trots att de inte alltid har svar på varför de resonerar 

som de gör. Givetvis finns en variation i de intervjuades svar, men resultatet tenderar 

ändå att luta åt ett och samma håll. Jämställdhet anses vara mycket viktigt medan en 

könsneutral benämning som hen inte får samma positiva respons.   

 

6.2 Skiljer på genus och hen 

I vårt resultat framkommer att de intervjuade lärarna skiljer på genus och hen. 

Lärarna menar att genus är viktigt, dock ur olika perspektiv. Alla intervjuade lärare 

betonar jämställdhet, men fyra av dem framhåller ett individperspektiv framför aktivt 

genusarbete för att uppnå detta. Samtliga poängterar alla barns lika rättigheter, men 

avfärdar hen som överdrift och nonsens trots att själva tanken med ordet är att ge 

barn lika möjligheter, eftersom hon och han bär på begränsande värderingar. 

Begreppet hen är tänkt att ge större möjligheter till identifikation och 

handlingsutrymme (Henkel 2012). Lärarna i vår undersökning menar att det är 

viktigt med jämställdhetsarbete, men när det gäller något så gränsöverskridande som 

att använda ett könsneutralt ord är de inte lika övertygade. Detta kan grundas i en 

omedveten rädsla för att rubba på den sedan länge etablerade ordning i samhället, 

den så kallade genusordning som Hedlin (2006) nämner, vilken innebär en reglering 

av män och kvinnors möjligheter. Det rör sig om könsmönster som är så djupt rotade 

i oss att de inte ens ifrågasätts, menar Olofsson (2007). Persson visar i sin 

forskningsöversikt att förskolan som arena reproducerar stereotypa könsmönster för 

pojkar och flickor dagligen i verksamheten. Han menar att pedagogerna i förskolan 

har dolda förväntningar på pojkar och flickor och att dessa förväntningar får 

genomslagskraft i interaktionen med barnen (Persson 2007). Även Äremalm- Hagsér 

& Pramling Samuelsson (2009) menar att pedagogerna i förskolan agerar utifrån 

könsstereotypa mönster. 

 

I Eidevalds (2009) avhandling framkommer att pedagoger ofta är positivt inställda 

till jämställdhet men att de har svårt att konkret beskriva hur de arbetar med detta. 

Liknande resultat framkommer i vår undersökning. De intervjuade lärarna framhåller 

att det ska finnas i bakhuvudet, att alla kan leka med allt och att individen bör 

betonas istället för könstillhörighet, men ytterst få ger konkreta exempel på hur 

arbete med jämställdhet kan gå till. Ett aktivt genusarbete har främst skett vid 

initiering uppifrån.  
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6.3 Individperspektivet 

Av de intervjuade lärare som inte arbetat med genus som prioriterat mål betonas 

individperspektivet starkt. De menar att de genom att bekräfta varje barns intressen 

och behov uppnår jämställdhet och att ingen diskrimineras. De verkar dock inte se 

några möjliga problem med begränsningar i detta tillvägagångssätt. Delegationen för 

jämställdhet i förskolan varnar för att risken med ett individperspektiv är att 

pedagogerna tror sig vara könsneutrala eftersom de inte lägger någon vikt vid kön, 

medan de i själva verket riskerar att reproducerar vanligt förekommande 

könsmönster (SOU 2004:115). Individperspektivet riskerar att göra lärare könsblinda 

menar Olofsson (2007) som även skriver att en vanlig kommentar i förskolan är: 

”Hos oss gör vi ingen skillnad på pojkar och flickor, hos oss jobbar vi mer 

individuellt med barnen” (Olofsson 2007 s.20). Hur barnen bemöts beror på lärarens 

förhållningssätt och hur medveten läraren är om egna normer och fördomar. Med ett 

individperspektiv finns en stor risk att frågan varför barnen är intresserade av saker 

och ting förbises, att läraren endast ser att barnen är intresserade av något och 

uppmuntrar detta utan att ifrågasätta om de fått några andra möjligheter? Här spelar 

samhället och kulturen stor roll i vad lärare förväntar sig av barnen och vad de ges 

för möjligheter, vad som läggs ner i de mellanmänskliga kontrakt som Hundeide 

(2006) menar att vi ständigt förhandlar om. Hedlin menar att det är en vanlig 

övertygelse bland lärare att det är enkelt att behandla pojkar och flickor lika bara 

genom att vara som vanligt, att det ”faller sig naturligt” (Hedlin 2006 s.59). Hon 

framhåller dock att det som känns naturligt ofta innebär att pojkar och flickor bemöts 

på olika sätt (Hedlin 2006). Detta kan bero på de omedvetna genuskontrakt som vi 

alla är med och hjälper till att upprätthålla. Hen utmanar dessa kontrakt, som vi 

upplever mycket bekväma att luta oss mot, vilket kan uppröra känslor på grund av 

rädsla för att sticka ut, att vara obekväm, eller att bli kritiserad. 

 

6.4 Skiljer på pojkar och flickor 

Vad lärare har för inställning till genus beror på vad de bär med sig för erfarenheter 

och socialt bagage. Enligt Olofsson (2007) kan genus ses på två olika sätt. Antingen 

betonas likheter eller så betonas skillnader, ett så kallat särartstänkande, vilket 

innebär att män och kvinnor skiljs åt när det gäller beteende och egenskaper, med 

biologiskt fokus. Ett särartstänkande leder till att män och kvinnor delas upp i två 

olika, oförenliga kategorier. Liknande resonemang går att återfinna i Henkels (2006) 

teori om könsmaktordning, där hon skriver om isärhållande av könen, ett sätt att 

åtskilja män och kvinnor. Davies (2003) menar att kategorisering är ett sätt att finna 

trygghet i en kaotisk värld. En dikotomi skapas där män och kvinnor skiljs åt och ses 

som varandras motsatser för att skapa ordning, vilket leder till att uppkomsten av 

mellanting, så som hen, motverkas eftersom det rör om och ifrågasätter våra 

grundläggande trygga normer. Olofsson (2007) menar att kön är det vanligaste vi 

kategoriserar efter och Odenbring (2010) visar i sin undersökning att könsriktade 

kommentarer som befäster och för könstillhörighet vidare är vanligt förekommande 

hos lärare i förskolan. 

  

I vår undersökning framkommer att de intervjuade lärarna främst argumenterar mot 

hen genom att betona det biologiska könet, att vi är pojkar och flickor och att detta 

inte går att ändra på. Detta kan kopplas till ett särartstänkande, eftersom det 

biologiska könet betonas, vilket leder till uppdelning där en dikotomi skapas som 

särskiljer och kategoriserar pojkar och flickor. Lärarna blandar ihop biologiskt kön 
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och genus. Fler av dem verkar även tro att ett användande av hen innebär att 

könsrollerna ska suddas ut och att hon och han ska upphöra att gälla, vilket är den 

bild som ofta framförs i media. Detta behöver inte vara fallet då tanken är, enligt de 

som förespråkar detta ord, att det ska vara ett komplement för situationer som inte 

kräver en uppdelning och för personer som inte vill sluta sig till ett visst kön. Hen är 

tänkt att ge tre möjligheter istället för två (Henkel 2012; Milles, Salmsson & Tomičić 

2012).  

 

6.5 Genusdebatten och medias påverkan 

Genusdebatten har pågått länge och inte minst på senare tid. Inom förskolan handlar 

det främst om jämställdhet, att flickor och pojkar bemöts och behandlas olika på 

grund av sin könstillhörighet. I vår undersökning menar lärarna att debatten alltid bör 

finnas levande i bakhuvudet. De som arbetat aktivt med genus tidigare upplever dock 

att den mattats av. Genusdebatten i media upplevs som både positiv och negativ 

eftersom den kan medvetandegöra samtidigt som den kan förenkla och krångla till. 

Hen kan statuera ett exempel på detta eftersom det egentligen enbart är ett ord som är 

tänkt att förenkla språket och vidga möjligheterna för identifikation (Henkel 2012). 

Genom medias vinkling har ordet däremot blåsts upp och laddats med en mängd 

känslor som lett till ett starkt motstånd eftersom de fått det att se ut som om hen 

ifrågasätter de grundläggande normer som finns befästa i de genuskontrakt som 

Hirdman beskriver (Hedlin 2006). En rädsla har uppstått om att detta lilla ord ska 

tillintetgöra dessa gamla normer med en vriden debatt som resultat.  

 

Begreppet hen har berörts mycket i media det senaste året. Det aktualiserades främst 

med lanseringen av barnboken Kivi och monsterhund av Jesper Lundqvist (2012) i 

januari 2012, där han konsekvent använder sig av hen istället för han och hon. Boken 

väckte många känslor och debatten som följde bestod främst av debattinlägg och 

insändare med upprörda människors tankar om fenomenet. Detta gör att det som går 

att läsa om hen i svensk dagspress ofta blir vridet och ironiserat och riskerar att ge en 

skev och ofullständig bild. Trots att detta är fallet påverkar debatten allmänheten, på 

såväl medvetet om omedvetet plan. Ironiseringen av hen i media leder till osäkerhet 

över om begreppet verkligen kan ses som något seriöst. I denna fråga har även TV-

programmet Solsidan spelat stor roll, vilket märks i våra intervjuer då fyra av de sju 

lärarna nämnde just detta program. En av dem berättade dessutom att detta var det 

enda möte med hen hon haft. Ingrid H Fredriksson menar att hen inte bara är ett ord 

att införa i en ny ordlista utan att det även är ett ord med stark laddning, ett ord att 

förhålla sig till, vilket är en av anledningarna till att det inte etablerats ännu (Eriksson 

2012). Detta överensstämmer med vårt resultat, där ingen av de intervjuade lärarna 

verkar se hen enbart som ett nytt ord ämnat att hjälpa och förenkla, utan som ett 

fenomen som kommit för att förändra och utmana den rådande könsordningen.  

 

6.6 Kompensatoriskt arbetssätt 

Bodén (2011) skriver att ett kompensatoriskt arbetssätt är vanligt förekommande i 

förskolan, när det gäller genus och jämställdhetsarbete. I vår undersökning nämner 

dock endast två lärare detta arbetssätt, varav den ena endast har ett sådant tänkande i 

bakhuvudet och den andra inte arbetar med det längre. Den lärare som nämner att de 

tänker på att lyfta fram flickor och dämpa pojkar reflekterar däremot själv över att 

alla flickor och pojkar inte kan dras över en kant, men framhåller ändå att pojkar ofta 
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tar mer plats och flickor står tillbaka. Risken med ett kompensatoriskt tänkande är att 

fokus försvinner från individen, vilket både Olofsson (2007) och Bodén (2011) 

varnar för. Då vissa egenskaper tilldelas de olika könen på detta generaliserande sätt 

uppstår könschabloner som hjälper till att fortsätta segregera flickor och pojkar som 

två separata kategorier och därigenom begränsar de individuella möjligheterna. Trots 

att barnen övas i könsöverskridande beteenden delas de fortfarande in i två skilda 

grupper, där mellanting saknas. Ett kompensatoriskt arbetssätt kan därför anses 

motverka sin egen grundmening som ett arbete mot jämställdhet. 

 

6.7 Slutdiskussion 

Avslutningsvis vill vi sammanfatta de upplevelser och reflektioner vi gjort under 

arbetets gång.  

 

Individperspektivet har framkommit starkt i de kommuner som inte arbetat aktivt 

med genus. Det framhålls som ett självklart arbetssätt för att uppnå jämställdhet, utan 

att effekterna ifrågasätts. Risker som att de fortfarande kan agera utifrån rådande 

könsnormer samt att uppkomsten av barnens intresse inte ifrågasätts verkar inte 

reflekteras över. I den kommun där de arbetat mer genusinriktat har de dock få 

självklara svar på hur detta arbete ska utföras.  

 

Den allmänt rådande åsikten hos våra intervjuade lärare är att genus och jämställdhet 

är viktiga frågor i verksamheten medan hen förkastas som ett överdrivet 

nonsensbegrepp av de flesta. De verkar ha svårt att ta det till sig, även de som ändå 

reflekterar över begreppets möjliga användningsområden. Ingen av de intervjuade 

lärarna är direkt insatta i hen-debatten, men har ändå starka åsikter om den. I deras 

resonemang återfinns mycket av de åsikter och argument som tas upp som en 

problematik av många genusförespråkare, så som könsblindhet, könschablonisering, 

genuskontrakt och genusordning (Hedlin 2006; Olofsson 2007; Henkel 2006). Fokus 

i de intervjuade lärarnas argument är det biologiska könet och en upprördhet över att 

hen utmanar denna grundläggande uppdelning går att skönja hos fler av dem.  

 

Hen-debatten, så som den gestaltas i media, blir ingen vetenskapligt grundad 

sakdebatt utan snarare en debatt om människors tyckande och tänkande. Detta kan 

vara en bidragande orsak till att begreppet har svårt att etablera sig, eftersom det lätt 

kan upplevas tramsigt och ironiskt, vilket är vår upplevelse av de intervjuades svar. 

Hade det däremot lagts fram som en avhandling med vetenskapligt grundad 

information hade de förmodligen inte avfärdat det lika lätt.  

 

Havung menar att vi har ett ansvar som lärare att göra oss medvetna om våra egna 

attityder till och föreställningar om genus eftersom vi annars riskerar att överföra 

dessa på barnen (Havung 2006). Detta blir särskilt viktigt eftersom många av de 

åsikter vi bär på, inte minst när det gäller könstillhörighet, är omedvetna och 

oreflekterade då vi socialiserats in i dem genom vår tillhörighet i ett samhälle och en 

kultur. För att medvetandegöra sig som lärare kan det underlätta att ha en gemensam 

policy och en aktiv diskussion i arbetslaget som belyser problematiken kring 

genusfrågor, vilket framkommit att det för närvarande inte finns i de intervjuade 

lärarnas verksamheter. Tidsbrist på grund av olika konkurrerande mål nämns som en 

orsak till detta. Fler av lärarna har dock uttryckt en tro på att sådana diskussioner 

skulle gynna deras verksamhet.  



32 

 

 

En fråga som uppstått under arbetets gång och som vi bär med oss som blivande 

förskollärare är: Kan ändringen av ett enda litet ord ändra ett sedan länge invant 

beteende? 

 

6.8  Fortsatt forskning 

I vår undersökning har vi funnit att det inte finns så mycket vetenskaplig forskning 

om begreppet hen överhuvudtaget, då det är ett relativt nytt begrepp för allmänheten. 

Däremot har vi stött på pågående forskning om ämnet som ännu inte publicerats 

eftersom vetenskaplig forskning tar tid. Hen skulle kunna vara ett steg närmre 

jämställdhet eftersom det skulle kunna minska de samhällsskapade stereotypa 

könsroller som begränsar människors handlingsutrymme. Däremot saknas forskning 

om effekter av användandet av det könsneutrala begreppet hen i förskola och 

förskoleklass, vilket gör det svårt att uttala sig om begreppets eventuella vinningar. 

Mer forskning på området skulle därför behövas.  

 

Vår undersökning berör enbart sju lärare i vår omnejd och deras upplevelser av 

genusarbete och hen. För ett mer generaliserbart resultat skulle en större studie 

behöva göras som innefattar fler lärare och spänner över ett större geografiskt 

område. Studien skulle även behöva kompletteras med observationer av lärarnas 

beteenden i verksamheten, eftersom detta inte alltid överensstämmer med deras 

uttalanden.  

 

Eftersom ämnet är nytt för allmänheten har ingen av de intervjuade lärarna varit 

särskilt insatta. Om samma undersökning görs, med samma lärare, om några år 

skulle resultatet säkerligen se annorlunda ut, eftersom debatt och forskning då 

kommit längre och intervjupersonerna haft mer tid att sätta sig in i och reflektera 

över ämnet.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Det har nu blivit dags för oss att göra vår C-uppsats. Vi har 
tidigare varit i kontakt med er med en tillfrågan om deltagande i 
en intervju, men vill med detta brev tydliggöra vad vi har för 
syfte med arbetet. Vårt ämne berör genus och kategorisering av 
kön i förskola och förskoleklass och pedagogers upplevelser av 
detta. Vi kommer även att komma in på det nu väldigt aktuella 
och omdiskuterade begreppet ”Hen”. Vi kommer att bifoga de 
frågor vi tänkt ställa, så att ni får möjlighet att förbereda er innan 
vi kommer och intervjuar er. Tanken är att intervjun ska 
dokumenteras med hjälp av ljudupptagning. Efter att vi 
transkriberat den data vi samlat in kommer vi däremot radera 
inspelningen, för att säkerställa allas anonymitet. Ni kommer inte 
heller benämnas med namn eller skola i vår text. Då uppsatsen är 
klar får ni möjlighet att ta del av resultaten, om ni så önskar. Vi 
har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet) och tar hänsyn till dessa i vårt arbete. Om 
ni vill veta mer om dessa principer kan vi gå igenom dem innan 
intervjun. Vi vill inte att ni ska känna någon press över att ni 
måste prestera eller ge oss väl genomtänkta o ch ”korrekta” svar, 
utan se det istället som ett givande samtal som vi hoppas lära oss 
något av. För att förtydliga är det bara en av oss som kommer att 
medverka vid intervjun. Vill ni och har möjlighet får ni gärna vara 
flera deltagande, om detta känns mer bekvämt. Vi beräknar att 
intervjun kommer ta mellan 30-60 minuter, beroende på hur 
samtalet flyter på.  

 

Vi hoppas på ett givande samtal 

Mvh Emma Davidsson och Therese Eriksson  
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Bilaga 2 

 

Intervju av pedagoger inom förskola/förskoleklass 

 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur många år har du arbetat med detta yrke? 

 Arbetar du inom förskola eller förskoleklass?  

 Har du någon vidareutbildning inom genus?  

 

Intervjufrågor:  

 Hur upplever du den pågående genusdebatten? 

 Upplever du att den tillför något i verksamheten  

 Upplever du att den tillför något på ett personligt plan?  

 Har den påverkat din inställning något? 

 

 Arbetar ni i arbetslaget aktivt mot kategorisering efter kön? (med andra ord 

uppdelning och behandling av barnen på olika sätt beroende på kön)  

 I sådana fall; på vilket sätt?  

 Om inte; varför?  

 Använder ni er av något könsneutralt material, så som böcker?  

 Har ni ett medvetet tänk kring hur ni arrangerar den fysiska miljön?  

 

 För ni kontinuerliga samtal kring genus/kategorisering och ert bemötande 

gentemot barnen i arbetsgruppen?  

 Tror du sådana samtal kan hjälpa till i ditt eget förhållningssätt till 

barnen?  

 

 Vad har du för relation till begreppet ”Hen”? 

 Är du insatt i debatten?  

 Tror du det kan tillföra verksamheten något eller är det bara nonsens? 

 Om ”Ja”; på vilket sätt? / Om ”Nej”; varför inte?  

 Har du ägnat en tanke åt det innan vi ställde frågan? Och i sådana fall var 

denna ur en pedagogisk eller personlig synvinkel?   

 

 


