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Abstrakt 

 
 

Erika Olsson & Annika Ljungqvist 

 

English title: He, she or hes. Gender assignment for preschool interpreted by some preschool 

teachers. 

 

Svensk titel: Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare 

 

     Antal sidor: 36 

 

In this study, we have investigated how four preschool teachers interpret the gender 

assignment written in the curriculum for preschool (Lpfö98, rev2010) but also how they think 

that their attitudes regarding gender affects children’s identity development. We have carried 

out the study using a hermeneutic tradition of research and interviews. The preschool teachers 

included in the study are well aware of the gender assignments in Lpfö98 (rev2010) but the 

result shows that they find it difficult to put into words exactly what it means to them. But all 

preschool teachers agree that the gender assignment is about the individual person and to put 

that particular person in focus. All preschool teachers say that they work with gender-

awareness by adapting the environment, materials, approaches and activities based on the 

individual. The result shows that the preschool teachers feel they have a major impact on 

children's development of identity and therefore their approach to, expectations and thoughts 

about the different genders of great importance to children in preschool to receive an equal 

education. 
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Sammanfattning 

I den här studien har vi undersökt hur fyra förskollärare tolkar genusuppdraget i Läroplanen 

för förskolan (Lpfö98, rev2010) men också hur de uppfattar att deras förhållningssätt gällande 

hur genus påverkar barns identitetsutveckling. Vi har genomfört studien med hjälp en 

hermeneutisk forskningstradition och kvalitativa intervjuer. Förskollärarna som ingått i 

studien är väl medvetna om det genusuppdrag som finns i Lpfö98 (rev2010) men det har 

framkommit att de tycker det är svårt att sätta ord på exakt vad det innebär för dem. Dock är 

alla förskollärare överens om att genusuppdraget handlar om den enskilda individen och att 

det är denna som ska vara i fokus. Samtliga förskollärare anser att de arbetar genusmedvetet 

genom att anpassa miljö, material, förhållningssätt och verksamhet utifrån den enskilda 

individen. Resultatet visar på att förskollärare anser sig ha stor påverkan på barns 

identitetsutveckling och därför är deras förhållningssätt till, förväntningar på och tankar kring 

de olika könen av stor vikt för att barn i förskolan ska få en likvärdig utbildning. 

 

Nyckelord: genus, hen, identitetsutveckling, jämställdhet, kön, läroplan 
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1 Inledning 

I följande kapitel presenteras vår bakgrund till arbetet samt syfte och frågeställningar som 

formulerats utifrån denna. 

1.1 Bakgrund  

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (rev 2010), som är ett juridiskt bindande dokument, står 

följande kring vårt genus- och jämställdhetsuppdrag, vilket alla som är verksamma inom 

förskolan ska arbeta efter och följa: 

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö98, rev 2010:5). 

 

Av egna erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning har vi förstått att 

genusuppdraget i Lpfö98 (rev 2010) kan tolkas och praktiseras på olika sätt ute i 

verksamheten. Under vår verksamhetsförlagda utbildning och studietid på Linnéuniversitet i 

Växjö har vårt intresse för genus växt då vi märkt skillnader på våra respektive VFU-platser 

och anser oss behöva mer kunskap om genus i vår framtida yrkesroll. Genus är de 

förväntningar, tolkningar och föreställningar som anger orsaken till vad kvinnor och män, 

flickor och pojkar förväntas vara beroende av sitt kön (SOU 2006:75).  Eidevald (2009) 

menar att både nationell och internationell forskning visar hur personal i förskolan många 

gånger snarare förstärker än motverkar traditionella könsroller. Vi har reflekterat över detta 

och funnit det intressant att ta reda på hur förskollärare tolkar och tänker kring det 

genusuppdrag som finns i Lpfö98 (rev 2010). Enligt Skollagen (2010:800, 8§) ska alla som 

arbetar inom förskolan främja lika rättigheter samt möjligheter inom verksamheten oavsett 

kön.  

 

Genus och jämställdhet är heta debattämnen inte enbart inom förskolan. Uttrycket hen är 

omdiskuterat och debatten hettade till när boken ”Kivi och monsterhund” av Jesper Lundqvist 

och Bettina Johansson släpptes. I boken ersätter hen han och hon, alltså tas könet bort och 
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personen i fråga blir könsneutral. Vilka konsekvenser kan det få för samhället och kan det 

vara så att individen försvinner i kollektivet? 

I artikeln Kunskapsöversikt: Metoder och förhållningssätt för genus i skolan (Heikkilä, 2011) 

står följande: Våra föreställningar och förhoppningar om hur det sociala beteendet hos flickor 

och pojkar ska se ut stör i vår undervisning och gör att lärandemöjligheter drabbas. Det 

innebär att invanda tankar och behandlingsmönster av pojkar och flickor påverkar deras 

utvecklingsmöjligheter. För att motverka detta måste pedagogerna i förskolan bli medvetna 

och arbeta medvetet med genus samt kring jämställdhet. Lärarutbildningen ansvarar för att 

genusperspektiv inkluderas i utbildningen men utrymmet för detta minskar (Ortiz, 2012). I 

SOU (2006:75) framgår att genusfrågor i lärarutbildningen ofta blir ”snuttifierade”, vilket 

innebär att studenterna inte får någon djupare förståelse för genusuppdraget eller hur det kan 

hanteras i arbetet som förskollärare. Enligt Skolinspektionens rapport Förskola, före skola – 

lärande och bärande (2012) är genusfrågor ett kunskapsområde som personal i förskolan 

behöver förankring från teori och forskning för att på ett professionellt sätt kunna arbeta med 

dessa frågor.  

I vår kommande yrkesroll som förskollärare är det viktigt att vara medveten om hur man 

bemöter och uppträder gentemot pojkar och flickor samt att vi är en förebild för barnen i 

verksamheten. Vårt förhållningssätt kring genus är något som kommer att påverka barnen i 

deras identitetsutveckling och framtida liv. Svaleryd (2003) skriver att förskollärare har både 

möjlighet och makt att påverka samt forma barns identitet. Med detta som bakgrund har vi 

därför formulerat nedanstående syfte och frågeställningar för att belysa hur det ser ut på några 

förskolor. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur några förskollärare tolkar läroplanens 

genusuppdrag samt hur de uppfattar att deras förhållningssätt kring genus kan påverka 

barnens identitetsutveckling. 

Frågeställningar: 

 Hur tolkar några förskollärare genusuppdraget i läroplanen för förskolan Lpfö98 

(rev2010)? 
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 Hur uppfattar de att deras förhållningssätt gällande detta påverkar barnens 

identitetsutveckling? 

1.3 Begreppsförklaring  

Förklaringarna kommer från Nationalencyklopedin (1989). 

Identitet – självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.  

Jämställdhet – ett tillstånd som kan anses råda när män och kvinnor har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter.  

Kön – term som används för att särskilja individer som producerar olika typer av könsceller. 

Genus – grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga 

egenskaper hos de företeelser man talade om, manligt-kvinnligt. 
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2 Litteraturgenomgång 

 I följande kapitel presenteras tidigare forskning, litteratur och studier som berör 

examensarbetets område och dessa kommer att användas för att analysera resultatet av 

examensarbetets syfte och frågeställningar. 

2.1 Genus 

Begreppet genus har under den senare delen av 1980-1990 talet varit flitigt använt i forskning 

och debatt kring könen. Genus markerar den sociala relationen i kön (Tallberg Broman, 

2002). Det konstruktivistiska tänkandet är det som dominerar debatten om genus idag, vilket 

innebär att kön är något konstruerat om än med varierande inriktningar (a.a., 2002). Enligt 

Olofsson (2007) avser begreppet genus det sociala könet och föreställningen om att mäns och 

kvinnors skilda beteenden inte kan härledas till biologiska skillnader utan att det är en social 

konstruktion. "Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Genus är vad det 

kulturella arvet och det sociala systemet format oss till" (Svaleryd, 2003:29). Betydelsen av 

genus varierar genom att genus i varje sammanhang samspelar med flera olika faktorer hos 

både individ, samhälle och omgivning. Därför kan man alltså beskriva ett genusperspektiv 

som ett socio – kulturellt perspektiv (Gannerud, 2001). Tallberg Broman (2002) menar att 

genus är kontextuellt då varje individ är olika beroende på situation, sällskap och plats men 

inom vissa genusgränser. Hur vi utformar vår manlighet eller kvinnlighet är ett resultat av 

social anpassning och konstruktion som påverkas av de sociala villkoren som omger oss. 

Eidevald (2009) menar att genus ses som ”det sociala könet” som alltså är socialt konstruerat.  

 

Diskussioner kring genus handlar om hur människan upplever och beskriver sin 

könstillhörighet men också hur vi hanterar att mänskligheten faktiskt delats in i två grupper 

(Svaleryd, 2003). Svaleryd (2003) påpekar att begreppet genus handlar om och fokuserar på 

själva relationen mellan kvinnligt och manligt (relationen mellan de två könen), på kvinnors 

och mäns beteenden samt vad som anses kvinnligt eller manligt. Fortsättningsvis skriver 

Svaleryd att genus inte är de biologiska skillnaderna i sig utan att det är hur varje individ 

tolkar de biologiska skillnaderna. Forskning visar att förskolan förstärker olikheter som har 

med genus att göra och att det begränsar både pojkar och flickor (a.a., 2003). Om 

förskollärare saknar medvetenhet kring genus är risken stor att de inte motverkar traditionella 

könsmönster utan istället arbetar utifrån just traditionella könsmönster (Eidevald, 2009).  
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2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella sammanhanget har stor betydelse för barns utveckling. Vygotskij menar 

att barn lär i relation med andra, i sociala sammanhang (Evenshaug & Hallen, 2001). Barnets 

upplevelse om vad det innebär att vara pojke eller flicka formas i bemötandet och samspelet 

men andra människor (Svaleryd, 2003). Enligt Vygotskij är den vuxna den vägledare och 

förebild som visar barnen hur saker fungerar genom verbala instruktioner samt som förebild, 

han kallar det för dialogiskt samarbete och sker i den proximala utvecklingszonen.  I den 

proximala utvecklingszonen behöver barnen stöd för att klara av nya uppgifter. Enligt 

Vygotskij är det personer med mer erfarenhet som inom denna utvecklingszon kan ge barnen 

detta genom stimulans till aktivt samarbete med andra (Evenshaug & Hallen, 2001).  I detta 

samarbete mellan den vuxna (pedagogen) och barnen försöker barnen tolka den vuxnas 

handledning för att sedan göra den till sin egen (a.a, 2001). De reaktioner och den respons 

som barnen får från andra människor påverkar och skapar tysta överenskommelser om vilka 

positioner som är lämpliga endast för flickor respektive pojkar (Svaleryd, 2003). Evenshaug 

och Hallen (2001) skriver att Vygotskij menar att i det dialogiska samarbetet finns det 

stödstrukturer som spelar en viktig roll, dessa stödstrukturer innebär att den vuxna hjälper 

barnen att bygga upp strukturer som stödjer och hjälper barnen att öka sin förståelse och 

kompetens kring olika saker. 

2.3 Könsidentitet och könsroller 

Våra föreställningar om kön påverkar formandet av könet, både vårt eget och andras. Vad 

uppfattar vi som kvinnlig respektive manligt? (Tallberg Broman, 2002). Beroende på vilka 

yttre könsorgan vi har så klassificeras vi utefter detta och denna klassificering gör att vi 

uppfostras till att bli olika sociala individer som har olika uppgifter och roller i samhället 

(Svaleryd, 2003). Evenshaug och Hallen (2001) skriver att första steget i utvecklingen av att 

skapa sig en könsidentitet är att veta att man är en pojke eller en flicka. Vuxna bidrar till att 

vidhålla stereotypa könsroller och könsmönster både i förskolan, vid dop, i samhället, i 

hemmet etc. (Wahlström 2003).  Redan tidigt börjar barnen forma sina könsroller utifrån 

samhällets krav och normer (Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

Könsidentitet handlar om det biologiska könet och individens uppfattning kring det, alltså 

som flicka respektive pojke. Könsroller handlar däremot inte om de biologiska utan om de 
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sociala förväntningarna som samhället har samt de krav som samhället ställer (Evenshaug & 

Hallen 2001). Svaleryd (2003) skriver att det är en känslig samt viktig process när barnen 

skapar sina könsidentiteter vilket kräver kunskap och medvetenhet av omgivningen. Samtidigt 

skriver Evenshaug och Hallen (2001) att redan i mycket ung ålder visar barnen uttryck för 

stereotypa könsroller genom att exempelvis anse att bara flickor kan leka med dockor och 

bara pojkar kan leka med bilar.  Idag är förskolan tillsammans med grundskolan de mest 

kontinuerliga mötesplatserna mellan kön i samhället, all annan verksamhet är mer segregerad 

och pedagogen är en betydelsefull aktör i formerandet av genus (Tallberg Broman, 2002). I 

vårt samhälle används föreställningar och normer kring kön som viktiga 

kategoriseringsprinciper i många olika sammanhang, allt från vilka färger vi har på våra 

kläder till arbetsmarknaden exempelvis tjänster och lön (Gannerud, 2001).  

 

Vissa pedagoger i förskolan vill kunna förutse vad som kommer att ske i barngruppen och vill 

därför att ”pojkar ska vara pojkar och flickor ska vara flickor” och agera efter traditionella 

könsroller, eftersom icke-traditionella flickor och pojkar gör att verksamheten blir mindre 

förutsägbar (Wahlström, 2003). Vi är hela tiden med och skapar kön och inte enbart genom 

det vi säger utan med leenden, blickar, mimik och röstläge. På det här sättet bestraffar eller 

bekräftar vi det barnen gör (Olofsson, 2007). Vilka aktiviteter och lekar som barnen väljer är 

styrda av de sociala och kulturella förväntningarna som finns på de båda könen. Att barnens 

val påverkas på grund av dessa förväntningar begränsar både flickor och pojkars lärande och 

erfarenheter (Svaleryd, 2003). För att kunna se förbi könsstereotyper och uppmärksamma den 

enskilda individen och dennes samspel med sin sociala omgivning måste man tankemässigt 

särskilja genus och individuellt kön (Gannerud, 2001).  

2.4 Identitetsskapande 

Som förskollärare i förskolan ska man ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet och 

ansvara för att varje barn får uppleva sitt eget värde (Lpfö98, rev.2010).  

 

”Det handlar om att arbeta med värderingar och normer, samt att betona vikten av att finna 

identiteten som människa snarare än som kön. Kön är inget vi väljer, men könsidentiteten är 

däremot i högsta grad personlig och påverkbar" (Svaleryd 2003:115). 

Detta innebär att det är viktigt att pedagogerna har stor kunskap om och är medvetna i sitt 

arbete kring genus och kön för att ge barnen de bästa förutsättningarna i sitt identitetskapande.  
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Dagligen påverkas barnen av pedagogernas förhållningssätt i verksamheten vilket innebär att 

pedagogerna har stor möjlighet att påverka, forma samt inverka på barnens identitetsskapande 

som är en ständigt pågående process (Svaleryd, 2003). Enligt Mead (1995) har jaget en 

utveckling vilken uppstår i den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen som är ett resultat 

av individens relationer till andra som befinner sig i dennes omgivning under denna pågående 

utveckling. Evenshaug och Hallen (2001) menar att i rolleken utvecklar barnen sin identitet, 

detta genom att pröva på olika roller och därmed experimentera med sin identitet samt även få 

en uppfattning kring andras identitet och roller. Författarna fortsätter att skriva att i barnens 

ständiga prövande av olika identiteter och roller kan en identitetsförvirring uppstå och därför 

är de vuxnas roll som stöd i barnens identitetsutveckling av stor vikt. 

2.5 Jämställdhet 

Tallberg Broman (2002) menar att Sveriges jämställdhetspolitik under de senaste 30 åren har 

varit inriktad på att uppnå lika rättigheter, möjligheter och villkor mellan kvinnor och män. 

”Begreppet jämställdhet är svenskt” (a.a., 2002:167) och innebär en precisering av begreppet 

jämlikhet. Idag finns jämställdhet som värdegrund och pedagogisk fråga i läroplanen för 

förskolan (Lpfö98, rev2010) och även i skollagen (SFS 2010:800) står det att bland annat 

jämställdhet mellan människor ska ligga till grund för utbildningen. Svaleryd (2003) menar att 

jämställdhet innebär en frihet för alla människor att utveckla sin personliga förmåga och 

kunna fatta beslut utan att bli begränsade av bestämda genusroller. Författaren fortsätter med 

att skriva om att det även handlar om hur pojkar och flickor, män och kvinnor, förhåller sig 

till varandra och inkluderar även hur pedagoger lär barnen att förändra traditionella 

könspositioner genom att praktisera samt överföra olika handlingsmönster, demokratiska 

värderingar och idéer till barnen.  

 

Enligt Jämställdhet i förskolan – metoder och möjligheter (Regeringskansliet, 2007) handlar 

jämställdhetarbete i förskolan om hur den vuxne i sin roll som pedagog bemöter och 

behandlar barn i deras intressen, handlingar och aktiviteter. Det är barnen som ska vara i 

fokus och ett aktivt arbete för jämställdhet leder till att de vuxna ändrar sina attityder och sitt 

förhållningssätt för att på så vis frigöra barnen från de traditionella förväntningar som finns på 

dem. För att ett bra jämställdhetsarbete ska bli genomförbart på en förskola måste 

pedagogerna vara medvetna samt arbeta med att stärka barnens självkänsla. Genom att barnen 

blir trygga i sin egen roll vågar de vara gränsöverskridande, därmed bryts traditionella 
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könspositioner och det kan bli mer jämställt (Svaleryd, 2003). Gannerud (2001) menar att 

könsöverskridande val är relaterat till sociala faktorer och det krävs stödstrukturer för att våga 

vara könsbrytare. Eidevald (2009) anser att det krävs mer än bara utbildning och tid till 

reflektion för att kunna ha en jämställd verksamhet. Man behöver synliggöra att det finns ett 

kategoriserande tänkande kring kön där pojkar och flickor ses som varandras motsatser. 

2.6 Förhållningssätt 

Tallberg Broman (2002) menar att genus har en större genomslagskraft i de aktiviteter som är 

strukturerade av pedagoger i förskolan. I dessa situationer påverkas kommunikationen mellan 

pedagog och barnen tydligare av genus. Pedagogerna i förskolan blir barnens första reflektion 

av hur samhället ser ut och barnen bygger sin identitet utifrån hur denna reflektion ser ut 

vilket innebär att pedagogerna först måste ta tag i sina egna omedvetna värderingar, mönster 

och föreställningar som de har fått från sin egen roll i genusordningen som de växt upp med 

(Svaleryd 2003). Wahlström (2003) skriver att pedagoger i förskolan sätter normen som 

barnen sedan gör till sina och sedan för dem vidare. Forskning visar hur viktigt de vuxnas 

bemötande mot barnen är (Regeringskansliet, 2007). Visar pedagogerna att ett barn är viktigt 

och att det han eller hon säger så agerar barnet utifrån detta. Hur de vuxna i förskolan 

bedömer och bemöter barnen är alltså av stor betydelse för barnens upplevelser av vad det 

innebär att vara flicka eller pojke (Eidevald, 2009).   

 

Förskolan och dess pedagoger har en stor maktroll gentemot mot barnen gällande barnens 

socialisation, identitetsskapande, könsmönster etc. och där spelar pedagogernas 

förhållningssätt en stor roll (Wahlström, 2003). Pedagogerna är mer toleranta mot pojkar än 

flickor då pojkar förväntas ha ett större rörelsebehov samt att de ofta erhåller mer hjälp. 

Genom att pedagogerna tillfredsställer pojkarnas behov snabbare än flickors signalerar det till 

barnen att pojkarna har mer makt. Vilket innebär att genuskontraktet, som innebär att det 

manliga könet erhåller mer makt än det kvinnliga, vidmakthålls (Svaleryd, 2003).  Som 

pedagog i förskolan är man en betydelsefull aktör som bidrar aktivt i konstruktionen av 

”pojke” och ”flicka” (Tallberg Broman, 2002).  Wahlström (2003) skriver att förskollärare 

omedvetet vill att flickor ska bete sig som flickor och att pojkar ska bete sig som pojkar. Då 

vuxnas förhållningssätt påverkar barnens förståelse och respekt för de grundläggande värden 

som finns i ett demokratiskt samhälle är de en viktig förebild (Lpfö98, rev2010) och även en 

av de viktigaste delarna i barns socialisationsprocess (Wahlström, 2003). För att bidra till 
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positiva förändringar gällande gruppens klimat, barnens utveckling och pedagogernas 

förhållningssätt är det viktigt med en medveten genuspedagogik (Svaleryd, 2003). Wahlström 

(2003) menar att det är pedagogernas skyldighet att ge barnen, både pojkar och flickor, 

möjligheten att vidga sina vyer och arbeta mot stereotypa könsroller.  
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3  Metodologiska överväganden 

I följande kapitel beskrivs val av metod, redskap för insamling av material, urval, hur arbetet 

gått till och hur materialet bearbetats för att besvara examensarbetets frågeställningar och 

syfte. Även de etiska principer som vi tagit hänsyn till i undersökningen redovisas nedan. 

3.1 Val av ansats 

Examensarbetet har tagit sin utgångspunkt ur en hermeneutisk forskningstradition. 

Hermeneutikens syfte är att få fram en gemensam och giltig förståelse av en texts mening 

(Kvale, 1997). För att kunna få svar på vårt syfte och frågeställningar måste vi både titta på 

och fördjupa oss i enskilda tankar och tolkningar kring genus för att sedan ta ett bredare 

perspektiv där vi tolkar och försöker sammanväva de enskilda delarna till en helhet. Enligt 

Kvale (1997) finns det en princip för den hermeneutiska tolkningen som handlar om en 

ständig växling mellan delar och helhet. Utifrån en diffus och omedelbar uppfattning och 

texten som helhet tolkar man sedan de enskilda delarna för att sedan återgå till helheten och så 

vidare. Denna cirkularitet betraktas utifrån den hermeneutiska traditionen som en god cirkel 

där möjligheten av en allt djupare förståelse av meningen är möjlig. 

 

Med vår undersökning vill vi försöka tolka och förstå intervjupersonernas svar och inte få 

fram ”säker” kunskap (Stukát, 2005). Därför har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod 

istället för en kvantitativ. En kvantitativ undersökning innebär ett generaliserbart resultat som 

kan gälla en större grupp än de man intervjuat (a.a. 2005), vilket inte är vårt syfte. En 

kvalitativ metod innebär däremot att skaffa djupare kunskap än den som ofta framkommer vid 

en kvantitativ metod (Patel & Davidsson, 2003). Målet med en kvalitativ studie är att finna 

mönster, uppfattningar eller variationer men inte att generalisera dessa (Stukát 2005). 

3.2 Val av metod 

Utifrån vårt syfte, att ta reda på hur några förskollärare tolkar läroplanens genusuppdrag samt 

hur de uppfattar att deras förhållningssätt kring genus kan påverka barnens 

identitetsutveckling, har vi valt att använda intervju som metod. Vi har valt intervju som 

metod då vi ville föra en muntlig dialog med de utvalda förskollärarna där vi hade 

möjligheten att fråga vidare och fördjupa oss i deras svar vilket exempelvis en enkät inte hade 

gett oss möjligheten till. Vi har valt intervju som metod då vi vill få fram en beskrivande bild 
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(Dalen, 2008) av hur några förskollärare tankar kring läroplanens genusuppdrag. Med hjälp av 

intervjun kan man få reda på människors tankar, känslor, beteenden eller attityder kring ett 

visst ämne och få en förståelse kring vad, i det här fallet, några förskollärares tankar kring vad 

genusuppdraget i läroplanen (Lpfö98, rev2010) innebär.  

3.3 Intervju 

Enligt Stukát (2005) är intervju den vanligaste samt viktigaste arbetsmetoden inom 

utbildningsvetenskap och där syftar de i första hand på forskningsintervjun. Vi har valt att 

utföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att samla empiri till vår studie. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att få kunskap kring, att upptäcka mönster samt att tolka och förstå 

intervjupersonens svar (Patel & Davidson 2003, Stukát 2005, Trost 2010). Bryman (2011) 

skriver att i en kvalitativ intervju ligger fokus på intervjupersonens ståndpunkter samt dennes 

uppfattningar och synsätt.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna arbetade vi fram en intervjuguide (se bilaga 1) där 

frågor och centrala teman ska täcka undersökningens viktigaste områden. Detta är någonting 

som Trost (2010) menar är viktigt i en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden är öppna och 

kopplade till våra frågeställningar. Öppna frågor innebär att inga färdiga svarsalternativ kan 

ges, dock har förbestämda frågor konstruerats innan intervjutillfällena och dessa ställdes i den 

ordning som kom naturligast (Patel & Davidson, 2003). I en kvalitativ intervju kan forskaren 

avvika från intervjuguiden utifrån intervjupersonens inriktning på svaret, det handlar om 

flexibelitet, men i en semistrukturerad intervju följer ofta forskaren sin intervjuguide i den 

meningen att alla områden täcks in (Bryman 2011).  

 

För att försöka förstå intervjupersonernas sätt att reagera på och resonera kring 

genusbegreppet i Lpfö98 (rev 2010) ville vi ge dem möjlighet att fördjupa sina tankar och 

svar i en kvalitativ intervju. Trost (2010) menar att man kan ha en intervju med hög struktur 

och låg standardisering vilket vi har då vi har formulerat frågorna utifrån vårt syfte (hög grad 

av struktur) och frågorna är formulerade utifrån varje intervjupersons språkbruk samt ställs i 

den ordning som passar för tillfället (låg grad av standardisering). Stukát (2005) kallar det för 

halvstrukturerad intervju eller semistrukturerad intervju vilka båda innebär att det finns en 

förutbestämd frågeguide som innehåller olika frågor som rör de centrala delarna studien 

handlar om. Denna används i den ordning som kommer lämpligast så länge de olika 
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ämnesområdena täcks in under intervjun. I en semistrukturerad intervju ställs följdfrågor för 

att fördjupa svaren. Denna intervjumetod är anpassningsbar samt följsam (Stukát 2003). Var 

intervjun sker har betydelse. Stukát (2005) menar att intervjun ska genomföras på en för 

intervjupersonen lugn och trygg plats som exempelvis arbetsplatsen eller hemmet. 

Intervjuerna har dokumenterats med ljudinspelning (diktafon samt dator) och sedan 

transkriberats. Intervjusvaren utgör vårt resultat och kommer att ställas mot relevant litteratur 

och teori i analysdelen. Dalen (2008) skriver att analysprocessen ska ge våra konkreta svar 

från intervjuerna en teorianknytning vilket innebär att vi måste tolka intervjusvaren och för att 

sedan koppla dem till olika teorier. Vi måste använda oss av tillgänglig teori för att få fram 

vad intervjupersonerna verkligen ger uttryck för (a.a, 2008). 

3.4 Urval 

I kvalitativa studier är forskaren inte ute efter att generalisera resultatet som framkommer utan 

målet är att få en stor variation (Stukát, 2005). När vi valt intervjupersoner har vi utgått från 

olika variablar som kunde ge oss breda och varierande svar. Vi har valt att fokusera vår 

undersökning på förskollärare på olika förskolor med olika lång erfarenhet i förskolan samt 

olika kön då vi vill försöka återspegla en så stor variation i intervjusvaren som möjligt (Dalen, 

2008). Intervjupersonerna har vi valt utifrån kontaktbarhet och tillgänglighet men även utifrån 

vår vetskap om att vi visste att vi kunde samspela med dessa i vårt kunskapsbyggande 

(Thomsson, 2010). För att få ett vitt och användbart material som har hög äkthet för vår 

undersökning har vi medvetet valt förskollärare som för oss är kända och som vi anser har ett 

professionellt samt ett reflekterande förhållningssätt. Eftersom en djupare och kvalitativ 

analys är målet med studien har vi valt ett mindre antal intervjupersoner då den djupgående 

analysen är tidskrävande och mödosam att utföra vilket även Stukát (2005) och Dalen (2008) 

skriver om.  

 

Intervjupersonerna är fyra högskoleutbildade förskollärare, två kvinnor mellan 28-35 år och 

två män mellan 45-50 år. Två utav intervjupersonerna är verksamma i privata förskolor med 

inslag av Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, en i förskoleklass och den fjärde i en förskola 

med traditionell inriktning. Inriktningen på förskolorna har inte varit avgörande i valet av 

intervjupersoner och inte heller om de drivits privat eller kommunalt. Studien är inte 

generaliserbar utan går in på djupet för att få en större förståelse för det som framkommit i 

intervjuerna med dessa specifika förskollärare på dessa specifika förskolor (Stukát, 2005). 
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3.5 Etiska principer 

För de personer som är inblandade i en studie finns det några grundläggande frågor som rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Följande etiska principer gäller för 

svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de personer som ska ingå i undersökningen 

ska bli informerade av forskaren om vilket syfte undersökningen har, att de frivilligt får delta 

och att de kan hoppa av om de skulle vilja. Forskaren ska även informera dem om vilka 

moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i 

undersökningen har rätten att själva bestämma om sin medverkan och om någon är minderårig 

krävs vårdnadshavares godkännande. Konfidentialitetskravet går ut på att de uppgifter som 

samlas in om deltagarna i undersökningen behandlas konfidentiellt så att inga obehöriga kan 

komma åt dessa. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskaren samlar in om 

deltagarna endast får användas i den specifika undersökningen (Bryman, 2011). 

 

Innan varje intervju genomfördes informerade vi intervjupersonerna vad vårt examensarbete 

handlade om och att det var frivilligt för dem att medverka samt hur vi hade tänkt gå tillväga 

med intervjun (informationskravet). Intervjupersonerna fick frågan om de ville delta i vår 

studie men också om vi hade deras tillåtelse att spela in intervjuerna (samtyckeskravet). Vi 

meddelade även varje intervjuperson att deras namn skulle fingeras i arbetet så att de förblev 

anonyma (konfidentialitetskravet). Till sista berättade vi också för dem att intervjuerna och 

resultatet av dem endast kommer användas i vårt examensarbete och ingen annanstans 

(nyttjandekravet). 

3.6 Genomförande 

Studien genomfördes på fyra förskolor i två olika städer. Fyra verksamma förskollärare ingick 

i studien och vi tog personlig kontakt med samtliga förskollärare. Vi förklarade att vi skriver 

vårt examensarbete samt vad det handlade om och frågade om de kunde tänka sig att bli 

intervjuade för det. Alla fyra tackade ja. Innan intervjuerna genomfördes frågade vi om vi fick 

spela in intervjuerna, alla intervjupersoner godkände detta. Vi förklarade att deras namn 

kommer att fingeras i examensarbetet och därmed blir de anonyma i arbetet. Därefter 

bestämde vi tid och plats för intervjutillfället. En intervju gjordes i intervjupersonens hem, de 

andra tre utfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplats. Två av intervjuerna 
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genomfördes i personalrummet på arbetsplatsen och den tredje gjordes i ett på arbetsplatsen 

uttalat ”samtalsrum”. En intervjuguide utformades (se bilaga 1) och denna användes under 

intervjun. Vi gjorde ett aktivt val att inte skicka ut frågorna i förväg då vi inte ville att svaren 

skulle vara inövade utan att de skulle vara spontana och formulerade med egna ord utifrån 

deras egna tankar, erfarenheter och värderingar.  

 

Vi läste upp delen i Lpfö 98 (rev 2010) där det står om vårt genusuppdrag och sedan började 

intervjuerna spelas in. Två intervjuer spelades in med diktafon och två med dator. Vi hade 

med oss vår intervjuguide att titta på under intervjuns gång. Trots att frågorna var 

förutbestämda, var syftet med intervjuerna att ge så breda svarsalternativ som möjligt. 

Frågorna som ställdes var öppna och därmed använde vi oss av en semistrukturerad 

intervjuteknik. Vi hade inte satt upp någon tidsram utan varje intervju fick ta den tid den tog 

och vi var noga med att låta intervjupersonerna ta sin tid när de svarade på frågorna. Vid en 

intervju blev inspelningen stoppad vid två tillfällen eftersom det kom in andra personer som 

avbröt och vid en annan intervju avbröts vi av ett telefonsamtal till intervjupersonen. Efter 

intervjuerna tackade vi intervjupersonerna samt erbjöd dem möjligheten att både lyssna på 

inspelningen, läsa transkriberingen samt att läsa det färdiga arbetet. 

3.7 Bearbetning och analys 

För att få ett tydligare och mer överskådligt material till vår resultat- och analysdel valde vi att 

kategorisera vår intervjuguide efter relevanta ämnesområden, vi transkriberade sedan våra 

inspelade intervjuer för hand. Vi läste även igenom intervjuerna samtidigt som vi lyssnade på 

dem ett flertal gånger för att försäkra oss om att vi hade hört, förstått och skrivit ned rätt. För 

att få fram relevant och djupgående material från intervjuerna läste och lyssnade vi på 

varandras intervjuer. När vi gjorde detta antecknade vi samtidigt och sedan jämfördes 

anteckningarna för att se om vi tolkat svaren på samma sätt och urskiljt samma mönster. Den 

vanligaste formen av att analysera materialet man samlat in är att koda eller kategorisera 

intervjuerna. Vi har valt att läsa igenom de nedskrivna intervjuerna och sedan kategorisera 

avsnitt som är relevanta för vårt examensarbete (Kvale, 1997). Utifrån de ämnesområden som 

vi hade i vår intervjuguide delade vi upp de intervjusvar vi fick fram. Detta gjorde vi genom 

att skriva ned ämnesområdenas rubriker och placera ut de olika svaren under den rubrik som 

kändes mest relevant. Därigenom fick vi en mer överskådlig blick av resultatet och kunde 

med hjälp av detta lättare se exempelvis se mönster i förskollärarnas svar.  
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3.8 Tillförlitlighet 

För att kunna bedöma tillförlitligheten på vår undersökning har vi granskat vår intervjuguide 

och våra transkriberingerar noggrant vid flera tillfällen. Vi har även valt att låta vår 

handledare granska intervjuguiden för att vi skulle kunna förbättra och utveckla den med hjälp 

av konstruktiv kritik från henne (Bryman, 2011).  Då vi ville vara säkra på att vi uppfattat och 

tolkat våra intervjupersoners svar på rätt sätt valde vi att erbjuda varje enskild person att läsa 

igenom våra transkriberingar av deras intervju vilket var något som ingen utav dem 

efterfrågade. Det här är något som enligt Bryman (2011) kallas för respondentvalidering och 

används för att skapa tillförlitlighet i resultatet.  
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4 Resultat  

I följande avsnitt presenteras och synliggörs några förskollärares tolkningar och uttalanden 

om sitt förhållningssätt kring genusuppdraget i Lpfö98 (rev2010) samt hur dessa förskollärare 

tror sig påverka barnens identitetsutveckling utifrån ett genusperspektiv. Vi har fingerat dessa 

förskollärares namn. 

4.1 Genus och könsroller 

En gemensam nämnare som alla förskollärarna förknippar med genus är att samhället spelar 

stor roll för hur genus formas. Det vill säga exempelvis beteenden, normer, attityder men även 

arv och uppfostran spelar en stor roll enligt de vi intervjuat. Anna påpekar att det handlar om 

manligt och kvinnligt samt bestämda kategorier, Ulf säger att genus skapas hela tiden och en 

Carl menar att genus handlar om att alla ska behandlas lika.  

[...] men sen så handlar det ju också om just olika beteenden och det sociala, det sociala sättet 

och samhället runtomkring och hur det påverkar oss och vad det har för förväntningar på oss 

utifrån vilket kön vi har också. (Siv) 

Alltså könsroller? Att det finns....alltså bestämda kategorier hur en man ska vara och hur en 

kvinna ska vara, hur man ska bete sig och vilka förväntningar som finns på ett visst kön.(Anna) 

Nämen asså för mig är det ju liksom, det är ju att eh alla är lika. (Carl) 

4.2 Genusuppdraget i läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010) 

Alla intervjuade förskollärare var överens om att genusuppdraget i Lpfö98 (rev 2010) handlar 

om att alla barn ska behandlas lika oberoende av kön, man utgår från individen och inte könet. 

Fortsättningsvis påpekar förskollärarna att uppdraget handlar om att alla barn ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter oberoende av kön.  

Att man, man behandlar ju både flickor och pojkar lika. Eh och utgår från individen och inte 

efter kön. (Carl) 

Alltså jag tänker nog att genus är.. jag tänker mer jämställdhet att det handlar inte om män och 

kvinnor, bara flickor och pojkar eller män och kvinnor utan det handlar bara om dig som person. 

Att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter, istället för att bara titta på pojkar och flickor. 

(Anna) 
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Anna säger att de fått in en genuspedagog som ska hjälpa dem att arbeta mer genusinriktat 

och med genusuppdraget. Carl säger att de försöker möta barnens frågor och funderingar samt 

att ge dem tankekullerbyttor för att skapa samtal tillsammans med barnen. 

Mm, jag tänker på hur vi har gjort på vår avdelning då det är ju också att eh vi har ju infört en 

massa inspirationsbilder som väcker tankekullerbyttor hos barnen som skapar samtal. Ehm som 

till exempel manliga brandmän och poliser osv vidare och sen tvärtom. Och att man, att vi också 

möter barnen utifrån deras frågor och funderingar och samtalar runt dem och kring de frågorna. 

(Carl) 

Ehm, ja asså att vi försöker bemöta när det kommer om de säger ”kill-leksaker” så tar vi upp det 

till diskussion då. ”Finns det sånna saker som bara är kill-leksaker?” t.ex. (Ulf) 

Alla förskollärarna uttrycker att de har diskuterat genusuppdraget i arbetslagen men endast 

när det är aktuellt eller ”på tapeten”. Siv säger att arbetslaget försöker ha genustänket i 

bakhuvudet hela tiden i deras arbete även om det inte är ”aktuellt” just då och även om man 

inte tänker att de ska arbeta med specifikt genus. Det visar sig under intervjuerna att det är 

svårt att besvara hur just de tolkar genusuppdraget som står i Lpfö98 (rev 2010) eftersom det 

inte diskuterats igenom tillräckligt i respektive arbetslag. 

4.3 Arbetssätt 

Det har framkommit under intervjuernas gång att alla förskollärarna på ett eller annat sätt 

försöker arbeta aktivt och medvetet kring genus och att ifrågasätta könsstereotypa beteenden. 

Alla förskollärarna pratar om miljön och vad som finns i den som viktigt för ett arbete kring 

genus. Två förskollärare säger att de döpt om sina rum för att det inte ska finnas några 

värderingar eller förväntningar på rummen, de vill att rummen ska tilltala alla oavsett kön. 

Alla fyra förskollärare säger att de ifrågasätter barnen om de säger någonting könsstereotypt 

och på så sätt utmanar dem i sitt tänkande. Siv berättar att de går in och bryter en lek som de 

anser blir för könsstereotyp och hjälper barnen vidare i leken genom att föra en dialog med 

dem. 

Alltså vi...alltså först har vi börjar jobba med våra rum inne på förskolan. Vi har, vi benämner, 

hrmm, när jag började jobba här så hade dom byggis, dom hade dockis och dom hade, alltså 

väldigt så tydliga rum som va känner jag att nej det här förväntar jag mig att här ska det vara en 

flicka och här ska det vara en pojke. Eller eumm mmm och då gjorde vi om rummen till det 

gröna rummet blåa rummet röda rummet, olika färger på rummen. Men det gör också att det 



 

23 

 

finns inga förväntningar innan barnet går in i ett rum och sen kan man flytta materialet runt i 

rummet och att alla får liksom va i vilket rum oavsett kön. (Anna) 

Ett mönster i alla förskollärares svar är att de talar om bemötande, förhållningssätt och 

förväntningar, att det ska vara lika oberoende av kön, samt att de ser till individen och inte till 

könet. Ett annat mönster som går att urskilja från intervjuerna är att materialet som finns på 

förskolan ska vara tilltalande för alla barn, pojkar som flickor. 

Vi på vår avdelning tycker ju också att eh vårt material ska tilltala alla ehm oavsett ålder och 

oavsett kön så vi ser till att när vi diskuterar vad vi behöver för material så tänker vi ju på 

genusperspektivet så till exempel i vår konstruktionshörna så har vi ett mångfald av material 

som är väldigt viktigt där både pojkar och flickor kan mötas och att ja de känner att det finns 

saker som tilltalar dem alla. Och det är ju detsamma till exempel hemvrån där ser vi ju till också 

att ha ett material som eh tilltalar pojkar och flickor. (Carl) 

Ulf påpekar att de försöker få till möten mellan pojkar och flickor för att skapa en bättre 

relation mellan dem, men menar att i den fria leken väljer ofta pojkar att leka med pojkar och 

flickor med flickor.   

[...] jag tror att ett utav våra främsta redskap det är att vi delar in barnen i smågrupper och då har 

vi flera olika tankar bakom det. Men en av tankarna eller tårtbitarna i hela tårtan så att säga är att 

man blandar ofta två killar med två tjejer och så de jobbar tillsammans så. Och det tror jag är 

jättebra att de verkligen möter varandra. Sen ser man ju hur de ofta väljer ändå, sen i de fria 

aktiviteterna, flickor med flickor och pojkar med pojkar [...] (Ulf) 

Under alla fyra intervjuerna uppmärksammade förskollärarna att det alltid finns något att 

utveckla såsom verksamheten, arbetssättet men även det egna förhållningssättet.  

Vi tycker ju att vi är väldigt duktiga på att möta dem på samma sätt eh och att vi inte gör någon 

skillnad men ibland så kanske man har man gör skillnad utan att man vet om det och därför 

skulle vi ha ha en öppen dialog och prata om det och just gå igenom hur det ser ut på vår 

förskola. (Siv) 

4.4 Identitetsutveckling   

Det framkommer i samtliga intervjuer att alla förskollärarna anser att de själva påverkar 

barnens identitetsutveckling mycket. De påpekar att det handlar om deras eget 

förhållningssätt, förväntningar och hur de bemöter barnen samt hur mycket de uppmuntrar 

barnen till att testa sig fram och leka med sin identitet. Eftersom förskollärare påverkar 
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barnens syn att se på sig själva och andra är det av vikt att vara medveten kring ovanstående 

saker. 

Hur vi påverkar dem? Jag tror det påverkar dem jättemycket om vi kan få igång deras 

tankeprocesser att fundera runt det här eh så tror jag att vi gör en stor sak men sen så är det ju 

liksom det här med föräldrar och som också har en stor bit i det här. Så vi gör ju det vi kan men 

jag tänker får man igång deras tankeprocesser att börja fundera på det här eh så tror jag man 

kommit en bra bit. (Carl) 

Ja jag tror ju med det jag sagt förut med vårt bemötande och att man bara finns på plats och gör 

olika saker som sagt, syr, hjälper till att diska och att man gör ju det och man sopar och så. Så 

tror jag att man är med och påverkar och att det blir naturligt för dem att män också kan jobba 

med barn på förskolan t.ex. (Ulf) 

Återigen tar förskollärarna upp att det handlar om individen, att se individen och inte könet. 

Det framkommer att man som förskollärare bör vara medveten om att uppmuntran och 

bekräftelse för varje barn och den person han eller hon vill bli är viktigt och avgörande i barns 

identitetsutveckling. Siv säger att det gäller att stärka individen och ge barnen självförtroende 

att testa. Anna menar att det gäller att inte stoppa barnen när de testar sig fram eftersom 

barnen hela tiden skapar sin identitet utan påpekar vikten av att uppmuntra barnen till att testa 

och stärka deras självkänsla. Två förskollärare poängterar vikten av att låta barnen få vara 

precis den man är och vill vara. Tre av fyra förskollärare säger att föräldrarna och hemmet har 

en stor inverkan på barnens identitetsutveckling.  

 

Det är nog bara att stötta dom och pusha dom i allting som de vill och bara ge dem bra 

självförtroende. Har du ett bra självförtroende så kan du klara dig långt i livet. (Siv) 

 

I början var det lite så att föräldrarna tyckte att ja då kan ju ni ta hand om det här med genus men 

så enkelt är det ju inte utan man påverkas ju som sagt hela tiden. (Ulf) 

 

Hen är ett uttryck som ingen av de intervjuade förskollärarna är förtjusta i eftersom de anser 

att begreppet det suddar bort vårt kön och gör oss könsneutrala. De menar att alla har ett kön, 

vi föds med ett kön, och det ska vara något fint som inte ska suddas ut. Viktigare är att arbeta 

kring genus och barnens identitetsutveckling, att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter, 

möjligheter etc. oavsett vilket kön man har. Att visa barnen mångfald tar Carl upp vikten av. 

Man ska visa barnen att det finns många sidor och inte bara en eller två sidor.  
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Jag har hört föräldrar på kyrkans barntimmar som benämner sina barn med ”hen” [...] då är det 

precis som att det är fult att vara man eller kvinna. Och då suddar vi ut något som redan alltså 

det är inte så att vi ska bli helt neutrala, vi ser olika ut, vi gör det. Sen ska vi bemötas på samma 

sätt, vi ska ha sammarätt och ska få samma chanser i livet men eh får ändå inte glömma att vi är 

två olika kön, vi är det. (Siv)  

 

Förebilder talar Ulf om, att det är viktigt med förebilder och genom att ha både manliga och 

kvinnliga pedagoger i verksamheten har barnen båda delar att se upp till. Vidare menar han att 

barnen då kan se att en man kan arbeta inom ett stereotypt kvinnligt arbete eller göra 

stereotypa aktiviter vilket kan hjälpa barnen i sin identitetsutveckling. Men också att en 

kvinnlig förskollärare kan göra sådant som anses vara icke stereotypt för henne. 

 

Så tror jag att man är med och påverkar och att det blir naturligt för dem att män också kan jobba 

med barn på förskolan t.ex. och att Jessica är så duktig tekniskt och gör grejer och så. Det jag 

sagt innan också kan man ju baka in i det här att på det sättet vi jobbar påverkar på det sättet. 

(Ulf) 

4.5 Kompetensutbildning kring genus 

Alla förskollärare har under intervjuerna sagt att de fått någon slags fortbildning kring genus, 

antingen via en föresläsning, via litteratur eller från en genuspedagog. Samtidigt uttrycker alla 

att de skulle vilja ha mer kunskap kring det, mer praktiska tips hur de kan arbeta med genus 

samt mer tid till reflektion samt diskussion. 

Vi hade ju hon Kajsa Svaleryd som höll föreläsning för oss och så var det ju alla föräldrarna var 

med på den. Sen var det en annan föreläsning som det var en genusforskare som hade på våra 

planeringsdagar som visade sånna här rosa, vad kallas det, borrmaskiner och sådär, och så den 

vägen är det. (Ulf) 

Det uppmärksammades i intervjuerna att några förskollärare skulle vilja få tid att filma sig 

själv i olika situationer för att sedan analysera sitt agerande då man kan ha en föreställning 

kring hur man arbetar vilken kanske inte alls stämmer överens med verkligheten. Att 

videofilma sitt arbete i verksamheten kan göra en mer medveten om hur man faktiskt förhåller 

sig gentemot barnen.  
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5 Analys  

I följande avsnitt presenteras en analys utifrån vårt framkomna resultat och relevant teori. 

5.1 Genus och könsroller 

Utifrån resultatet av våra intervjuer kan vi utläsa ett mönster kring hur förskollärarna anser att 

genus formas. Alla förskollärarna uttrycker precis som Tallberg Broman (2002) att formandet 

av manligt eller kvinnligt påverkas av de sociala villkoren i det samhälle som omger oss. Våra 

egna föreställningar kring manligt och kvinnligt samt kring kön påverkar formandet av könet, 

både vårt eget och andras (a.a. 2002). En utav förskollärarna uttryckte att genus handlade om 

hur man gör kön och att det är hur ens kön bemöts i samhället som blir genus. En annan av 

förskollärarna sa att det finns förutbestämda kategorier och förväntningar på hur ett visst kön 

ska vara. I den föreställningen spelar förskollärarens egen uppväxt en roll då förskolläraren 

själv kan ha blivit präglad av detta och växt upp med stereotypa könsroller. 

 

Evenshaug och Hallen (2001) beskriver könsroller som de sociala förväntningarna som 

samhället har och även de krav samhället ställer, inte de biologiska skillnaderna som 

författarna kallar för könsidentitet. Förskollärarna vi intervjuat menar att beteenden, normer, 

attityder och arv samt uppfostran spelar roll hur genus formas vilket innebär en öppenhet för 

förändringar och överskridanden som Svaleryd (2003) beskriver. Författaren menar att könet 

är konstruerat och att det är ett resultat av våra egna mänskliga idéer. Precis som Svaleryd 

menar även Olofsson (2007) och Eidevald (2009) att kön är en social konstruktion. Samtliga 

förskollärare är överens och medvetna om att barnens omgivning påverkar hur de ser på sig 

själva men även på andra människor.  

 

Genus handlar om hur mänskligheten faktiskt delats in i två grupper (Svaleryd, 2003) 

beroende på vilka yttre könsorgan vi har och man kategoriserar utifrån hur manligt eller 

respektive kvinnligt förväntas vara. I intervjuerna framkom tankar om att genus hela tiden 

skapas vilket kan kopplas till Gannerud (2001) och Tallberg Broman (2002) som menar att 

genus varierar i olika sammanhang och formas av olika faktorer så som individ, samhälle och 

omgivning. Genus skapas därmed i ett sociokulturellt perspektiv.  
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5.2 Genusuppdraget i läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010) 

Det genusuppdrag som finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev2010) belyser att flickor 

och pojkars möjligheter att pröva och utveckla förmågor samt intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller inte ska skilja sig åt utan vara detsamma. Resultatet visar att 

förskollärarna tänker att genusuppdraget handlar om att varje barn ska ses som en enskild 

individ och att det är barnet som ska vara i fokus (Regeringskansliet, 2007). De svar vi fått 

genom våra intervjuer går att koppla ihop med det genusuppdrag som finns i vårt 

styrdokument (Lpfö98, rev2010) där det framgår att vi inte ska särskilja könen utan se till den 

enskilda individen. 

 

I samtliga intervjuer framkom också att förskollärarna ansåg att de tyckte att det sättet de 

arbetade med genus var bra och att de tyckte sig vara medvetna om att se varje barn som en 

egen individ. Regeringskansliet (2007) skriver att vuxna i förskolan måste ändra sina attityder 

men även förhållningssätt för att kunna undgå att lägga över traditionella förväntningar på 

barnen. Forskning visar att förskolan förstärker olikheter som har med genus att göra och att 

det begränsar både pojkar och flickor (Svaleryd, 2003) och vuxna bidrar till att vidhålla 

stereotypa könsroller och könsmönster i förskolan (Wahlström, 2003). Utan medvetenhet 

kring genus är risken stor att förskollärare inte motverkar traditionella könsmönster utan 

istället arbetar utifrån just traditionella könsmönster i förskolan (Eidevald, 2009).  

 

Resultatet visar att förskollärarna tycker att arbetet kring genus i verksamheten alltid kan 

utvecklas och att de skulle vilja ha än mer tid till fortbildning samt att reflektera tillsammans i 

arbetslaget men även för att observera sin egen roll och sitt eget förhållningssätt. Genom att 

observera sig själv och sina kollegor kan det synliggöras att man faktiskt tänker 

kategoriserande kring de olika könen och det menar Eidevald (2009) är väldigt viktigt för att 

kunna få en jämställd verksamhet. För att kunna se förbi könsstereotyper och uppmärksamma 

den enskilda individen och dennes samspel med sin sociala omgivning måste man 

tankemässigt särskilja genus och individuellt kön (Gannerud, 2001). Vuxnas sätt att bemöta 

olika kön samtidigt som krav och förväntningar ställs på pojkar respektive flickor påverkar 

hur barnen ser på vad som är kvinnligt eller manligt (Lpfö98, rev2010).  
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Vårt resultat visar även att förskollärarna inte riktigt kan besvara frågan om hur just de tolkar 

genusuppdraget då det inte förts tillräckligt mycket diskussioner i arbetslaget kring det vilket 

kan bero på olika faktorer bland annat att genusfrågor inte prioriterats med tid och resurser. 

För att professionellt kunna arbeta med frågor som rör genus behöver förskollärare en 

förankring i teori och forskning kring ämnet (Skolinspektionen, 2012). Däremot kom det fram 

att man i arbetslagen hade diskuterat genus när de tyckte sig se att barnen exempelvis lekte 

typiskt stereotypa lekar eller diskuterade att tjejer inte kunde leka med någon viss leksak då 

det är en ”kill-leksak”. Då tog de upp diskussionen tillsammans med barngruppen men även i 

arbetslaget. 

5.3 Arbetssätt 

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) ska utbildningen i förskolan utföras i överenstämmelse med 

de grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på och var och en som verkar 

inom förskolan ska främja människors lika värde. Ett mönster som går att urskilja i vårt 

resultat är att alla förskollärarna berättar att deras förhållningssätt och miljön på avdelningen 

är av stor vikt. Förskollärarna var överens om att miljön och materialet skulle tilltala alla och 

att det skulle utformas könsneutralt.  

Vilka aktiviteter och lekar som barnen väljer är styrda av de sociala och kulturella 

förväntningarna som finns på de båda könen. Att barnens val påverkas på grund av dessa 

förväntningar begränsar både flickor och pojkars lärande och erfarenheter (Svaleryd, 2003).  

En medvetenhet kring hur verksamheten ska vara utformad med samlingar, aktiviteter, miljö, 

material etc. betyder mycket för arbetet kring genus. Ett förhållningssätt som det här kan leda 

till att alla barn erbjuds stora valmöjligheter då alla aktiviteter och allt material tillförs alla 

barn, oberoende av kön (Olofsson, 2007). Genom att sträva efter att skapa en miljö där 

materialalet ska tilltala alla barn ger förskollärarna barnen möjligheter till lärande i samspel 

med andra i flera olika sociala sammanhang vilket är något som lyfts fram ur ett 

sociokulturellt perspektiv (Evenshaug & Hallen, 2001). Samtliga förskollärare förklarade att 

ansvaret för att miljön på avdelningen skulle vara inspirerande och inbjudande låg på dem och 

de berättade även hur de var förebilder i användandet av det material som fanns i miljön. En 

pedagog uttryckte även att de finns som stöd och hjälp i leken så att den inte styrs in i 

könsstereotypa mönster, förskollärarna och barnen lär tillsammans. I intervjuerna 
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framkommer även att förskollärarna arbetar med att presentera materialet som finns på 

avdelningen för att barnen så småningom ska kunna använda det självständigt.  

5.4 Identitetsutveckling 

I förskolan ska barnens ges möjlighet att utveckla sin identitet och som förskollärare ska man 

ansvara för att varje barn får uppleva sitt eget värde (Lpfö98, rev.2010). Normer och krav från 

samhället påverkar redan tidigt hur barnen formar sina könsroller (Evenshaug & Hallen, 

2001). Svaleryd (2003) skriver att det krävs kunskap och medvetenhet av omgivningen när 

barnen skapar sina könsidentiteter då detta är en viktig och känslig process. I resultatet kan vi 

se att förskollärarna är medvetna om att deras roll är av stor betydelse för barnens 

identitetsskapande och de menar att deras agerande, bemötande, attityder och öppenhet 

påverkar barnen i deras identitetsutveckling. Den enskilda individen påverkas av de sociala 

erfarenheter som denne ingår i och det är enligt Mead (1995) omöjligt att föreställa sig att ett 

jag kan formas utan några sociala erfarenheter. 

Evenshaug och Hallen (2001) menar att barnen redan som väldigt unga visar uttryck för 

stereotypa könsroller där de till exempel anser att det bara är flickor som kan leka med dockor 

och enbart pojkar som kan leka med bilar. Studiens resultat visar att förskollärarna medvetet 

arbetar för att bryta sådana mönster och att allt i verksamheten ska locka alla barn oavsett kön. 

Enligt Evenshaug och Hallen (2001) prövar barnen sin identitet om och om igen i rollekar. 

Genom att förskollärarna är medvetna kan de hjälpa barnen att pröva olika identiteter och 

roller och därmed våga experimentera med sin identitet.  

För att lära och utvecklas i sin egen identitet menar Vygotskij att barnen försöker tolka och 

förstå handlingar samt göra dem till deras egna i relation och samarbete med vuxna 

(Evenshaug & Hallen, 2001). Utifrån resultatet kan vi utläsa att förskollärarna tänker på den 

enskilda individen och inte kön när de ser på barnen och deras behov vilket de anser vara 

positivt för barnens identitetsutveckling. Svaleryd (2003) påpekar att det handlar om att hitta 

sin identitet som människa och inte som kön.  Förskollärarna menar även att möten mellan de 

båda könen är av vikt för barnens identitetsutveckling.  

Att vara en förebild är något som tas upp i Lpfö98 (rev2010) och det är även något som 

uppmärksammas av förskollärarna. Enligt Evenshaug och Hallen (2001) lär barnen i relation 

med andra och därför är det sociokulturella sammanhanget av betydelse för barnens 
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utveckling. Vidare skriver författarna att det därför är av stor vikt att barnen har förebilder att 

se och lära av vilket också handlar om den proximala utvecklingszonen där barnen behöver 

pedagogernas stöd och vägledning för att utvecklas intellektuellt (a.a, 2001). Barnens 

identitetsskapande är en ständigt pågående process och då pedagogerna dagligen påverkar 

barnen med sitt förhållningssätt har de stor möjlighet att forma, påverka samt inverka på 

barnens identitetsskapande (Svaleryd, 2003). För att barnen ska kunna få nya tankar, idéer och 

erfarenheter i sina lekar behöver pedagogerna ibland gå in i leken för att motverka att den 

stärker stereotypa könsroller. 

Fortsättningsvis visar vårt resultat att förskollärarna arbetar för att stärka individen och dennes 

självkänsla samt självförtroende. Förskollärarna menar att om barnen har ett bra 

självförtroende och en bra självkänsla vågar de pröva olika saker, testa sig fram och leka med 

sin identitetsutveckling. Om barnen blir mer trygga i sin egen roll påverkar det huruvida de 

vågar bryta traditionella könsroller genom att vara könsbrytande vilket kan leda till att det blir 

mer jämställt (Svaleryd, 2003). För att ett bra jämställdhetsarbete ska bli genomförbart på en 

förskola måste pedagogerna vara medvetna samt arbeta med att stärka barnens självkänsla 

(Eidevald 2009), även skollagen (SFS 2010:800) poängterar vikten av jämställdhet mellan 

människor.  

Det framgår också av resultatet att förskollärarna belyser vikten av öppenhet och att inte 

stoppa barnen när de vill testa någonting utan snarare tvärtom, puscha, stötta och vägleda 

barnen att pröva olika saker. Barnens upplevelser av vad det innebär att vara pojke eller flicka 

påverkas av hur de vuxna bemöter barnen (Eidevald, 2009) och förskollärarna påpekar hur 

viktigt det är med deras eget förhållningssätt gentemot barnen. Wahlström (2003) menar att 

pedagogerna i förskolan har stor makt i förhållande till barnen vad det gäller deras exempelvis 

socialisation, könsmönster och identitetsskapande och att pedagogernas förhållningssätt spelar 

stor roll. Detta innebär att det är viktigt att pedagogerna har stor kunskap om och är medvetna 

i sitt arbete kring genus och kön för att ge dem barnen de bästa förutsättningarna i sitt 

identitetskapande.  
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6 Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi diskutera vårt val av metod, vårt resultat samt analys. 

6.1 Metoddiskussion 

Då vårt syfte med studien var att undersöka hur några förskollärare tolkar läroplanens 

genusuppdrag samt hur de uppfattar att deras förhållningssätt kring genus kan påverka 

barnens identitetsutveckling anser vi att användandet av kvalitativ intervju som metod var att 

föredra. Det resultat vi fått fram tycker vi bekräftar att det var ett väl motiverat val att föredra. 

Även Kvale (1997) och Dalen (2008) förespråkar den här metoden för denna typ av 

undersökning.  

Om vi hade velat ha ett mer generaliserbart resultat som skulle kunna gälla fler än bara de vi 

intervjuat hade det varit gynnsamt att använda sig av enkäter som kan besvararas av ett större 

antal personer (Bryman, 2011). Men eftersom vi ville ge våra intervjupersoner möjlighet att 

fördjupa sina svar var denna metod inte bäst lämpad för vår studie.  

Det resultat som vi fått från våra intervjuer visar att vi gjorde ett bra val när vi begränsade 

antalet i urvalet av intervjupersoner. Vi anser att materialet vi fick var både rikt och 

användbart för våra analyser och diskussioner. Det har också varit relevant då vi har kunnat 

koppla det till vår litteratur och teori.  

Med hjälp av vår intervjuguide har vi kunnat rama in våra samtal och på så vis fått en 

likvärdighet i resultaten som gjort att dessa går att ställa mot varandra. Intervjuguiden har 

också gett oss en överblick av om vi har undersökt det vi ämnat undersöka då den utgått från 

vårt syfte och våra frågeställningar.  

Något som kunnat påverka undersökningen positivt hade varit om vi varit mer pålästa inom 

ämnet och genomför fler intervjuer innan så att vi känt oss mer trygga i rollen som 

intervjuare. Vilket hade kunnat leda till följdfrågor som eventuellt skulle fördjupat resultatet. 

Genom att använda oss av diktafon under intervjuerna har förskollärarnas uttalande fångats 

upp. Vi har på så vis kunnat återvända till intervjuerna under ett flertal tillfällen under 

examensarbetets gång. Det här har gjort att vi har kunnat synliggöra ett resultat. Vi valde att 

inte ge ut intervjuguiden innan då vi ville ha spontana svar. Vi tror att vårt medvetna val har 
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haft betydelse och påverkan för vårt framkomna resultat då intervjupersonerna inte kunde läsa 

in sig på ämnet och frågorna vilket vi tror hade resulterat i mindre spontana svar än de som nu 

blev.   

Stukát (2005) menar att det kan vara olämpligt att intervjua personer som man känner då det 

kan ha inverkan på resultatet men vi anser att dessa förskollärare är trygga och reflekterande i 

sin profession och därför kan vara professionella i en situation som denna. Däremot tror vi att 

vår relation till intervjupersonerna har påverkat vårt resultat på det sätt att vi fått öppnare 

samtal med dem samt att de av välvilja velat ge oss ett användbart och brett material till vår 

studie. Förmodligen kan vår erfarenhet och utbildning, där vi mött engagerade respektive 

oengagerade förskollärare bidragit till att vi gjort detta urval för att få relevant material att 

undersöka. 

Då vårt syfte med examensarbetet var att ta reda på hur några förskollärare tolkar läroplanens 

genusuppdrag samt hur de uppfattar att deras förhållningssätt kring genus kan påverka 

barnens identitetsutveckling valde vi enbart att använda oss av kvalitativ intervju som metod. 

Dock hade det varit intressant att göra observationer och videoinspelningar efter genomförda 

intervjuer för att se om förskollärarna gör och agerar som de uttalar sig göra. På så vis hade vi 

kunnat få veta hur de faktiskt gör. I många fall kan människor uttala sig att de gör och 

förhåller sig på rätt sätt men väl i praktiken är så inte fallet vilket visar på ett avstånd mellan 

tänkande och handling hos individen.  

6.2 Resultatdiskussion 

Med hjälp av det framkomna resultatet från våra intervjuer och analysen av detta anser vi att 

vårt syfte och våra frågeställningar har blivit besvarade. Resultatet visar hur några 

förskollärare med olika erfarenheter, kön och ålder tolkar genusuppdraget i läroplanen 

(Lpfö98, rev2010) förhållandevis lika och de ansåg även att deras arbetssätt kring genus är 

bra. Trots det tyckte intervjupersonerna att det var svårt att svara på frågan hur just de tolkade 

genusuppdraget i läroplanen då de tyckte att det skulle behövas än mer diskussion i 

arbetslaget kring det. Vi tänker att en bidragande faktor till det här resultatet är att det i 

läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev2010) står vad som ska uppnås men inte hur. På så vis 

blir det upp till varje förskola och dess arbetslag att diskutera och bestämma hur de ska arbeta 

för att sträva mot målen som finns (Eidevald, 2009). Vi tänker att det krävs löpande 

diskussioner kring genusarbetet i förskolan för att det ska bli så naturligt som möjligt. Det är 
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viktigt att pedagogerna har sina ”genusglasögon” på och vågar exempelvis diskutera snedsteg 

som en kollega gör. Om vardagliga händelser i verksamheten inte diskuteras är det svårt att 

koppla in genus i arbetssättet. Förs inte diskussioner kring genus, jämställdhet eller könsroller 

tror vi inte att man kan arbeta för att pojkar respektive flickor får en likvärdig utbildning i 

förskolan och inte heller att man kan motverka de traditionella könsroller som finns.  

 

Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om vi intervjuat andra förskollärare med andra 

erfarenheter. Ingen av de förskollärare som vi intervjuat har ingått i något genus- eller 

jämställdhetsprojekt vilket hade kunnat bidra till en annan tolkning av läroplanens 

genusuppdrag. Intressant är iallafall att de fyra förskollärare som vi intervjuat tolkar 

uppdraget på liknande sett trots att de arbetar på olika förskolor i olika delar av landet samt att 

de är av olika ålder, kön och arbetsliverfarenhet. Dessutom uttalar alla fyra intervjupersoner 

att de anser att det inte förts tillräckligt med diskussioner i deras respektive arbetslag om 

genusuppdraget och ändå tolkar dessa fyra förskollärare uppdraget på liknande sätt. 

 

I analysen kunde vi se att alla förskollärarna och deras arbetslag arbetade för att miljön skulle 

vara inspirerande och tilltalande för alla barn. Samtliga förskollärare berättade om något det 

hade gjort i miljön för att få en mer genusmedveten verksamhet. Olofsson (2007) menar att ett 

medvetet tänkande kring verksamhetens utformning när det kommer till miljö, material, 

aktiviteter etc. kan bidra till att erbjuda varje barn stora valmöjligheter eftersom allt finns 

tillgängligt för alla. Genom att allt material tillförs alla barn kan barnen göra aktiva val under 

sin dag i verksamheten och på så vis bli mer självständiga och tilliten till deras egen förmåga 

kan även utvecklas vilket kan bidra till att barnen vågar vara gränsöverskridande. Men för att 

ett förhållningssätt kring miljö och material som det här ska fungera krävs det mycket 

engagerade pedagoger. Det var ingen utav förskollärarna som nämnde utemiljön trots att 

barnen spenderar en hel del tid där också. Handlar det om att man är mer fokuserad på att 

skapa och erbjuda aktiviteter, miljöer och material som genomsyras av läroplanen (Lpfö98, 

rev2010) när man är inomhus? Kanske är det så att det är enklare att ”släppa” barnen när de är 

utomhus och att det i dessa situationer inte krävs lika mycket av pedagogen som det gör vid 

inomhusaktiviteter. Vi tänker att förskollärarna kanske låter barnen ha fri lek ute och inga 

planerade aktiviteter, därav var det ingen av förskollärarna som tog upp utemiljön i 
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intervjuerna. Samtidigt hade vi kunnat fråga vidare om utemiljön i relation till deras miljö och 

genustänkande. 

 

Det är viktigt att det finns medvetna och aktiva pedagoger som håller sig nära barnen för att se 

om barnen gör val utifrån sig själva och sina intressen eller utifrån typiskt stereotypa tankar 

kring leksaker, material eller aktiviteter. Även om de intervjuade förskollärarna påpekar att de 

ändrat i sina miljöer på avdelningarna kan det ändå ifrågasättas varför arbetet inte fullföljs 

rakt igenom av alla. Med det tänker vi exempelvis att en av förskollärarna berättade i 

intervjue att de gjort om ”dockis” till ”hemmet” för att det inte skulle vara en kvinnlig vinkel 

på rummet utan att det skulle locka alla barn. Däremot har de inte döpt om ”byggis” eller 

arbetat med att materialet där ska vara lockande för alla oavsett kön. Vad säger det till 

barnen? Den från början stereotypa kvinnliga miljön anpassas till båda könen men den från 

början stereotypa manliga miljön förblir just en stereotypt manlig miljö. Blir arbetet med 

genus mer medvetet bara för att man ändrar namn på olika rum eller krävs det ytterligare 

faktorer? Även om man på en förskola väljer att döpa om rummen på avdelningarna tänker vi 

att det ändå handlar om hur pedagogerna förhåller sig i de olika rummen samt hur 

förskollärarnas attityder yttrar sig mot de olika rummen och dess material. Finns det 

förväntningar på att det bara ska vara flickor i ”hemmet” och endast pojkar i ”byggis” eller 

bjuder man in alla barnen. Här spelar återigen förskollärarnas attityder, förhållningssätt och 

omedvetna föreställningar en roll. Pedagogerna kan skapa olika aktiviteter som integrerar de 

olika rummen med varandra som att till exempel ta med sig dockorna till ”byggis” där barnen 

kan konstruera sängar till dem. Eller att barnen får ta med sig konstruktionsmaterial in i 

”hemmet”, antingen för att konstruera något eller för att berika leken med material att ha i 

kastruller eller väskor exempelvis.  

 

Begreppet hen var något som ingen av våra intervjuade förskollärare använde sig av då de 

anser att de suddar bort vårt kön och gör oss könsneutrala. De menade på att alla föds med ett 

kön och det borde vara något fint som inte behöver suddas ut med ett begrepp som hen. Vi 

jämför det här med det som våra intervjupersoner som sa att de ser till varje barn som en egen 

individ och inte efter könet. Vi tänker att det i stort sett innebär samma sak som att använda 

hen eftersom förskollärarna vid flera tillfällen poängterade att de inte ser till barnets kön utan 

till barnet som individ. Därför anser vi att begreppet hen inte borde vara så svårt att använda 
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för dessa förskollärare då de själva väljer att inte se könet utan den enskilda individ som 

barnet är. Å andra sidan kan det vara så att de tänker att könet är en del av den enskilda 

individen och att man som Svaleryd (2003) inte ska ta bort något när man arbetar med genus 

vilket vi anser att man gör om man väljer att inte säga pojke eller flicka utan använder sig av 

uttrycket hen.  

 

Om vi skulle börja använda hen istället för hon eller han, alltså sudda bort könet, vad skulle 

det innebära i vårt samhälle? Är det inte okej att vara en hon med ett kön eller en han med ett 

kön, måste alla ”dras över samma kam” och bli hen? Det finns ju en tydlig skillnad på en 

kvinna och en man, det yttre könsorganet, men genom att använda sig av hen blir det lite som 

att könsstympa alla personer. Individen är viktig att se och att se bortom det yttre könsorganet 

men individen i sig har ett kön, kvinnligt eller manligt. Vad kommer det att göra för barnens 

identitetsutveckling om vi ”könsstympar” dem och kallar dem för hen? Vi tänker att det är fint 

att vara en flicka, fint att vara en pojke och vi bör lära barnen att det inte är fult att vara det 

ena eller det andra könet genom att använda hen. När vi tänker genus så tänker vi också 

individ men vi tänker inte att vi ska sudda bort könet, däremot vara öppna, bemötande och 

medvetna kring hur vi arbetar med genus och identitetutveckling. 

 

Resultatet visar att alla förskollärarna vi intervjuat säger att de arbetar medvetet med genus i 

deras verksamhet. Då samtliga intervjupersonerna ville ha mer tid till reflektion och kanske 

filmande av sig själv för att utveckla sitt arbete med genus undrar vi hur de kan tycka att de 

redan nu arbetar medvetet med ämnet. Vad grundar sig deras ”bedömning” av sig själv på och 

vad innebär det att medvetet arbete med genus? Deras medvetenhet kanske grundar sig i att de 

anser sig ha ett bra förhållningssätt gentemot pojkar respektive flickor och att de tycker sig 

handla och agera i verksamheten som de säger att de gör. Det här är inget vi vet då vi enbart 

genomförde kvalitativa intervjuer och inga observationer men vår förhoppning är ändå att 

dessa förskollärare uppträder på samma sätt som de uttalar sig att de gör då Svaleryd (2003) 

menar att pedagogernas förhållningssätt har både betydelse och påverkan för 

identitetsutvecklingen hos barn.  

 

Vi ifrågasätter som sagt de intervjuade förskollärarnas uttalande kring deras egen 

genusmedvetenhet då de samtidigt anser att de behöver mer fortbildning samt reflektion och 
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diskussion. Det är lätt att säga att man arbetar genusmedvetet och att ingen skillnad görs på 

barnen oavsett kön men vi är alla uppfostrade på olika vis och har därmed med oss olika 

inprogrammerade tankar och föreställningar kring genus som är omedvetna. Om inte tid tas 

till reflektion och diskussion både kring vårt uppdrag, kring vad genus är samt att faktiskt 

granska oss själva genom exempelvis att filma sig själv och sedan analysera filmen så är 

risken stor att vi fortsätter att förstärka stereotypa könsroller trots att vi anser att vi arbetar 

genusmedvetet. 

6.3 Slutsats 

Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur fyra förskollärare tolkar genusuppdraget som står 

i Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (rev 2010) samt hur de anser att deras förhållningssätt 

kring genus påverkar barnens identitetsutveckling. Förskollärarna som intervjuades är 

medvetna om att vi har ett genusuppdrag. Dock har de svårt att förklara i ord exakt vad 

uppdraget innebär. Detta kan bero på att det inte förts tillräckligt med diskussioner i 

arbetslaget kring geusuppdraget samt att de saknar tillräcklig kunskap kring genus. Samtliga 

förskollärare anser att de arbetar aktivt med genus och genusuppdraget, detta genom att 

exempelvis anpassa miljön och materialet så att det blir lockande för alla barn oavsett kön 

men också genom att vara goda förebilder i varierande aktiviteter och situationer. 

Förskollärarna anser att de har stor påverkan och inverkan på barnens identitetsutveckling. 

Därför menar de att deras förhållningssätt, öppenhet och bemötande är av stor vikt eftersom 

förskollärarna ska agera förebilder för barnen och allt de som de gör påverkar barnens 

identitetsutveckling. 

6.4 Vidare forskning 

I nästa steg hade det varit intressant att observera och filma de intervjuade förskollärarna för 

att se hur teori möter praktik. Det hade även varit av intresse att intervjua fler förskollärare på 

olika förskolor med olika arbetsliverfarenhet, olika ålder samt olika kön för att se om 

tolkningen av genusuppdraget skiljer sig eller inte samt hur de anser att de påverkar barnens 

identitetsutveckling. Att inkludera förskolechefer i intervjuerna hade kanske kunnat belysa 

frågeställningarna på ett annat sätt.
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjuperson 
Ålder: 
Kön: 
År som förskollärare: 
År på arbetsplatsen: 

 

Genus och könsroller 

Vad anser du att genus och könsroller handlar om? 

-  Har ni i ert arbetslag diskuterat vad ni anser dessa två begrepp handlar om? 

Om ja, vad kom ni fram till? Om nej, varför? 

Genusuppdraget i läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010) 

Hur tänker du kring det genusuppdrag som finns i läroplanen för förskolan, Lpfö98 (rev. 

2010)? 

Vad innebär traditionella könsroller för dig? Det står i Lpfö98 (rev. 2010) att förskolan ska 

motverka traditionella könsroller, gör ni det i ert arbetslag? Om ja, hur? Om nej, varför? 

Arbetssätt 

Hur arbetar du och ditt arbetslag utifrån det genusuppdrag som finns i Lpfö98 (rev. 2010)? 

Är du nöjd med ditt arbetsslags arbete kring genus? Om ja, varför? Om nej, vad kan förändras 

och utvecklas? 

Identitetsutveckling  

Hur bidrar och påverkar du och ditt arbetslag barns identitetsutveckling utifrån ett 

genusperspektiv? 

Vilken roll har du i ovanstående arbete? 

Hur ställer du dig till begreppet hen? 

Fortbildning kring genus 

Tycker du att din kunskap om genus är tillräcklig i förhållande till ditt arbete? 

- Vad behöver du ytterligare för kunskap om genus i din verksamhet? Varifrån 

har du fått din kunskap om genus och jämställdhet? Media, forskning, 

kompetensutbildning? 


