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ABSTRAKT  
  

 

Johanna Johansson & Malin Selldén 

 

Hur går snacket?  

- En kvalitativ studie om förskollärares syn på genus 

 

How does the talk? 

- A study on pre-school teachers view on gender   

 

 

 Sidantal:43        
 

The purpose of our work has been to investigate how gender is viewed by pre-school teachers, 

as well as taken into account in their everyday work. We have also looked into how gender 

plays a part in the planning and shaping of the pedagogical environment. 

Our work is based upon qualitative research method, as we have conducted several qualitative 

interviews at different pre-schools along the way. The reason we chose genus as our main 

focus is that the pre-school curriculum states that all staff is obliged to meet the goals 

concerning gender. 

 

We wanted to find out in what different ways gender may come into practice. 

Our results show varied levels of gender focus among the different pre-schools. Some display 

a clear awareness of the term and have included genus as a continous element in their 

everyday practice. We believe that this has to do with prior experience as well as prior 

knowledge within the field. We do find the idea about gender to be corresponding among our 

interviwees, as they all agree that the importance lays in the actual child, as opposed to in its 

gender.   
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SAMMANFATTNING  

Som verksam förskollärare har man skyldighet att sträva mot målen i Läroplanen för 

förskolan(2010). Oavsett om man är pojke eller flicka så ska man behandlas lika och alla som 

arbetar på förskolan ska motarbeta traditionella könsmönster (Lpfö98 rev. 2010).   

 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur pedagoger på olika förskolor arbetar med, 

samt ser på begreppet genus. Vi har även undersökt på vilket sätt genus finns med i 

pedagogernas tänk i utformningen av den pedagogiska miljön. Vi har undersökt detta genom 

att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, vi har genomfört fem stycken kvalitativa 

intervjuer på fem stycken olika förskolor.  

 

Vi ville göra en undersökning inom området genus, då det i läroplanen för förskolan står att 

man som verksam inom förskolan har skyldighet att arbeta mot genusmålen. I och med det så 

ville vi göra en undersökning bland annat om hur arbete med genus kan se ut.  

 

Resultatet som vi kommit fram till var att arbetet med genus ser relativt olika ut mellan 

förskolorna. Några förskolor arbetade mer medvetet och kontinuerligt med genus, det är något 

som vi tror kan bero tidigare erfarenheter samt vilken kunskap som man har inom området 

genus. Dock så anser vi att synen på genus var mer likartad då alla intervjupersoner var 

överrens om att man ska se till varje enskilt barn och inte till dess könstillhörighet.  
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1. INDEDNING 
 
Vi har valt att göra en undersökning om hur arbetet med genus kan se ut i förskolan, då vi har 

upptäckt att det finns skillnader i hur stor utsträckning pedagoger arbetar med genus. Vi vill 

även undersöka pedagogers syn på genus då vi har märkt att den kan skilja sig mycket mellan 

pedagogerna.  

 

Ett av målen i läroplanen för förskolan lyder: 

”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 ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö98:5).   

Det är ett mål som vi kommer att ta reda på hur pedagogerna arbetar för att uppnå.  

 

I dagens samhälle så förs det en diskussion om att män och kvinnor ska vara jämställda i olika 

sammanhang och situationer samt att man ska bemöta alla människor likadant. För denna 

diskussion så är förskolan inget undantag, utan även här ska det vara jämställt och alla ska 

bemötas likadant och ha samma rättigheter. När man hör detta så låter det bra, men är det 

verkligen så? Skolverket har undersökt och fört statistik över och man har kommit fram till att 

detta inte stämmer. Den statistik som skolverket har genomfört visar att det finns skillnader i 

pedagogernas bemötande beroende på vilket kön barnet tillhör. Undersökningen visar att 

pojkarna på olika förskolor tar mera plats och dominerar i många situationer och aktiveter och 

att pedagogerna tillgodoser pojkarnas önskemål i större utsträckning för att de ska hålla sig 

lugna. Undersökningen visar även att pedagogerna anser att pojkarna är stökiga och 

högljudda. När det gäller flickorna så visar undersökningen att deras behov glöms bort och att 

det finns förväntningar hos pedagogerna att flickorna ska hjälpa till och ta större ansvar över 

sig själv och andra då de anses vara lugna, tysta och snälla. Det som denna statistik visar är att 

trots att det ska vara jämställt och likvärdigt bemötande så är det inte så, utan det finns ett 

visst förhållningssätt hos pedagogerna där man förstärker de traditionella könsmönster genom 

sina förväntningar och bemötandet gentemot vilket kön barnet tillhör (SOU 2004:115). 
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Vi vill undersöka detta för att vi vill få reda på hur pedagogerna i förskolan ser på begreppet 

genus och hur arbetet med genus kan se ut på olika förskolor. Vi vill även få reda på om 

pedagogerna i förskolan tänker utifrån ett genusperspektiv då de utformar sin pedagogiska 

miljö. En annan orsak till varför vi vill undersöka detta ämne är att vi vill få en bredare 

kunskap om genus och vad det innebär som verksam förskollärare. 

 

Efter att har genomfört en undersökning om genusarbetet på olika förskolor samt fått 

fördjupad kunskap inom området genus, så vill vi i vårt kommande arbetsliv få med oss ett 

mer medvetet förhållningssätt till arbetet med genus och vad det innebär. Vi vill även i vårt 

kommande arbetsliv kunna motverka traditionella könsmönster och könsroller på ett 

professionellt sätt, samt att ha ett öppet förhållningssätt och genom att kontinuerligt kunna 

arbeta med genus på ett medvetet sätt. 
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2. SYFTE 
 
5 
Syftet med den här studien är att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka, hur arbetet 

med genus i förskolan kan se ut samt vilken syn förskollärarna har på genus.   

 

 

 

2.1 Frågeställningar  
 

 Hur ser arbetet se ut när det gäller genus i förskolan? 

 Hur uppfattar pedagogerna begreppet genus? 

 På vilket sätt finns genus med när pedagogerna utformar den pedagogiska miljön i 

förskolan? 
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3. BAKGRUND 
 

Här nedan kommer vi att ge en bakgrund till vad genus betyder samt vilken roll pedagogerna 

har i ett genusarbete. Kapitlet kommer även ta upp leksakernas och den pedagogiska miljöns 

betydelse samt vad det står om bemötande i läroplanen på förskolan.  

 

3.1 Begreppet genus 

Begreppet genus kommer från början från det engelska ordet gender och själva begreppet 

genus infördes i Sverige i mitten av 1980-talet (Hirdman: 1993). Begreppet genus är något 

som ofta används då man vill beskriva en rad olika föreställningar om människors kön som är 

förankrade i det sociala, kulturella och historiska. Detta är något som gäller stora och små 

saker som till exempel vilka färger man har på kläderna, vilka leksaker som ges till barnen, 

ekonomiska förhållanden samt vilka politiska värderingar man har (Gannerud: 2001). 

Begreppet genus kopplas ofta ihop med ordet kön, dock så är denna sammankoppling inte helt 

korrekt då det finns en skillnad när man pratar om begreppet genus och begreppet kön. 

Skillnaden är att då man samtalar om kön så fokuserar man på det biologiska könet, det vill 

säga om man föds som pojke eller flicka. När man talar om genus så menar man det sociala 

könet, ur de samhälleliga och kulturella aspekterna. Detta betyder att begreppet genus innebär 

att få en samlad bild av hur människor formar/formas till flicka eller pojke och hur det i sin 

tur avspeglas i samhället. Dock så är det viktigt att komma ihåg att genus är något som är 

föränderligt och att synen kan förändras över tid för respektive kön (Granholm 2007:6).  

 

Begreppet genus är ett begrepp som man använder som en samlad benämning i den moderna 

könsforskningen där den betecknar ett system som delar in människor i två motsatta och 

uteslutande kategorier där den ena kategorin är män/manlighet medan den andra kategorin är 

kvinnor/kvinnlighet. Genus är ett begrepp som inbegriper människors sociala, kulturella och 

biologiska kön och hur vårt kulturella arv och det sociala systemet formar oss till den vi är. 

Det som dagens genusdiskussion handlar om är hur man upplever och beskriver sin 

könstillhörighet samt hur vi hanterar det faktum att de båda könen generellt delas upp i två 

skilda grupper. Det som genus handlar om är relationen mellan könen, beteenden, olika 

sysslor samt vad man anser som manligt och kvinnligt (Svaleryd 2004:29) Att det finns 

sysslor och aktiviteter som människor anser är manliga eller kvinnliga kan med andra ord vara 

en benämning på hur man ska vara som pojke respektive flicka. Detta är något som skapas 

socialt och som vi ständigt kommer i kontakt med då vi deltar i olika organisationer, 
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aktiviteter och olika värderingar, men vi kommer även i kontakt med det genom att vi 

samspelar med andra människor (Johansson 2008:24 ff.). När dessa värderingar finns om vad 

som anses vara manligt respektive kvinnligt och hur man ska vara om man är pojke eller 

flicka så finns det med andra ord olika könsroller som vi förväntas anamma beroende på 

vilket kön vi tillhör. Detta är något som barnen anammar och lär sig då de tar till sig sin 

”normala” könsroll. Till viss del kan barnet pressas till att anta en könsroll av föräldrar, 

vänner, media och andra aktörer som kan påverka barnens val av yrke och värderingar 

(Davies 2003:17).   

 

3.2 Den pedagogiska miljöns betydelse i relation till genus  

 

Enligt Svaleryd (2004:30) så visar forskning på att förskoleverksamheter som bedrivs idag 

förstärker skillnader mellan könen, vilket kan bidra till att både flickor och pojkar blir 

avgränsade. Beroende på hur ett rum är utformat så kan det antingen främja eller hämma 

olikheter (Johansson & Pramling Samuelsson 2003:75). ”Den pedagogiska miljön är ett 

begrepp som innefattar både miljöns fysiska utformning, material, samspel mellan barn och 

vuxen och mellan barnen samt det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten” 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2010:89).  När det gäller utformningen av den pedagogiska 

miljön så är det enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2010:89) viktigt att låta barnen vara 

med och påverka besluten. Utformningen ska grunda sig på barnens tidigare erfarenheter, 

pedagogerna ska även låta barnens intresse få utrymme i den pedagogiska miljön. Barnen ska 

ges möjlighet att framföra sina önskningar om hur de vill ha det och de ska tas på allvar, dock 

är det viktigt att man som pedagog förhåller sig till målen i förskolans läroplan när man 

utformar den pedagogiska miljön. 

 

 När det gäller pojkar och flickor och hur de förväntas att vara så är det inte endast utifrån 

vilket bemötande de får från pedagoger och sina föräldrar som påverkar, utan det är det mesta 

som finns i barnens omgivning, inte minst den pedagogiska miljön (Wahlstöm 2010:25). En 

sak som Pramling Samuelsson & Sheridan (2010:91) betonar är att i den pedagogsiska miljön 

ska det finnas utklädningskläder till barnen, med hjälp utav utklädningskläderna så kan barnen 

gå in i andra roller. Författarna betonar även att det finns utklädningskläder som kan användas 

utav båda könen.  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2010:89) skriver i sin bok att den pedagogiska miljön  

sänder oundvikligt ut budskap som säger vad barnen förväntas att utföra i rummen. 
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Författarna menar därför att det är viktigt att utforma miljön så att barnens lärande underlättas 

samt att de blir stimulerad och får anta utmaningar. De menar även på att utformningen av 

rummen ska ge barnen möjlighet till att samspela med varandra.  

 

”Vilket budskap, vilka värden vill jag som lärare att den pedagogsiska miljön ska sända till 

barnen, till föräldrar och till andra som kommer till min förskola?” (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2003:76). Detta är en bra och relevant fråga att ställa sig innan man börjar ändra 

om miljön på förskolan. Det är viktigt att prata med varandra i arbetslaget innan man påbörjar 

någon ändring. Det man ska diskutera är vad man vill att rummet ska ge för signaler, när det 

gäller till exempel barnsyn och att man sedan kan stå för det som rummet signalerar. Det står 

ingenstans hur en pedagogisk miljö ska vara utformad, det gör det inte då den ska utformas 

utefter de barn och den barngruppen som miljön ska utformas åt (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2003:76). Författarna betonar även att man inom arbetslaget måste föra en 

kontinuerlig diskussion om utformningen av den pedagogiska miljön då barngruppen ändras 

hela tiden och därför krävs förändringar i miljön.  

 

3.2.1 Leksakernas betydelse  

När det kommer till leksakernas betydelse så är det viktigt att man är medveten om att det är 

våra föreställningar om genus som skapar vår syn på oss själva och på andra människor som 

vi möter varje dag. Det vill säga vad som är feminint, maskulint, hur de olika könen bör vara 

och detta är något som är djupt inrotat i traditioner, institutioner och i vårt samhälle. Detta är 

något som kommer till uttrycks och konstrueras varje dag i olika handlingar genom att vi 

tilldelar de olika könen olika stereotypa drag som till exempel hemmet och yrkeslivet. Därför 

är det helt naturligt att leksaksvärlden tar efter och förstärker den stereotypa bilden som 

samhället redan har byggt upp runt kön och genus (Nelson & Svensson 2005:107).  När de 

vuxna ska köpa leksaker till sina egna barn så finns det en viss attityd hos de vuxna då man 

köper leksaker som man anser är lämpliga för antingen pojkar eller flickor. Det vill säga att 

om man ska köpa leksaker till en flicka så väljer man en leksak som den vuxna anser passa till 

en flicka och detta i sin tur göra att när de vuxna köper en viss typ av leksak till sitt barn så 

skapar man två olika världar i barnrummet beroende på om det är en pojke eller flicka. Det 

finns studier som visar att barnen själva föredrar och väljer ut leksaker som faller in i 

stereotypa könsroller. Detta är något som de vuxna förstärker då man förser barnen med 

typiska flick- eller pojkleksaker. En annan sak som man kan se när det gäller leksakerna är att 
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flickor har överlag fler leksaker än vad pojkar har och de relaterar ofta till olika aktiviteter 

som traditionellt sett anses vara kvinnliga. När det gäller pojkarna så har de flera leksaker som 

relateras till aktiviteter som anses vara manliga (Nelson & Svensson 2005:108). När det 

kommer till att förstärka könsrollerna så är det inte bara de vuxna som gör det utan det är även 

något som olika företag förstärker genom reklamens budskap. I olika reklamer så är det ofta 

något som framställer flickor/kvinnor som gulliga, moderliga och passiva medan pojkar/män 

framställs som starka, aktiva och problemlösare (Hult & Olofsson, 2011).  

 

När det kommer till leksakerna i förskolan och vilka leksaker som barnen väljer att leka med 

där hör mera ihop med vilken lek barnen har valt att leka. Men även i förskolan där det finns 

ett större utbud av olika leksaker så är barnen fortfarande könsbundna. Med detta menar man 

att flickorna i högre grad än pojkarna leker med dockor, vagnar, kläder och andra 

tillhörigheter som finns i dockvrån. Andra leksaker som flickor använder i större utsträckning 

än pojkar är utklädningskläder, pyssel av olika slag. Det som pojkarna då använder i större 

utsträckning bland alla leksakerna på förskolan är bilar, klossar och andra byggmaterial då de 

oftast används till att bygga kojor med, men de kan även användas till andra saker så som 

svärd och pistoler. Andra saker som pojkarna ofta använder i sina lekar är kuddar, madrasser 

och dynor. Med andra ord så kan man säga att valet av både leksaker och lekar i förskolan är 

ofta könsbundna (Rithander 1991:21ff.). Detta är något som Hult & Olofsson (2011) håller 

med om då de anser att pedagogernas, samhällets och andra vuxnas förväntningar på barnens 

prestationer och uppförande är helt beroende på vilket utav könen det handlar om. Författarna 

menar vidare att vi har en syn där flickor ska vara ordningsammor, lugna, ambitiösa och tycka 

om att pyssla medan vi har en helt annan syn på pojkarna som ska vara högljudda, stökiga och 

att blåmärken är vanligt om man är pojke.   

 

3.3 De vuxna som förebilder 

När det gäller barns socialisationsprocess så är de vuxna människorna runt barnet en 

jätteviktig del då barnet i sitt möte med vuxna människor får sin allra första spegling av det 

offentliga samhället. Därför är det viktigt att man som vuxen tänker på hur man bemöter eller 

speglar tillbaka till barnen då de bygger upp en egen bild av sig själva. En annan sak som är 

väldigt viktig att tänka på som föreblid är att man måste vara på det klara vad man står själv i 

sina egna föreställningar. Som enskild individ kan man göra skillnad och det är viktigt att 

komma ihåg att ens agerande alltid spelar en stor roll oavsett om vi har frånsagt oss makten att 
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påverka barnen, för det finns alltid andra som kan påverka dem istället (Svaleryd 2004:33). 

En annan sak som man måste vara medveten om när det gäller barns sociala inlärning är att i 

teorin så spelar de olika karaktärerna som barnen möter i olika serier, böcker, TV stor roll för 

barnen då de utvecklas till pojke eller flicka (Rithander1991:10). Det är viktigt att man som 

förebild kommer ihåg att barnen gör som vi gör och inte som vi säger. För att kunna göra det 

mera jämställt i samhället och i förskolan så behövs förebilder av båda könen, samt att man 

som vuxna vågar brädda sitt eget register för att kunna bli mer trovärdig i barnens ögon när 

man samtalar och försöker att göra det mera jämställt. För att detta ska kunna ske så är det 

viktigt att man vågar förändra och prova nya saker samt att vara genusöverskridande, men då 

krävs det även att man som förebild är trygg i sig själv. Tryggheten i sig skapas genom att 

man ger positiv bekräftelse och att man visar att alla duger precis som de är. Om man har ett 

jämställt förhållningssätt både mot vuxna och barn så kan man sudda bort de två stereotypa 

könsrollerna och på så sätt kan man skapa flera sätt att vara på. På det sättet så behöver man 

inte längre känna rädsla för att inte passa in utan det blir roligare och mer spännande om man 

får 100 möjligheter istället för 2 (Henkel & Tomicic 2009:245). 

 

3.4 Läroplanen för förskolan  
 

I läroplanen för förskolan så finns det flera mål som är kopplade till genus, därför så måste 

alla förskolor har ett arbetssätt som har kopplingar till genus. Ett av målen lyder: 

 

”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 mannligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö98:5). 

 

Det finns även andra mål i läroplanen som tar upp saker som att vuxnas förhållningssätt till 

barnen påverkar dem när det gäller deras förståelse för ett demokratiskt samhälle, det är en av 

anledningarna till att de vuxna runt omkring barnen är förebilder och bör föregå med gott 

exempel (Lpfö98 rev 2010:4). Det står även att det är arbetslagets uppgift att ge pojkar och 

flickor lik stort utrymme och inflytande i verksamheten (Lpfö98 rev 2010:12).  
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4. TIDIGARE FORSKNING 
 

4.1  Förväntningar på pojkar och flickor  
   
Wahlstöm (2003) menar på att könskillnaderna börjar redan på BB. Det menar hon då man 

bemöter det nyfödda barnet utefter vilket kön det tillhör. Förväntningarna på pojkar och 

flickor ser olika ut, hur man behandlar barnen beroende på om det är en pojke eller flicka. 

Dock så menar författaren på att dessa handlingar är omedvetna. Man kan läsa om 

undersökningar som författaren har gjort för att vissa på hur bemötandet till nyfödda barn kan 

se ut. När hon studerade bemötandet och förhållningssättet från föräldrarna till sin nyfödda 

flicka på BB så kom hon fram till att ord som vacker, gullig, söt, skönhet och fin användes när 

de tilltalade sin dotter. När hon studerade nyblivna föräldrar till en pojke så var det ord som 

styrka, krabat, stark och aktiv som föräldrarna använde sig av när de pratade med sin son. 

Något som hon även kom fram till i sin undersökning var att de föräldrarna som pratade med 

sin dotter pratade med betydligt längre meningar än vad det andra föräldraparet gjorde. 

Wahlstöm (2003) är även noga med att betona att detta är bara en gång dock så menar hon på 

om barnen blir bemötta med dessa olikheter en länge tid så sätter det spår hos barnen. 

Författaren har även gjort undersökningar om skillnaderna när det gäller samspel mellan äldre 

barn och deras föräldrar. De undersökningarna visade på liknande resultat när det gäller 

skillnaderna mellan flickor och pojkar. Med detta menar författaren vidare att då bemötande 

och förhållningsätt skiljer sig när det gäller pojkar och flickor så resulterar det i att pojkar och 

flickor får olika möjligheter att ta för sig av vad livet har att erbjuda (Wahlstöm 2003:18-22). 

I dagens samhälle så lever och utvecklas flickor och pojkar i två helt skilda världar 

(Wahlstöms 2003:33). 

 

4.2 Videodokumentation  

 
Wahlstöm (2006) har gjort en undersökning om hur interaktionen mellan pedagoger och 

barnen såg ut på en förskola som hon har arbetat på. Hon började undersökningen med att 

observera med hjälp av penna och papper. Med de hjälpmedlen så fick hon fram att pojkar 

fick mer uppmärksamhet än flickor, men hon ansåg att de hjälpmedlen inte var tillräckligt då 

hon skulle undersöka hur interaktionen såg ut. Med hjälp utav penna och papper så fångades 

varken tonläge, kroppsspråk eller nickningar upp. För att förbättra dokumentationsresultatet 

så placerade hon ut en bandspelare på avdelningen. Med hjälp av bandspelaren så fångades 

det upp fler relevanta delar när det gäller dokumentationen av interaktionen mellan 
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pedagogerna och barnen. När inspelningen analyserades så kom författaren fram till att 

pedagogerna tilltalade pojkarna med förmaning och korta meningar, medans när de tilltalade 

flickorna så använde de sig av långa och beskrivande meningar. Wahlstöm (2003:47) skriver 

vidare att resultatet av den inspelade dokumentationen var ofullständig. Bandspelaren 

registrerade inte faktorer som ögonkontakt, nickningar, kroppsspråk och leenden. Författaren 

menar även på att pedagogernas kroppsspråk kan vara mer betydelsefullt hos ett litet barn än 

vad själva talet kan vara. Efter att författaren kom fram till att bandspelaren gav ett 

ofullständigt resultat så kom hon fram till att videokameran kan vara ett bra hjälpmedel att ta 

till. Med videokamerans hjälp så kan man få med allt som de tidigare hjälpmedlen inte fick 

med i dokumentationen.  

 

Svaleryd (2004:46 ff.) skriver att observation med hjälp av filmkameran kan var väldigt 

betydelsefullt när det gäller medvetenhet om sitt agerande i verksamheten. Hon menar även 

på att dokumentation med videokamera har blivit allt vanligare i förskolan. Wahlstöm 

(2003:48-53) lägger stor vikt vid att förklara att innan man som pedagog tar till videokameran 

som hjälpmedel då man ska dokumentera så ska man bara ha ett tydligt mål varför man ska 

filma. Alla pedagoger måste känna sig trygga med videoinspelningen, de ska även tydliggöra 

för alla att anledningen till att filma är att man ska förbättra verksamheten och inte för att leta 

fel hos sina kollegor. ”Att synliggöra för sig själv hur man gör, vad man säger och signalerar 

med kroppsspråket är svårt. Men det är en viktig del i arbetet för att kunna växa som pedagog. 

Det är att gå från åsikter om hur man tror att det är, till insikt om hur det är (Svaleryd 2003:47).  

 

Wahlstöm (2003:48-53) poängterar att det är viktigt att alla pedagoger får kunskap om hur 

man filmar, tittar och analyserar det inspelade materialet. När man filmar i verksamheten så är 

man tvungen att välja just en bit utav verksamheten då man inte kan filma på flera ställen 

samtidigt. När man väljer att använda filkameran som verktyg, då man ska dokumenterar så 

får man med väldigt mycket som man missar när man dokumenterar med hjälp av penna och 

papper eller med bandspelare. När författaren sedan var med och analyserade det som hade 

filmats i verksamheten, så fick hon svar på många frågor. Hon skriver om att hon bland annat 

fick svar på pedagogernas förhållningssätt till barnen och därmed fick hon också svar på 

varför barnen var på ett speciellt sätt i olika situationer. Författaren tar även upp frågan ”Hur 

analyserar man filmerna från förskolans vardag på ett bra sätt?” (Wahlstöm 2003:59). Hon 

skriver vidare om att hon tillverkade en mall över vilka frågor man kan fokusera på när man 

ska analysera det som har filmats. Några utav dem frågorna är:  
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”Leder den vuxna eller barnet samspelet? Skillnad flickor/pojkar?  

Tonläge (högt – lågt, ljust – mörkt)? Skillnad flickor/pojkar? 

Vem får ögonkontakt? Skillnad flickor/pojkar?” (Wahlstöm 2003:60).  

Svaleryd (2004:46) menar på att det är först när man börjar granska sig själv som man kan 

ändra riktning när det gäller arbetet med genus. Det är även först då man kan få en tydlig bild 

av barnen behöver stöttning med. Svaleryd (2004:48) betonar att när man har 

videodokumenterat så kräver det mycket arbete efteråt då man ska analysera det man har 

filmat. Hon menar även på att man inte ska fokusera på hur lång tid man filmar varje tillfälle 

utan det är bättre att man filmar korta pass så att man har tid att sedan analysera dem. Om 

man filmar för länge så är det lätt hänt att tiden inte räcker till att analysera allt. 

      

4.3 Pojkigt och flickigt i förskolan  

 
Att pojkar och flickor bemöts och behandlas olika är något som man kan se i olika 

sammanhang överallt i vårt samhälle. I samhället så finns det olika förväntningar på hur 

pojkar och flickor ska vara och hur de ska bete sig. Det finns också förutfattade meningar om 

vad som anses vara flickigt och pojkigt bland olika saker som till exempel leksaker, färg på 

kläderna samt olika egenskaper som tillskriva de olika könen. Med andra ord om man är 

flicka så ska man leka rollekar, pyssla och färgerna på kläderna ska vara ljusa och man ska 

vara lugn, snäll och hjälpsam. Om man däremot är pojke så ska man leka krigslekar och tuffa 

lekar. När det kommer till färgvalet på kläder till killar så ska det vara mörka kläder och man 

ska vara aktiv, högljudd och stökig (Hellman 2010:16 ff.).   

 

Hellman (2010) har gjort en undersökning om hur olika normer om pojkighet kommer till 

utryck i förskolans dagliga verksamhet både bland barnen i mellan men även mellan pedagog 

och barn. Det hon har tittat på är vilka kläder som pojkarna förväntas att ha och vilka färger 

det ska vara på kläderna, men även vad som är typiskt pojkigt.  Hon gjorde sin undersökning 

genom deltagande observation i den dagliga verksamheten där hon hela tiden fanns bland 

barnen och under dagen så förde hon anteckningar på sina observationer. Hellman (2010) var 

väldigt noga med att lära känna barnen och att de kände sig trygga med att hon var nära dem i 

deras lekar och aktiviteter. Även pedagogerna måste känna sig trygga med att man kommer 

utifrån och observerar deras verksamhet och hur de jobbar och bemöter barnen.  

Det Hellman (2010) kom fram till i sin undersökning var att pojkarna bär mörka färger på sin 

kläder medan flickorna bär ljusa kläder. När det kommer till leken så observerade hon att 
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pojkarna leker Spiderman och Batman, men hon anser att det inte finns någon typisk situation 

eller miljö som är mer pojkaktig. Det som Hellman (2010) kom fram till genom sina 

observationer var att det inte verkar som att det inte finns några handlingar som är typiska för 

något utav könen utan att det är två grupper som har olika färger på sina kläder och som leker 

olika lekar. Hon menar på att det är samhället, media, föräldrar och pedagoger på förskolan 

som skapar en skillnad på könen genom att bland annat tillskriva de två könen olika lekar, 

leksaker, egenskaper och olika färger på kläderna.  Ett exempel vad hon observerade var att 

några killar lekte Spiderman och en pedagog på förskolan som ser detta säger att det är 

”typiskt pojkar” att leka Spiderman och monster. Hellman (2010) har genom sin observation 

sett att det är pedagogernas syn på barnen som gör att de tillskriver barnet särskilda 

egenskaper så som att pojkar är busiga, stökiga och problematiska medan flickorna anses vara 

lugna, snälla och hjälpsamma. Självklart finns det en skillnad på pojkar och flickor men den 

skillnaden består i den biologiska skillnaden. Den andra skillnaden mellan pojkar och flickor 

är något som skapas av samhället, föräldrar, media och pedagoger.  
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5. TEORETISKT RAMVERK 
 

5.1 Symbolisk Interaktionism 
 

Symbolisk interaktionism är ett synsätt och ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i en form 

av analys utifrån den sociala verkligheten. Detta analysredskap kan hjälpa oss att få en inblick 

och förståelse av det samhälle som vi lever i. Att ha ett teoretiskt perspektiv som till exempel 

symbolisk interaktionism innebär att man har ett antal föreställningar om vår verklighet som 

är grundläggande och som kan hjälpa oss att få en förståelse av den sociala verkligheten som 

man försöker att förstå (Trost & Levin 1999:9 ff.). Symbolisk interaktionism kan man också 

se som en verktygslåda där de olika delarna av perspektiven utgörs av olika verktyg som är 

lämpade för att förstå det mänskliga beteendet och känslor. Trost & Levin (1999) menar att 

det finns olika hörnstenar inom symbolisk interaktionism som är viktiga för att man ska kunna 

få en förståelse av det perspektiv som symbolisk interaktionism innebär. Dessa hörnstenar är 

definitionen av situationen, social interaktion, symboler, människan är aktiv, vi handlar, beter 

oss och befinner oss i nuet (Trost & Levin 1999:11).  

 

Definitionen av situationen innebär att vi människor definierar en situation och att det i sin 

tur är avgörande för hur man beter sig. Ett exempel på detta kan vara att Emma kan få för sig 

att Karl är sur då beter hon sig därefter. Dock så är det viktigt att komma ihåg att detta är en 

pågående process så därför definierar vi hela tiden om situationen och får vi en annorlunda 

definition så kan vi ändra uppfattning och därmed så kan vi ändra vårt beteende (Trost 

&Levin 1999:12).   

 

Social interaktion är en mycket viktig hörnsten inom symbolisk interaktionism. Att någon 

integrerar innebär att man samtalar men inte bara genom att röra på munnen utan man kan 

även samtala genom minspel och andra kroppsrörelser. Integrerar är något som vi gör hela 

tiden och i olika sammanhang, som till exempel när vi tänker så integrerar vi med oss själva. 

Andra exempel på när vi integrerar kan vara när vi samtalar med en god vän eller när vi 

betalar i kassan (Trost & Levin 1999:17).  

 

Symboler är något som vi tar hjälp av för att interagera på olika sätt och de mest vanliga och 

uppenbara symboler som vi handskas med dagligen är våra ord. När vi växer upp så lär man 

sig vårt talade språk och de olika orden blir inte bara ett ljud utan ljudet blir en mening. Dock 

så är det viktigt att komma ihåg att orden inte blir någon symbol förens orden har uppnått 
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samma mening för oss som för de andra i samma omgivning. Det vill säga att när ordet 

betyder samma sak för alla så har ordet blivit en symbol och att det i sin tur är beroende på 

hur vi definierar en situation. Utan en definition på situationen så är ordet eller en viss term 

ingen symbol (Trost & Levin 1999: 18).  

 

Människan är aktiv innebär att vi som människor handlar och beter oss hela tiden vilket gör 

oss till aktiva. Att vara aktiv som människa innebär att man ingår i en process som är 

föränderlig och man menar även att människan är inte utan människan gör. Med detta så 

menar man att om någon säger att en människa är så menar man att det är något stabilt och 

som inte kan förändras. Om man däremot säger att människan gör så menar man att det är 

något som kan förändas beroende på vilket sammanhang och i vilken situation som 

människan hamnar i (Trost & Levin 1999:19).  

 

Att vi handlar, beter oss och befinner oss i nuet innebär helt enkelt att vi befinner oss i nuet 

och att vi definierar olika situationer i nuet. Detta innebär att alla människor befinner sig i en 

process som ständigt pågår och att denna process hela tiden förändras. Dock så är det viktigt 

att komma ihåg att vi inte beter oss bara efter nuet utan att våra tidigare erfarenheter spelar in 

och att vi använder oss av det i vårt handlande, men att det i sin tur inte är en orsak till varför 

vi beter oss som vi gör (Trost & Levin 1999:23 ff.). Människan är en social varelse som 

bygger upp sina vanor och erfarenheter då vi interagerar med andra människor. Människan 

ingår i en socialisationsprocess från det vi föds till då vi går i graven och under sin livstid så 

är vi som människor aktiva, handlar och beter vi oss i en riktning mot framtiden. Detta 

innebär att vårt mänskliga beteende inte svarar mot andra människors handlande utan vårt 

beteende kommer från hur vi tolkar avsikten eller intentionen i handlingar från andra 

människor. Trost & Levin (1999) talar om en social ordning som innebär att samhället och de 

grupper som verkar inom samhället inte kan fungera om det inte finns en social ordning. 

Denna sociala ordning och de föreställningar som finns kan vara hur man ska bete sig, vad 

som är rätt och fel och dessa föreställningar kan vara likartade men de är inte identiska med 

varandra. På vissa punkter och föreställningar så blir de dock identiska och några exempel på 

detta kan vara att man inte ska stjäla från andra, att man ska arbeta och att man inte kan mörda 

folk hur som helst. Den sociala ordningen kan även ses som olika reglerande normer och om 

dessa inte följs så blir det oordning. Exempel på en form av dessa normer är trafikregler för 

om inte de följs så blir det kaos i trafiken (Trost & Levin 1999:57-59).   
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Människan är inte social från det vi föds utan vi blir sociala genom att vi interagerar med 

andra människor och successivt så lär vi oss de normer och förväntningar som samhället har 

på oss. Det är genom den generaliserande andra som står för samhället och de sociala 

grupper som man integrerar med som ger den individuelle individen ett eget jag. Det sker 

genom att personen uppfattar olika åsikter, normer och förväntningar som den generaliserande 

andra har på hur man ska känna och bete sig. Detta i sin tur gör att vi utvecklar ett spegeljag 

som innebär att vi ser oss själva så som andra ser oss och på så vis så får vi en bild av oss 

själva. Vårt spegeljag kan hämma oss då vi styrs av föreställningarna som andra har om oss 

vilket gör att man hämmas i sitt handlande då man är rädd för vad andra ska tycka och tänka 

om ens agerande (Trost & Levin 1999:60-63 & 84). Som tidigare har nämnts så består vårt 

samhälle av människor som integrerar med varandra men också med sig själva då de tänker 

medvetet eller omedvetet. Det är inte bara genom det talade språket som vi integrerar utan 

detta gör vi genom vår hörsel då vi kan höra vad andra samtalar om, genom synen då vi tar in 

olika synintryck med hjälp av våra ögon så kan vi skapa oss en uppfattning om olika saker. 

Andra faktorer som vi integrerar med är vårt uppförande, utseende och klädesval där vi 

genom dessa tre faktorer sänder ut olika signaler till människorna runt omkring oss som vi 

sedan tolkar olika och utifrån det så bemöter vi detta på olika sätt (Trost & Levin 1999: 87 

ff.).  

 

5.2 Kön och genus som konstruktion  
 

Människan är till sin natur social och mår bäst när man umgås med andra människor. Det är 

genom vår interaktion med andra människor som vi konstruerar kön och genus. Enligt 

Odenbirng (2010) så är människans kropp inte neutral utan det är genom våra kroppsliga 

handlingar som vi konstrerar kön. Hon menar vidare att könskonstruktioner är sociala 

processer som ständigt pågår, vilket i sin tur innebär att de kan se olika ut beroende på vilken 

kulturell kontext som råder. Detta innebär också att den kan förändras under tidens gång. När 

människor samspelar med varandra så skapas det förutsättningar för att kunna förändra de 

skillnader som finns mellan könen, men det kan även innebära att de gränser som finns 

upprätthålls och förstärks. När dessa gränser upprätthålls så skaps två separata grupper och 

detta förstärks genom tal, handlingar och lekar där barnen ofta delar in sig i samkönade 

konsultationer(Odenbring 2010:18 ff.).  
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När man ska analysera köns konstruktioner så är förståelsen av kroppen viktig för denna 

förståelse skiljer inte på det biologiska och det sociala könet. Med detta menas att människans 

kropp är ett objekt och en aktör på samma gång och att genom våra kroppsliga handlingar så 

skapas sociala strukturer. Det vill säga att människans kropp är en del av den sociala 

konstruktionen. Odenbring(2010) menar att den individuella kroppen inte är ett fritt val 

eftersom man inte kan välja om man vill bli flicka eller pojke. Så om man vill ha en förståelse 

om sig själv som pojke eller flicka så måste man inkludera kroppen. För den syn som finns på 

kroppen och vad som anses vara maskulint respektive feminint har sitt ursprung i de allmänna 

föreställningar om hur pojkar och flickor ska vara. Därför är kön och genus en social 

konstruktion(Odenbring 2010: 22 ff.).   

 

5.3 Barnsyn 

 
När det gäller att uppföra sig så finns det föreställningar hos de flesta människor om vad som 

är ett korrekt eller ett felaktigt uppförande. På ett liknande sätt så har människor 

föreställningar om vad ett barn är och hur man bör uppfostra barnet. Dessa olika 

föreställningar kan man kalla för en barnsyn (Sommer 2003:83). Dessa barnsyner är en social 

konstruktion då den skapas i ett sociokulturellt perspektiv där människor agerar i olika 

sammanhang med varandra i ett direkt eller indirekt samspel. Det är i dessa sociokulturella 

sammanhang som barnsynen skapas, dock så är det viktigt att komma ihåg att olika kulturers 

barnsyn kan variera mycket då alla kulturer kan ha olika syn på vad ett barn kan och inte kan 

göra. I dagens samhälle så finns det en viss diskurs om barn som med andra ord innebär att 

man har ett visst sätt att tala och tänka när det gäller barn. Den rådande diskursen bildas 

genom de enskilda individernas sätt att samtala om barn men även hur de tänker om barn som 

tillsammans skapar den diskurs som råder. Detta innebär att om människor börjar tänka och 

samtala om barn på ett annat sätt så skapas en ny diskurs. Den rådande diskursen är något som 

även avspeglar sig i den pedagogiska verksamheten inom skola och förskola då den är 

avgörande för hur man utformar den pedagogiska verksamheten. Den påverkar även hur 

förskolans arbetslag och hur den enskilda pedagogen i ord och handling framställer sin 

barnsyn. För barnsyn är något som inte förekommer i bara skrift utan barnsynen kommer 

alltid till ett konkret uttryck genom olika handlingar som pedagoger genomför. Därför är det 

viktigt att man som pedagog ständigt reflekterar över sin barnsyn och hur den kommer till 

uttryck i det praktiska. Med andra ord kan man säga att barnsynen som vi har styr de olika 

förväntningar som vi har då vi tittar på ett barn. När vi beskådar ett barn så får man upp olika 
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bilder som gör att man antingen får en mer negativ eller en mer positiv syn på barnet. 

Beroende på om man har en positiv eller negativ bild så tillskriver man barnet olika 

egenskaper vilket i sin tur kan skapa ett ”duktigt” barn eller ett ”stökigt” barn. Genom att 

tillskriva barnet olika egenskaper så bemöter man barnet utifrån dem vilket gör att man som 

pedagog har redan dömt barnet till att vara stökig eller duktig beroende på vilka egenskaper 

som man har tillskrivit barnet ifråga (Johansson & Pramling Samuelsson 2003:58 ff.). De 

egenskaper som man tillskriver barnen har ofta sin utgångspunkt i barnens kön då man ofta 

har förutbestämda föreställningar om hur man ska vara som pojke eller flicka. Detta gör att 

man som pedagog tilldelar barnet olika egenskaper genom att de utgår från könet. Så om 

barnet ifråga är en pojke så förväntas och tilldelas han egenskaper så som att han ska vara 

stökig, bråkig och högljudd. Om barnet däremot är en flicka så är förväntningarna annorlunda 

då flickorna ofta tillskrivs egenskaperna så som lunga, tysta och snälla. Det finns ofta 

förväntningar om att flickorna ska hjälpa till mer i olika sammanhang och situationer och att 

de ska ta ett större ansvar för sitt eget lärande (SOU 2004:115). Därför är det viktigt att man 

som pedagog reflekterar över sin barnsyn och hur den kommer till utryck genom 

språkanvändning, kroppsspråk och hur man bemöter barnet ifråga i olika sammanhang.  

 

5.4 Kunskap och Kunskapssyn 

 
Begreppet kunskap är något som många människor ofta kopplar ihop med fakta eller 

information av olika slag. Det finns olika syn på vad kunskap är och hur den skapas. En syn 

på kunskap är att den kan definieras som en allmänt accepterad sanning och när kunskapen 

har etablerat sig så får den auktoritet, det vill säga att personen som besitter kunskapen får en 

form av makt. En annan syn på kunskap och som finns hos många människor är att det finns 

en allmän uppfattning om att kunskap är något som man bara kan förmedla och överföra. 

Denna syn på kunskap är väldigt dominerande inom skolans värld där man betraktar barn som 

tomma kärl som måste fyllas med kunskap. En annan syn på kunskap är att den konstrueras 

och kan skapas på nytt av den enskilda individen då man lägger till den nya kunskapen till det 

man redan kan och vet (Dysthe 2000:46 ff.). Att kunskapen konstrueras är något som 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) håller med om, fast de menar att kunskapen 

uppstår när den enskilda individen samspelar med andra människor och med sin omgivning. 

Detta innebär att kunskapen skapas och konstrueras genom att individen utforskar sin 

omgivning för att sedan reflektera över sina erfarenheter. Detta innebär att man får sin 

kunskap genom att experimentera och delta i olika sammanhang och situationer och på så vis 



18 
 

skaffa sig erfarenheter som till slut resulterar i kunskap (Johansson & Pramling Samuelsson 

2003: 14 ff.).  

 

Begreppet kunskapssyn är i stort sett ett samlande begrepp för hur vi människor tänker om 

vad kunskap är. Det innebär att pedagoger kan ha olika kunskapssyner då man har olika 

tankar om vad kunskap är och hur man får sin kunskap. Kunskap kan vara fakta och 

information men den kan även bestå av livserfarenheter som man helt enkelt skaffar sig 

genom att experimentera. Därför kan man helt enkelt säga att kunskapssyn är något som 

kommer från våra livserfarenheter. Kunskap är något som skapas genom människors 

livserfarenheter och genom samspel med andra individer i sin omgivning. Genom samspelet 

och ens erfarenheter så får man en uppfattning om genus och kön och vad som anses vara 

kvinnligt och manligt. Detta innebär att synen på genus är en social konstruktion som skapas 

genom att individer samspelar med varandra och på så sätt skapar sig olika erfarenheter och 

syn på vad kön och genus är och vad det står för. 

Därför är det viktigt att man som pedagog är medveten om vilken kunskapssyn man själv har 

och hur den kommer till uttryck i den dagliga verksamheten. Det är även viktigt att man som 

pedagog vet vilken kunskap som barnen besitter och vilka erfarenheter som de har med sig 

sedan tidigare. Pedagogens förhållningssätt och bemötande i mötet med barnen i olika 

sammanhang har stor betydelse för barnens skapande av sin självbild och erfarenheter. Får 

barnet ett negativt möte så resulterar det i att barnet får en dålig erfarenhet och kan hämnas i 

ett annat möte vilket resulterar i att barnet inte får någon ny kunskap. Om barnet däremot får 

ett positivt bemötande så resulterar det i att barnet får en positiv erfarenhet vilket i sin tur 

leder till att barnet utökar sin kunskap (Johansson & Pramling Samuelsson 2003:106-108).  
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6. METOD 
 

6.1 Metodval  
 

Det finns två olika metodformer man kan använda sig av när man ska genomföra en 

undersökning och de metoderna är kvalitativ och kvantitativ (Trost 2010:25). Då vi skulle 

välja undersökningsmetod så ansåg vi att den kvalitativa metoden var den mest relevanta. Det 

ansåg vi då vi skulle göra kvalitativa intervjuer som bland annat går ut på att få en förståelse 

om intervjupersonens vardag (Kvale & Brinkmann 2009:39), i vårt fall om pedagogernas 

arbetssätt och syn på genus i sitt vardagliga arbete. En annan anledning till varför vi valde den 

kvalitativa metoden och intervjuer var att de ger större möjlighet till mer uttömmande och 

beskrivande svar än vad andra undersökningsmetoder skulle ge. Då man utgår från en 

kvalitativ metod så handlar det inte endast om att man är ute efter en förklaring på något utan 

det handlar mer om att få en förståelse. Det centrala med en kvalitativ metod är oftast att man 

är ute efter att förstå helheten av något (Løkken och Søbstad 1995:29 ff.) Den här uppsatsen 

har sin utgångspunkt i en hermeneutisk forskningstradition. ”Hermeneutik betyder att tolka, 

översätta, förtydliga, klargöra och utsäga” (Widerberg 2002:26)  

 

6.2 Tillvägagångssätt  
 

Då vi skulle ta kontakt med förskollärarna som vi skulle intervjua så ringde vi dem. Vi 

pressenterade oss och frågade om de ville ställa upp på en intervju som kommer att behandla 

området kring jämställdhet. Vi var noga med att inte säga allt för mycket om vad som skulle 

tas upp under intervjun, då det skulle finnas en riska att intervjupersonerna läste på om ämnet 

eller funderade ut svar som inte stämmer överrens med verkligheten.  

 

När vi väl kom till förskolorna för att genomföra intervjuerna så skulle vi välja ett så lämpligt 

ställe som möjlighet att genomföra intervjun på. Trost (2010:66) skriver att då en person har 

varit så tillmötesgående och ställt upp på att bli intervjuad, så anser han att man kan överlåta 

bestämmandet av plats till den intervjuade. Detta var något vi gjorde dock så var det inte 

endast av samma anledning som Trost (2010) tog upp, utan vi tänkte även att förskollärarna 

känner till lokalerna bättre och därav så vet dem vilken plats som är mest lämplig. Trost 

(2010:65) och Stukát (2006:40) skriver om några kriterier som bör uppfyllas när det gäller 

platsen där intervjun ska genomföras. De kriterierna är att miljön ska vara lugn och så ostörd 

som möjligt, det ska inte finnas några andra personer i rummet samt att personen som blir 
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intervjuad ska känna sig trygg i rummet. Dessa kriterier uppfylldes på alla kvalitativa 

intervjuer till detta examensarbete.   

 

Tanken med kvalitativa intervjuer är att man ska genom intervjun förstå hur personen man 

intervjuar tänker och känner om det man frågor om, man ska även kunna få reda på vilka 

erfarenheter personen har samt vilken föreställningsvärld personen har inom området (Trost 

2010:43 ff.). En kvalitativ intervju kan kännetecknas genom att frågorna är enkla och raka och 

svaren på frågorna blir innehållsrika (Trost 2010:25). Det var en utav anledningarna till att vi 

valde att använda oss av intervjuer då man får svar på det man undrar över och den 

intervjuande kan svara med egenkonstruerade svar. Genom att använda sig av intervjuer så 

har man möjlighet att förklara om det är något som är oklart, man har även möjlighet att ställa 

följdfrågor. För att försäkra oss om att det vi inte hade missat att ta upp något under intervjun 

som intervjupersonen ville ta upp så avslutade vi med frågan: Är det något som du vill 

tillägga? Genom att ställa den avslutningsfrågan så känner intervjupersonen att det finns 

möjlighet att ta upp om det finns något som personen har funderat på under intervjun (Kvale 

& Brinkmann 2009:145).  

 

När det gäller sättet att dokumentera intervjuerna så valde vi att spela in dem. Det fanns flera 

olika anledningar till varför vi valde att spela in dem, en utav anledningarna var att vi ville 

vara fullt närvarande under hela intervjuerna det är även något som Trost (2010:75) stärker. 

Forsman (1997:72) menar på att dokumentationen är viktig för resultatets tillförlitlighet därav 

så var vi noga med att ställa för- och nackdelar med de olika sätten att dokumentera mot 

varandra, för att på så sätt komma fram till det bästa alternativet. Trost(2010:75) skriver att 

det finns en både för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Enligt författaren så kan 

fördelar med ljudupptagning vara att man får med fler faktorer som kan vara betydelsefulla, 

som man inte får med när man endast antecknar. Exempel på sådana faktorer kan vara 

röstläge, tystnad och ordval. Han menar även på att en fördel kan vara att man efteråt har 

möjlighet att skriva ner intervjun ord för ord och sedan läsa igenom vad som har sagt 

ordagrant. Om vi hade valt att anteckna intervjuerna istället så menar Forsman (1997:72) att 

det skulle kunna bli störande för personen som blir intervjuad. När det gäller nackdelarna med 

ljudupptagning så tar (Trost 2010:75) upp att det är tidskrävande att lyssna igenom 

intervjuerna samt att det kan vara lite problematiskt att spola fram och tillbaka för att leta rätt 

på olika detaljer. En annan nackdel som författaren tar upp är att intervjupersonen kan känna 
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viss rädsla för bandspelaren, dock så poängterar han att de flesta glömmer bort att de blir 

inspelade när intervjun har pågått en stund (Trost 2010:75). 

 

Innan vi genomförde intervjuerna så funderade vi på ifall vi skulle delta båda två under 

intervjuerna eller om vi skulle intervjua hälften var. Vi kom fram till att intervjua ungefär 

hälften var, det gjorde vi av flera anledningar. Anledningarna var att vi skulle spara tid då vi 

bor på olika orter samt att minimera risken för att personen som blev intervjuad skulle känna 

sig i underläge, vilket Trost (2010:67) stärker.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) och Trost (2010) menar båda på att det som kommer upp under 

intervjuerna som inte är relevant för undersökningen behövs inte tas med varken i 

transkriberingen eller i arbetet. Det har lett till att vi endast tar upp det som anses som relevant 

för arbetet från intervjuerna.   

 

6.3 Urval av intervjupersoner 
 

Intervjuerna har vi valt att genomföra på fem olika kommunala förskolor i två olika 

kommuner. Vi har valt ut just dessa förskolor då vi har varit i kontakt med dem vid tidigare 

tillfällen, vilket ökande chansen att kunna komma tillbaka och genomföra våra intervjuer. 

När man ska utse intervjupersoner är det svårt att avgöra innan intervjun om de är bra 

intervjupersoner. Med en bra intervjuperson menar Kvale & Brinkmann (2009:181) att 

personen bland annat är samarbetsvillig, har kunskap om ämnet och är motiverad.  Samtliga 

personer som vi har intervjuat är kvinnor i varierande åldrar. När det gäller deras varierande 

åldrar så var ett medvetet val från vår sida då vi tänkte att man på så sätt kan jämföra de olika 

uppfattningarna om genus beroende på hur gamla de är. Genom att få en bredd på olikheter 

bland intervjupersonerna så kan man enligt (Trost 2010:137) få mer varierande svar.  

 

6.3.1 Utformning av intervjufrågor 
 

När vi utformade intervjufrågorna så satte vi oss ner och utgick från vårt syfte och vår 

problemformulering. Vi kom då fram till vad vi ville fråga om och utformade intervjuguiden 

efter det (se bilaga 1). Frågorna till intervjun var enkla och korta vilket Kvale & Brinkmann 

(2009:150) poängterar som en fördel. När vi sedan genomförde intervjuerna så hade vi 

intervjuguiden som en grund att utgå från. Vi var inte helt bundna till frågorna, utan vi ställde 

dem inte i samma ordning som det stod på i intervjuguiden. Det är som Trost (2010:71) 

skriver att intervjuguiden kan ändras om beroende på vem det är som intervjuar och vem det 
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är som intervjuas. Dock så måste intervjuguiderna vara jämförbara och de måste innehålla 

liknande frågor.    

 

6.3.2 Standardisering och strukturering  
 

När man pratar om standardisering så menar man i vilken grad intervjufrågorna är samma för 

alla personer som blir intervjuade. Ordet standard innebär i en intervjusituation att det är lika 

för alla som deltar, att det inte finns någon variation (Trost 2010:39). Författaren skriver även 

att många kvalitativa studier är standardiserade i stor utsträckning när det gäller 

datainsamlingen. Med datainsamling menas intervjuerna och när de är standardiserade i hög 

grad så innebär det att intervjuare ska gå tillväga på samma sätt i alla intervjuer, det kan till 

exempel gälla att man ska ha samma ordningsföljd på frågorna man ställer. Trost (2010:39) 

tar även upp motsatsen till hög standardisering och det är låg standardisering och det innebär 

även motsatsen när det gäller innebörden. Med andra ord att när standardiseringen är låg så 

finns det stora möjligheter till variation och den som intervjuar har möjlighet att ställa 

följdfrågor.  

 

Ordet strukturering i ett intervjusammanhang menas att svaren är fasta, det finns ingen 

möjlighet att formulera ett svar med egna ord. Om intervjun är ostrukturerad så finns med 

möjlighet att svara med egna ord. Det är något som en strukturerad intervjuform inte skulle 

ges möjlighet till. Då är det den personen som har konstruerat frågan som även har formulerat 

svarsalternativen (Trost 2010:40) 

 

När det gäller våra intervjuer så var de varken hög eller låg grad av standardisering. Det var 

de då vi hade med oss en intervjuguide med frågor som vi hade konstruerat vilket tillhör 

kategorin hög standardisering. Det som gör att vi inte endast hade en hög grad av 

standardiserade intervjuer var att vi hade inga färdiga svarsalternativ samt att vi ställde följd 

frågor, det gjorde även att våra intervjuer var ostrukturerade.      

 

6.4 Insamling av data 
 

Vårt empiri undersökning har vi fått genom våra fem intervjuer. Intervjuerna genom fördes 

under perioden 10 – 14 december 2012. Vi har även använt oss av relevant litteratur som har 

behandlat vårt undersökningsområde på något sätt. Litteraturen vi har fått tag på genom att 

låna den på ett antal olika bibliotek.  
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6.5 Forskningsetiska principer  

 

Det finns fyra etiska huvudkrav som man ska utgå ifrån när man samlar in sitt empiri. Dessa 

huvudkrav kan man läsa om i Forskningsetisk principer inom humanistiska – 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.    

Dessa fyra huvudkrav kan även kallas för individskyddskrav.  

 

Informationskravet innebär att man alltid ska vara noga med att ge information till alla som 

ska delta i undersökningen om vilket syfte som undersökningen har. Innan genomförandet av 

de kvalitativa intervjuerna så informerades intervjupersonerna om undersökningens syfte.  

 

Samtyckeskravet är nästa etiska huvudkrav som innebär att det ska finnas ett samtycke från 

alla deltagare som ska medverka i intervjuerna. De personerna som ska intervjuas ska själva 

få bestämma om de vill delta eller inte. Detta har våra intervjupersonerna fått göra genom att 

på telefon svara om de vill delta eller inte.  

 

Konfidentialitetskravet är det tredje etiska huvudkravet som handlar om att den informationen 

som framkommer om intervjupersonerna tillhandahåll på ett sätt som gör att inga obehöriga 

kan ta del av den. Intervjupersonerna i detta examensarbete kommer att vara helt anonyma. 

Det insamlade empiri till denna undersökning kommer att bevaras på ett sätt som gör att inga 

obehöriga kommer att komma åt det och efter arbetet är avslutat så kommer materialet att 

förstöras.  

 

Det fjärde och sista etiska huvudkravet är nyttjandekravet och det innebär att den 

informationen som har samlats in till undersökningen endast får användas för 

undersökningens ändamål. Det insamlade materialet till vår undersökningen kommer 

användas till examensarbetet och det har intervjupersonerna fått information om och godkänt 

(Vetenskapsrådet 2002:6–14). 
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6.6 Metodkritik  

 

6.6.1 Svagheter  

 
Alla fem intervjuerna gjordes med kvinnor vilket kan vara en nackdel. Trost (2010:66) skriver 

att det kan i vissa intervjuer vara till en fördel om personen som intervjuar och den som blir 

intervjuad är av olika kön. Dock så poängterar författaren att det inte är nödvändigt. Trost 

(2010:66) tar upp en nackdel med att intervjuaren och den intervjuade är samkönade och det 

är att under intervjuns gång så finns det en risk att saker tas för givet.  

 

Nackdelar med att vi använde oss av ljudupptagare är att faktorer som mimik och kroppsspråk 

förlorade då de inte kommer med vid ljudupptagningen (Trost 2010:75). En annan nackdel 

med ljudupptagning kan vara att det framkommer ny relevant information när ljudupptagaren 

stängts av.  

 

6.6.2 Styrkor  

Kvalitativa intervjuer ger möjlighet till att få beskrivande och uttömmande svar på 

intervjufrågorna, vilket är en stor fördel. Under våra intervjuer använde vi oss av 

ljudupptagning och fördelarna med den metoden är bland annat, att man som intervjuare får 

möjlighet att var helt närvarande under hela intervjun (Trost 2010:75). En annan fördel som 

Trost (2010:75) tar upp är att man får med betydelsefulla faktorer när man använder sig av 

ljudupptagning, de faktorerna kan vara tonfall, röstläge och tystnad. Författarens skriver även 

att en fördel med ljudupptagning är att man i efterhand har möjlighet att skriva ut intervjuerna 

ordagrant. Då man använder sig av ljudupptagning så finns det ingen risk för att 

intervjupersonen blir störd av att den intervjuande för anteckningar (Forsman 1997:72). 
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7. RESULTAT 
 
I resultatavsnittet kommer vi att sammanställa intervjuerna och beskriva vad 

intervjupersonerna har givit för svar. Vi kommer att framföra deras tankar och erfarenheter 

som är relaterade till deras genusarbete. Vi kommer även att citerar relevanta delar ur 

intervjuerna. Resultatavsnittet är uppbyggd på följande sätt, första delen handlar om vad 

begreppet genus betyder för förskollärarna. Den andra delen handlar om vilken syn 

arbetslagen har på genus. Den tredje delen handlar på vilka grunder förskollärarna utformar 

sin pedagogiska miljö. Den fjärde delen av resultatet tar upp förskollärarna som förebilder och 

den sista delen handlar om förskolornas sätt att arbeta med genus. Vi använder oss av 

benämningen förskollärare då alla intervjupersoner är utbildade förskollärare.  

 

 

7.1 Förskollärarnas syn på begreppet genus 

 
När det gäller vad genus betyder för förskollärarna som vi har intervjuat så skiljer det sig en 

del. Vi anser att förskollärarnas syn på vad genus innebär för dem kan bero på i vilken 

utsträckning de arbetar aktivt med genus, samt vilka erfarenheter de har kring området. En 

förskollärare menar på att ”det handlar inte om könet” (Sofia) hon menar på att det handlar 

mer om människan och vad det är för en människa. Vidare menar Sofia att det i första hand 

handlar om att ha ett rättvistänk, att möta alla med respekt för den som man är. Längre fram i 

intervjun så menar Sofia på att det finns en diskussion om att man ska ”göra” barnen till båda 

könen, att det inte ska finnas några som helts skillnader. ”Men jag tycker inte om den 

diskussionen, utan jag tycker det är okej att vara en tjej eller en kille och man ska kunna vara 

stolt över det” (Sofia). Hon menar på att det finns andra egenskaper som förskolan ska tänka 

på. Sofia poängterar ytterligare en gång att det ska vara okej att vara stolt över sin 

könstillhörighet.  

 

Intervjun med Pia gav lite andra resultat än vad resultatet från Sofias intervju gav. När Pia får 

frågan vad genus betyder för henne så svarar hon:  

 

”Det är ett väldigt stort begrepp automatiskt så tänker jag 

direkt på pojkar och flickor och så är det ju, så det ska 

man inte hyscha om heller, men samtidigt så lägger jag 

nog ingen större vikt i det. På en 1-3 års avdelning som 
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jag är på så ser inte barnen direkt skillnader på pojke och 

flicka, dem ser barn” (Pia) 

 

Pia menar även på att det är skillnader mellan pojkar och flickor på ett sätt, men att på ett 

annat sätt så finns det inga skillnader. Att det finns skillnader menar hon på att det är två olika 

kön och när hon säger att det inte finns några skillnader så menar hon på att annars är allt lika.  

 

För Lisa så betyder begreppet genus ”att man ska se barnen som individer”. Hon menar på att man inte 

ska sätta in barnen i två olika fack, pojkar för sig och flickor för sig. Utan hon poängterar att 

pedagogerna på förskolan ska vara tillåtande och följa barnens intresse. ”Barnen ska få leka med det 

som de har ett intresse för” (Lisa) Hon tar även upp bemötande som en viktig faktor i genusarbetet. 

Lisa menar på att alla barnen ska bli bemötta på samma sätt oavsett vilket kön barnet tillhör.  

 

Jessica har liknande åsikter som Lisa när det gäller vad begreppet genus betyder för henne. Jessica tar 

upp båda faktorerna som även Lisa tog upp, när det gäller att se barnet som en individ samt att man 

ska bemöta barnen på samma sätt oavsett kön. ”Alla ska bemötas på samma sätt och ha samma 

möjligheter” (Jessica).  

 

Lena har samma åsikt som Lisa och Jessica om att genus handlar om att barnen ska får göra det de vill 

oberoende av vilket kön de tillhör.  

 

”Men det som jag lägger ner tid på själv är att jag tänker på mitt 

språk så att jag inte använder klassiska saker så som att mamma 

kan laga den tröjan, utan att det lika gärna kan vara pappa som gör 

det. Det är mest sådan saker som jag tänker på när det gäller 

genus” (Lena)  

 
 

7.2 Arbetslagets syn på genus  

 

En utav frågorna som vi ställde till förskollärarna var: Har ert arbetslag diskuterat vad 

begreppet genus betyder för er? Fyra utav fem svarade att de hade diskuterat det tillsammans 

med sitt arbetslag. Det var endast Pias arbetslag som inte hade diskuterat begreppet genus 

innebörd. Dock så hade hon reflekterat över vad genus betydde för henne. Pia sa att de hade 

pratat mer om jämställdhet ”men vi har inte gått in på just genus begreppet, det har vi inte 

pratat om direkt” (Pia).   
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Sofia hade diskuterat med sitt arbetslag vad begreppet genus betyder för dem. Hon berättade 

att i vissa fall så tycker de olika men det är saker som inte strider mot läroplanen. Hon 

poängterar att de har ett arbetssätt som alla utgår får men sen är det vissa små saker som de 

kan tycka olika om. Pia fick då följdfrågan: Kan du ge något exempel på när ni tycker olika?  

Hon funderar en stund och säger sedan att hon inte kan komma på något exempel på något 

som de tycker olika om. Men hon säger att de flesta har olika människosyn vilket gör att man 

kan tycka olika om vissa saker. ”Sin människosyn har man med sig sedan långt tillbaka och 

den kan vara svår att ändra på, vilket gör att det faller sig naturligt att man tycker olika om 

vissa saker” (Sofia).  

 

Lisa hade diskuterat med sitt arbetslag vad genus betyder för dem. När de skulle arbeta 

särskilt mycket med genus så satte de sig ner och diskuterade vad genus betydde förvar och 

en. Det gjorde de framförallt för att de skulle komma fram till en gemensam grund, som det 

skulle arbeta utifrån. Lisa berättade även varför hennes arbetslag tycker att det är viktigt att 

arbeta med genus. De tycker att det är viktigt bland annat ”för att bryta traditionella 

könsmönster” (Lisa). 

 

Jessicas arbetslag hade också diskuterat vad genus betydde för dem ”vi satte oss ner och 

diskuterade vad genus betyder för oss” (Jessica). Hon tog även upp det som Lisa pratade om 

att det är viktigt för dem att de arbetar för att förebygga de traditionella könsmönster som 

finns. En annan sak som Jessica tog upp var att hennes arbetslag tycker att det är viktigt att ”vi 

jobbar med genus och att man ser barnen som en individ och tar tillvara på det istället för att 

se barnet som ett kön” (Jessica).  

 

Även Lena hade diskuterat vad begreppet genus betydde för hennes arbetslag. De hade föry 

en diskussion om vad var och en hade för uppfattning om vad genus betydde för dem. De 

hade sedan diskuterat om vad deras uppfattningar har för betydelse för deras arbete. Lena fick 

även frågan ifall arbetslagets uppfattningar om genus skiljde sig något? Men Lena sa att ”vi är 

ganska sammansvetsade, då vi har arbetat många år ihop, så vi hade ganska liknade 

uppfattningar om begreppet genus” (Lena). 
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7.3 Tankarna bakom den pedagogiska miljön 

 
Då vår undersökning har en frågeställning som handlar om på vilket eller vilka sätt genus 

finns med när pedagogerna utformar sin pedagogiska miljö, så var det en utav sakerna vi 

intervjujade förskollärarna om. Svaren var väldigt varierande när det gällde i vilken 

utsträckning de har ett genustänk när de utformar sin pedagogiska miljö. Sofias arbetslag hade 

ett tänk om att i alla rum ska det finns möjlighet för barnen att kunna leka flera olika lekar.  

 

”Det ska inte vara generellt ett dockrum utan inne i 

dockrummet ska det finnas en miljö för flera olika slags lekar. 

Det handlar om roller där inne, men barnen erbjuds att olika 

saker där inne, så att vi har tänkt på rummen på det sättet att 

det ska finnas möjlighet till bredda lekar” (Sofia) 

 

Enligt Pia så blev hon ”inkastad” i verksamheten när hon började arbeta på förskolan så hon 

visste inte hur bakgrundstankarna om den pedagogiska miljön såg ut. Hon var inte med då 

rummen formades från början dock så försöker hon att forma dem mer efter sina egna tankar 

och idéer. ”Men vi pratar väldigt mycket om att vi ska ha det så neutralt som möjligt, så att 

det inte blir en flickvrå och en pojkvrå, utan att det ska passa alla” (Pia). Pia berättar att de har 

en hemvrå där det bland annat finns en spis och olika matlagningsredskap. Hon säger att det 

är ett uppskattat rum för både flickor och pojkar, så på det rummet har de lagt ner mycket 

arbete. På Pias avdelning har de även ett byggrum men även här säger Pia att både flickor och 

pojkar leker där. Inne i byggrummet så finns det bland annat duplo, klossar, tågbanor, lätt och 

tungt material som barnen kan leka med.  

 

”Visst tänker vi på genusperspektivet till viss del när vi utformar vår verksamhet” (Lisa) dock 

så tycker Lisa att det är svårt att utforma miljön efter barnens lekar och ljudnivå. Hon berättar 

om ett exempel och det är när pojkarna leker med traktorerna så kan det vara störande för de 

andra barnen. Därför så har de placerat traktorerna på ett ställe där de inte stör. Lisas arbetslag 

hade upptäckt att deras barn delar upp sig i mindre grupper när de leker inne jämfört med när 

de leker ute. Hon berättade även att när de leker ute så leker de mer i grupper som består av 

både flickor och pojkar. Efter den upptäckten så ”försöker vi att utforma miljön så att de kan 

leka med varandra mer” (Lisa). 
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Jessicas arbetslag tar hjälp av barnen när de utformar sin pedagogiska miljö.”Barnen får gå 

runt till avdelningens olika rum och så får barnen möjlighet att berätta vad som är roligt i 

rummen och om man känner sig trygg i rummet” (Jessica) Om det skulle finnas något i 

rummen som barnen tycker mindre om så ändrar pedagogerna på det, så att barnen tycker att 

det blir bättre och roligare i rummen. Jessicas arbetslag försöker även att blanda leksakerna i 

rummen så att alla barnen får möjlighet att leka med allt (Jessica). 

 

Lena och hennes arbetslag har inte alltid ett genus tänk när de utformar sin pedagogiska miljö. 

”Det beror på” (Lena) Hon menar att ibland finns det inte något behov av att ändra den 

pedagogiska miljön då hon anser att pojkar och flickor kan leka tillsammans, även om 

uppfattningen kan vara att rummen är utformade på ett sätt som riktar sig till pojkar eller 

flickor. Lena berättar att just nu så leker barnen på hennes avdelning med varandra även över 

könsgränserna så därav anser hon att någon ändring i deras pedagogiska miljö inte är aktuell. 

Dock så poängterar hon att ”skulle vi upptäcka att det finns grupperingar eller att flickor bara 

leker med flickleksaker så ändrar vi självklart miljön för att ändra på det” (Lena) 

 

 

7.4 Förskollärarna som förebilder  
 

Sofia är medveten om att de gör fel ibland när det gäller bemötandet till flickor och pojkar.  

 

”Vi försöker vara och peta på varandra, att man kan ta lite i 

armen och säga att nu ramlade du i fällan. Det kan vara när 

man gör barnen till ”duktiga” och bra eller snälla eller att man 

säger vad fint. Man kan höra att man själv eller någon kollega 

använder sig av en särskild röst när man pratar med en flicka 

och när man pratar med en pojke så kan man märka att man 

använder sig av en annan röst” (Sofia) 

 

Sofia menar att då man påminner varandra på det sättet så blir man medveten om sitt 

bemötande. Hon anser att det är väldigt viktigt att man är medveten om sitt sätt att bemöta 

barnen då de ser hur pedagogerna bemöter barnen och varandra. ”Det är vi som ska visa 

barnen hur man ska vara mot varandra, då barnen är där vi är så är det extra viktigt att tänka 

på sitt förhållningssätt” (Sofia). Dock så säger Sofia att de gör misstag varje dag för det är 

mänskligt att göra det. Hon säger att hon tror att deras arbetslag har kommit en bit på vägen 
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då de pratar om det och att de är medvetna om att det händer att de gör fel (Sofia). Även Pias 

arbetslag är noga med att ge hintar till varandra om det är något som förstärker könsrollerna 

istället för att motarbeta med. ”Men vi tar aldrig någon sådan diskussion i barngruppen, utan 

vi tar den när inga barn är i närheten” (Pia). 

 

Även Lisas arbetslag är noga med att påminna varandra om de säger negativa saker i relation 

till genus.  

”Ett exempel på det kan vara att man märker att en kollega 

säger något som kanske inte är så bra med tanke på genus, då 

är vi framme och påminner varandra Det kan vara att man 

använder sig av typriska ”flickord” så som vilken fin tröja du 

har på dig idag eller vilken tuff jacka du har på dig idag till en 

pojke” (Lisa).  

 

De försöker att motverka det genom att använda sig av andra ord som inte är könsstereotyp 

när de ska beskriva saker och ting.  Lisas arbetslag arbetar även mycket för att vissa barnen att 

man ska bemöta alla på samma sätt och att alla ska ha samma rättigheter oavsett vilket kön 

man tillhör. Lisa berättade även att de ska ha ett förhållningssätt som motverkar traditionella 

könsmönster och fördomar hos barnen så att de kan gå ut med ett öppnare förhållningssätt till 

genus (Lisa).  

 

7.5 Förskolornas sätt att arbeta med genus 

 
”Att arbeta med genus är något som vi gör kontinuerligt bland annat genom att tänka på vilka 

ord vi använder oss av till barnen. Sedan har vi en gång om året en vecka då vi pratar mer om 

genus då läser vi böcker som handlar om genus” (Lena). När vi är i barngruppen pratar vi 

mycket med barnen om olika yrken och att alla människor kan arbeta med alla yrken oavsett 

vilket kön man tillhör (Lena). Pias arbetslag är noga med att inte förstora ”genusproblemen”, 

hon anser att många tror att problemet med genus är större än vad det är i verkligheten. ”Så vi 

gör det inte större än vad barnen själva tycker att det är” (Pia). Hon tror att ”genusproblemen” 

kommer mer uppåt åldrarna då barnen börjar bli mer medvetna. De arbetar mycket med att 

tillåta barnen att leka med det de vill ”vi hindrar till exempel inte en pojke till att ha klänning 

på sig men vi hinder heller inte en flicka om hon vill ha klänning på sig. Vi arbetar med att 
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vara öppna och neutrala, se barnet och inte se vilket kön det tillhör och det gäller allt inom 

verksamheten” (Pia).  

 

Lisas arbetslag prioriterar inte genus målen just under den perioden som intervjun 

genomfördes. Dock så poängterar Lisa att målen finns hela tiden med i bakhuvudet, så på ett 

eller annat sätt så finns de med hela tiden. Sofias arbetslag arbetar kontinuerligt med 

genusmålen dock ”så tycker vi inte att vi har nått fram ännu” (Sofia), men hon berättar även 

att de arbetar med att möta barnen där de är just nu och utgå från det. När det gäller rummen 

på Sofias avdelning så arbetar de för att få en bredd i alla rummen.  

 

Sofias arbetslag arbetar för att ha en så rättvisttänk som möjligt, ”det är i första hand det man 

ska tänka på när man arbetar med genus” (Sofia). Vi ska möta alla barnen med respekt och att 

visa för barnen att alla är lika mycket värda (Sofia).  

 

”Vi arbetar hela tiden med genusmålen i vår verksamhet, genom att vi ser barnen som 

individer och inte som ett kön” (Jessica). Hon berättar även att hennes arbetslag anser att det 

är väldigt viktigt att uppmuntra barnen olika aktiviteter, ett exempel på det kan vara att 

uppmuntrar pojkarna till att sitta och pyssla (Jessica).  
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8. ANALYS 
 
I vår uppsats så har vi ställt följande frågor i vår analys och det vi har kommit fram till är att: 

det finns vissa likheter mellan pedagogerna på de olika förskolorna men det finns även vissa 

skillnader i tänket, arbetssättet, miljön och betydelsen kring genus. 

 

8.1 Genusarbetet  

 Hur kan arbetet se ut när det gäller genus i förskolan? 

När det gäller arbetet med genus i förskolan och arbetslagets syn på genus så kan det se 

väldigt olika ut. De likheter som finns när det kommer till tänket om genus i arbetslaget så var 

det fyra av fem pedagoger som sa att man hade suttit ner i sina arbetslag och diskuterat vad 

genus betyder för dem och hur det kan påverka deras arbete. Pedagogerna menade att det är 

viktigt att diskutera igenom vad det betyder för var och en för att sedan komma fram till en 

gemensam grund som man kan jobba utifrån.  

 

Den skillnad som fanns var att alla pedagoger inte hade diskuterat i sitt arbetslag vad genus 

betydde för dem. En annan skillnad var att några pedagogerna hade annorlunda människosyn 

än resten av sina kollegor men att det inte påverkade deras arbetssätt.  De likheter som finns i 

förskolornas sätt att arbeta med genus är att alla pedagogerna jobbar med genus kontinuerligt 

på ett eller annat sätt. En annan likhet och som alla pedagogerna jobbar med när det gäller 

genus är att man ska bemöta barnen på samma sätt och att man ska behandlas rättvisst. Det 

vill säga att man inte ska favoritsera ett utav könen. Alla jobbar även med att man ska tänka 

på vilka ord man använder till barnen detta är något som Odenbring (2010:19) belyser då hon 

anser att vissa ord förstärker skillnaden mellan pojkar och flickor.  

 

Den skillnad som finns i arbetsätten kring genus är att man prioriterar det olika mycket där 

vissa lägger ner mera arbete på genus under en vecka, andra jobbar med det hela tiden och 

någon annan jobbar inte alls med det just nu även om det finns i bakhuvudet hela tiden.  

 

8.2 Uppfattningar om genus 

 Hur uppfattar pedagogerna begreppet genus? 

På denna fråga så fanns det många likheter även om tänket om genus varierade. Likheterna 

som vi har sett utifrån resultatet är att några utav pedagogerna är överens om att man ska se 

barnen som individer istället för att se två olika kön. De anser även att barnen ska få leka med 
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det som intresserar dem och att man ska bemöta barnen på samma sätt samt att det inte ska 

spela någon roll vilket kön man har som barn, utan att man ska få samma möjligheter. Det 

som skiljer pedagogerna åt är att man har olika synsätt när det gäller genus även om man i 

grunden är överens om att alla barnens kön inte ska spela någon roll. Att pedagogerna har så 

olika synsätt på genus kan bero på hur mycket man arbetar aktivt med det i verksamheten. En 

annan faktor som spelar in är vilka egna erfarenheter och kunskap som de har kring genus. 

För kunskapen kring genus beror på hur mycket erfarenheter man har kring området. Det är 

något som Pramling Samulesson (2003) talar om då hon menar att kunskapen skapas och 

konstrueras genom att man som individ utforskar sin omgivning, för att sedan reflektera över 

det man gör. Detta innebär att man får sin kunskap genom att experimentera och delta i olika 

sammanhang och situationer och på så vis skaffa sig erfarenheter som till slut resulterar i 

kunskap (Johansson & Pramling Samuelsson 2003: 14-15).  

 

När det kommer till förebilder så finns det mer likheter än skillnader i pedagogernas tänk. De 

likheter som finns är att i stort sett alla pedagogerna anser att man ska bemöta barnen på 

samma sätt oavsett kön, samt att man i arbetslagen ger varandra påminnelser om man 

använder sig av könstereotypa ord. Det att ta påminnelsen efter en aktivitet när man kan gå 

undan lite som pedagog och när barnen inte är i närheten.  Intervjupersonerna är även överens 

om att det är pedagogerna som ska visa barnen hur man ska bemöta varandra och att alla ska 

ha samma rättigheter oavsett vilket kön man tillhör. Det är därför en anledning till att det är 

väldigt viktigt att man som pedagog tänker på sitt förhållningsätt till barnen och hur man 

bemöter dem samt vilka ord man använder sig av. Hur man bemöter barnen kan ha sitt 

ursprung i vilken kunskapssyn och livserfarenheter man har som pedagog. Därför menar 

Johansson & Pramling Samuelson (2003) att det är viktigt att man som pedagog är medveten 

om vilken kunskapssyn man själv har och hur den kommer till uttryck i den dagliga 

verksamheten. För pedagogens förhållningssätt och bemötande är viktigt då barnen i mötet 

med pedagogen skapar sig egna erfarenheter och sin självbild (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2003:106-108). 

 

8.3 Genus i den pedagogiska miljön 

 På vilket sätt finns genus med när pedagogerna utformar sin pedagogiska miljö? 

På denna fråga så fick vi varierande svar när det gällde genustänket när de utformar den 

pedagogiska miljön inomhus och även deras sätt att hantera miljön skiljer sig åt. Likheterna i 
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tänket kring genus då de utformar den pedagogiska miljön är att alla förskolorna försöker att 

få så att alla barnen leker med alla leksaker och att de ska leka över gränserna. Alla 

pedagogerna har mer eller mindre varit överens om att vissa miljöer är lättare att förändra än 

andra.  

 

De skillnader som finns är att man tänker på genus olika mycket, det vill säga att vissa tänker 

på det mer än andra i sin utformning av miljön. En sak som skiljer alla förskolorna åt är att de 

jobbar olika för att nå målet att alla barnen ska leka med allt. För att nå detta så jobbar de 

olika förskolorna på olika sätt där man ändrar på miljön vid behov, ta hjälp av barnen och 

andra utformar den efter barnens lekar och ljudnivå. Alla förskollärare som vi har intervjuat 

har sagt att man mer eller mindre jobbar med genustänket i utformningen av miljön och att 

man hela tiden försöker att sträva efter att den inte ska vara genusfierad av en viss typ av 

leksaker eller ord. Dock så kommer det fram i intervjusvaren att alla inte har kommit så långt 

i sitt genustänk då man har vissa rum som kan uppfattas som pojkrum eller flickrum, då de 

har leksaker som kan förknippas med antingen pojkar eller flickor. Man byter även ut vissa 

ord som man anser är genusladdade och byter ut dem till ett annat ord ett exempel på detta är: 

de har bytt ut ordet dockvrå till hemvrå och de leksaker som finns i hemvrån är en spis och 

olika matlagningsredskap. Detta är inte att neutralisera ett rum utan man har bara bytt ut ett 

genusladdat ord mot ett annat. Därför är det viktigt att man som pedagog reflekterar över 

vilken barnsyn man har och hur den kommer till uttryck i verksamheten. För ofta så utgår man 

från en diskurs som råder i samhället och den diskursen utgår ifrån hur man samtalar och 

tänker om barn och vilka egenskaper man tillskriver barnen. Dessa egenskaper utgår väldigt 

ofta från vilket kön barnet har därför är det viktigt att man som pedagog reflekterar över 

vilken diskurs som råder ute i samhället. För det är ofta som den rådande diskursen i 

samhället avspeglar sig i den pedagogiska verksamheten och vill man att barnen ska leka över 

gränserna så måste man som pedagog reflektera över den rådande diskursen (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2003:58-59).  

 

8.4 Slutsats  

 

De slutsatser som man kan dra av intervjuerna är att det finns både skillnader och likheter i 

tänket kring genus och hur man arbetar med det. Att man har olika syn och tänk om genus 

beror ofta på vilken bakgrund man har och hur man är uppväxt. Människors olika syn på 

genus kan bero på vilken kulturell kontext man är uppvuxen i, då de har olika syn på vad som 
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är feminint respektive maskulint (Odenbring2010:20). Dessa synsätt är ofta något som man 

har med sig från sin egen uppväxt och det kan vara svårt att ändra på någons livssyn. Dock så 

är det viktigt att ens personliga åsikter inte kommer fram i pedagogens bemötande mot barn 

och anhöriga. Utan när man är på jobbet så ska man vara professionell och sätta personliga 

åsikter åt sidan.  
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9. DISKUSSION  

 

9.1 Resultat- och analysdiskussion  
 

Utifrån vårt resultat och vår analys så har vi kommit fram till svaren på uppsatsens 

frågeställningar. Arbetet med genus ser väldigt olika ut mellan de olika förskolorna. Några 

arbetar mer aktivt med genus än vad andra förskolor som vi har intervjuat gör. Vi har kommit 

fram till att det skulle kunna bero på ett flertal olika faktorer. Exempel på sådana faktorer 

skulle kunna vara tidigare erfarenheter, barngruppen eller hur länge arbetslaget har arbetat 

tillsammans. Dock så är alla förskollärare som vi har intervjuat överrens om att målen i 

läroplanen (2010) finns med i deras tankar mer eller mindre medvetet hela tiden i 

verksamheten. Vi anser liksom de flest intervjupersonerna att det är viktigt att man som 

pedagog regelbundet reflekterar över sitt sätt att bemöta barnen och komma fram till varför 

man agerar som man gör. Det kärvs god kunskap och mycket reflektion för att kunna se vilka 

omedvetna förväntningar och krav man har på barnen beroende på vilket kön de tillhör (Helén 

& Granholm 2007:7).  

 

När det gäller förskollärarnas uppfattningar om genus så kan vi se även där att den skiljer sig 

en del mellan dem. Dock så anser vi att förskollärarnas uppfattning om genus är mer likartad 

än vad deras arbete med genus är. Att intervjupersonernas uppfattning om genus ser olika ut 

tror vi även att det kan bero på faktorer som erfarenhet, kunskap och viljan att förstå vad 

genus innebär. Med det menar vi att några utav intervjupersonerna fick vi uppfattningen av att 

de nöjde sig med den uppfattningen som de hade om genus, att det till exempel inte bara 

handlar om kön. Sedan fanns det andra intervjupersoner som gav oss uppfattningen om att 

deras uppfattning om genus inte var helt färdig utvecklad, utan att de ville vidare utveckla den 

och få en större förståelse för vad genus innebär.  

 

Det är inte endast bemötandet från personer i barnens omgivning som sätter upp 

förväntningarna på hur barnen ska vara i olika miljöer, utan det är även miljöns utformning 

(Wahlström 2003:35). Det tyckte vi var viktigt att ta hänsyn till i vårt arbete så det är en utav 

anledningarna till att vi har det som utgångspunkt i en av våra frågeställningar. 

Frågeställningen handlar om i vilken utsträckning genus finns med när pedagogerna utformar 

den pedagogiska miljön. På den frågan fick vi varierande svar, på några förskolor så fanns 

genus med i relativt stor utsträckning då de utformade den pedagogiska miljön så att den blev 
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inbjudande för alla barnen oberoende kön. Sedan fanns det förskolor som inte ansåg att det 

inte fanns så stort behov av att ha med genus i så stor utsträckning i den pedagogiska miljön. 

Vilket vi anser skulle kunna bero på okunskap eller att de har få erfarenheter. Vi tror att det är 

lätt hänt att förskolorna har en miljö som är relativt könsbunden om man som pedagog inte 

reflekterar över genus och dess betydelse när man utformar den pedagogiska miljön. Vi anser 

att det är viktigt att tänka på genus när man utformar med pedagogiska miljön då den 

oundvikligen sänder ut budskap om vad barnen förväntas göra i rummen, det är något som 

även Pramling Samuelsson & Sheridan (2010) kan intyga.  

   

Med hjälp av resultatet har vi kommit fram till att alla förskollärare och dess arbetslag är noga 

med att notera för varandra, när de har gjort eller sagt något som inte stämmer överrens med 

deras genustänk. Det kan till exempel vara när någon säger till en flicka att hon har fin tröja 

eller till en pojke att han har en tuff jacka. Det kan även vara som Svaleryd (2004) skriver att 

”Många pedagoger använder sig oftare av ett mjukare tonfall mot flickor” (2004:21). Dock så 

anser vi att man som arbetslag måste ha pratat om hur man ska agera mot varandra när man 

ramlar i ”genusfällan”. Det anser vi då det skulle kunna uppstå otrygghet mellan kollegorna 

om man poängterar misstagen på ett felaktigt sätt. Om man skulle poängtera att sin kollega 

gjort något felaktigt på ett sätt som personen inte känner sig bekväm med så finns risken att 

otrygghet skapas. Sedan anser vi även att man måste ge varandra positiv kritik för att stärka 

varandra och skapa trygghet.  Henkel och Tomicic (2009) skriver att ”för att kunna förändra, 

våga vara genusöverskridande och prova nya saker krävs att vi känner oss trygga med oss 

själva. Trygghet skapas bland annat när vi ger varandra positiv bekräftelse, helt enkelt att vi 

visar varandra att vi är bra och duger som vi är” (Henkel & Tomicic 2009:244). Det är något 

som vi anser är en viktig faktor för att lyckas med ett genusarbete.  

 

9.2 Metoddiskussion  

 
Vi använde oss av en kvalitativ metod och genomförde fem intervjuer för att få svar på våra 

frågeställningar. Vi vände oss till fem olika förskolor för att få ett relativ brett resultat. Vi 

valde att genomföra intervjuer för att kunna ställa de frågor som vi ville ha svar på. Vi ställde 

frågor som var korta och lätt att förstå vilket Kvale & Brinkmann (2009:150) poängterar som 

en fördel. När vi bestämde oss för att genomföra kvalitativa intervjuer så trodde vi att det 

skulle vara relativt lätt att få tag på intervjupersoner. När vi väl skulle leta efter förskollärare 

som vi ville intervjua så märkte vi att vår uppfattning var felaktig. Det var ett flertal 
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förskollärare som inte ville ställa upp på en intervju. Det kan finnas flera orsaker till att de 

inte ville ställa upp, det kan till exempel vara tidsbris eller att de kände sig osäkra i en 

intervjusituation.  

 

Intervjuerna spelades in för att vi skulle kunna vara mer delaktiga under intervjun vilket även 

Trost 2010:75 ser som en fördel med ljudupptagning. En annan anledning till varför vi 

spelade in intervjuerna var att vi i efterhand kunde transkribera dem och på så sätt få hela 

intervjun nedskriven. Det var först när vi kom till förskolorna och skulle genomföra 

intervjuerna som förskollärarna fick reda exakt på vad vi skulle intervjua om. Det var ett 

medvetet val att inte informera om det fullt ut samt att vi inte delade ut någon intervjuguide 

innan intervjun. Anledningen till det var att intervjupersonerna inte skulle kunna läsa på om 

ämnet eller konstruera svaren på förhand. Risken skulle då öka att de skulle ge sådana svar 

som de trodde att vi ville ha och inte de svaren som stämmer överrens med verkligheten. Vi 

valde att dela upp intervjuerna mellan oss så att vi genomförde dem på varsitt håll. De 

fördelarna som vi kan se med det valet är att vi spara tid på det, men framförallt att känslan att 

intervjupersonen känner sig i underläge försvinner vilket Trost (2010:67) stärker. Dock så 

finns det även nackdelar med att genomföra intervjuerna på varsitt håll och det kan vara att 

man missar att ställa tillräckligt med följdfrågor. Vi tror att det är lättare att få ett bredare 

resultat på intervjuerna om vi hade deltagit båda två under dem.    

 

Det finns ett flertal olika faktorer som kan ha påverkat att resultatet i vår uppsats ser ut som 

det gör. Några utav faktorerna kan vara förskollärarnas tidigare erfarenheter av att bli 

intervjuade. Om vi endast hade intervjuat förskollärare som har stor erfarenhet av att bli 

intervjuade och känner sig trygga i en sådan situation så skulle resultatet kunna se annorlunda 

ut. Vi gjorde vårt bästa med att göra så intervjupersonerna kände sig så trygga som möjligt 

men vi kan inte garantera att de gjorde det. En annan faktor som skulle kunna gjort att vårt 

resultat skulle se annorlunda ut kan vara om vi hade ställt fler följdfrågor. Vi tror att 

anledningen till att vi ställde relativt få följdfrågor kan vara att vi inte själva har så stor 

erfarenhet av att göra intervjuer.   

 

Om vi skulle ha gjorde en sådan här uppsats igen så skulle vi valt att genomföra observationer 

av förskollärarnas arbete när det gäller genus. När observationerna skulle vart genomförda så 

skulle vi ha intervjuat dem och ställt liknade frågor som vi ställde under de intervjuerna som 

vi har genomfört. Vi skulle sedan transkriberat intervjuerna och gjort en jämförelse om 
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observationerna och intervjuerna stämde överrens. Genom att endast genomföra intervjuer 

som vi har gjort så finns det en risk att intervjupersonerna svara på frågorna på ett sätt som 

inte stämmer överrens med hur de faktiskt arbetar med genus. Dock så hade det inte varit 

möjligt för våran del att endast genomföra observationer då vi även undersökte om 

förskollärans uppfattning om genus, samt tankarna bakom den pedagogiska miljö. Sådana 

saker kan man inte få svar på genom att endast observera.   

 

9.3 Slutdiskussion  

 
Vi vill avslutningsviss ta upp en del från resultatet som vi anser är extra viktig att tänka på 

som verksam förskollärare och det är som Sofia sa under sin intervju och det är att det handlar 

inte endast om könet. Med det menar hon att fokus ska ligga mer på människan och vad det är 

för en människa. Det gäller inom förskolan att se alla barnen för dem de är och inte utgå från 

vilket kön de tillhör. Sofia menar även på att det finns en diskussion i samhället att man ska 

”göra” barnen till både och men det är något hon inte håller med om att man ska göra. Hon 

menar på att om man strävar efter att göra barnen till både och då visar man indirekt för 

barnen att det inte är riktigt okej att vara en tjej eller kille och vara stolt över det. Men det är 

något som både vi och Sofia menar på att man ska kunna vara i förskolan. Som professionell 

förskollärare ska man kunna arbeta på ett sådant sätt som motverkar traditionella könsmönster 

men samtidigt låta barnen vara stolta över sin könstillhörighet.     

 

Den kunskapen om genus som det här arbetet har givit oss kommer vi att ha mycket nytta av 

som verksamma förskollärare. Vi kommer att genomföra ett mer professionellt genusarbete 

med större medvetenhet än vad vi skulle kunna gjort innan vi genomförde detta arbetet. Nu 

har vi mer kunskap om vad genus och genusarbetet i förskolan och vad det kan betyda för 

barnen. Vi har framförallt lärt oss att även små misstag kan göra stor skillnad för barnen i 

längden.    

 

9.4 Vidare forskning  
 

I vår undersökning så har vi intervjuat fem förskollärare på fem olika förskolor. Om vi skulle 

gjort en till undersökning så hade vi genomfört ett större antal intervjuer för att på så sätt få ett 

ännu bredare resultat. För att få ett resultat som man i större utsträckning kan garantera 

stämmer överrens med hur de arbetar i verksamheten så skulle man kunna göra observationer 

före intervjuernas genomförande. Det skulle vara en stor fördel då man med hjälp av 
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observationerna skulle man kunna göra en jämförelse mellan vad förskollärarna säger och hur 

de agerar i verksamheten.   
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Bilaga 1 

 

Intervjuguden  

 
1. Hur länge har du arbetat på denna förskolan? 

 

2. Vilken utbildning har du?  

 

3. När utbildade du dig? 

 

4. Beskriv förskolan med egna ord. Gruppstorlek, könsfördelning, personaltäthet osv. 

 

5. Vilken utbildning har dina kollegor? 

 

6. Hur ser ekonomin ut? 

 

7. Hur tolkar ert arbetslag målen i lpfö98 som är relaterade till genus? 

 

8. Hur arbetar ni med genus målen i verksamheten? 

 

9. Använder ni er utav någon särskild strategi när ni utvärderar om ni har en jämställd 

avdelning?  

 

10.  Har ni olika syn i arbetslaget på hur ni ska konkritisera genusmålen? 

 

11. Vad innebär begreppet genus för dig? 

 

12. Har ert arbetslag diskuterat vad begreppet genus betyder för er?  

 

13. Varför tycker du det är viktigt att arbeta med genus? 

 

14. Finns det någon möjlighet för er pedagoger till kompetensutveckling när det gäller genus? 

Om du får möjlighet till det hur framför du den kunskapen i verksamheten? Om du inte får det 

i så fall varför`? 

 

15. Tänker ni på genusperspektivet när ni utformar den pedagogiska miljön? Hur? 

16. Är det något mer som du vill tillägga? 


