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Abstract
Title: Gender in preschool- Traditional gender structures and genderpatterns 
Author: Jennifer Wennerberg 

The study examines how gender is expressed in preschool. The aim is to investigate how traditional 

gender structures and genderpatterns affects teachers professional role. The following questions 

have therefore resulted, how are the kids in preschool treated based on their gender? and how is the 

teachers' ideas about gender in preschool? This is studied by observing girls and boys based on 

differences in gender. The study also examines the teachers' ideas about gender. The results from the 

observations shows that boys and girls are treated differently in certain situations in preschool. In 

the interviews the teachers expressed that the different treatment is done both consciously and 

unconsciously. The study also shows that teachers defines gender as a concept that includes the 

same rights and opportunities for both sexes, and that it should be equal for everyone.

Keywords: gender, preschool, equality, teachers professional role
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Sammanfattning
Titel: Genus i förskolan- Traditionella könsmönster och könsroller

Författare: Jennifer Wennerberg

Studien undersöker hur genus tar sig uttryck i förskolan. Syftet är att undersöka hur de traditionella 

könsmönster och könsroller som finns påverkar pedagogernas yrkesroll.  Följande frågeställningar 

har därför utmynnat, hur behandlas barnen i förskolan utifrån deras kön? och hur ser pedagogerna 

på genus i förskolan? Dessa studeras genom observationer i verksamheten där flickor och pojkars 

skillnader i förhållande till genus kommer undersökas. Studien undersöker även pedagogers tankar 

om genus för  att  kunskapen ska  bli  fördjupad.  Resultatet  jag  har  fått  fram i  min  studie  under 

observationerna  visar  att  pojkar  och  flickor  behandlas  olika  i  vissa situationer  i  verksamheten. 

Pedagogerna jag intervjuat har även berättat att detta sker både omedvetet och medvetet. Det kom 

även fram att  pedagoger  ser  på  genus som ett  begrepp som innefattar  att  det  ska  vara  samma 

rättigheter och möjligheter, samt att det ska vara lika för alla oavsett vilket kön man har.

Nyckelord: genus, förskola, jämställdhet, pedagogernas yrkesroll
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1. Inledning
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. (Skolverket, 2010:5)

Då läroplanen för förskolan tydligt förordar hur viktigt  det är  att  traditionella könsmönster och 

könsroller ska motverkas startade även mitt intresse för att ta reda på hur det egentligen ser ut på 

förskolor i min närhet.  Men mitt  intresse startade också då det i  tidningar om förskolan skrivs 

mycket om genus och jag valde då att göra intervjuer med pedagoger i förskolan om bland annat 

hur de ser på genus, jämställdhet och jämlikhet. Jag gjorde även två observationer på två olika 

förskolor  där  mitt  huvudmål  var  att  undersöka hur  pedagogerna  förhöll  sig  till  barnen  i  olika 

situationer och om det fanns skillnader beroende på vilket kön barnet hade. En annan sak som tog 

upp mitt intresse var kvinnodominansen i förskolan vilket bland annat var något jag frågade mina 

intervjupersoner om.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med arbetet är att undersöka hur genus påverkar pedagogernas yrkesroll. Ur syftet har därför 

följande två frågeställningar mynnat ut: 

 Hur behandlas barnen i förskolan utifrån deras kön? 

 Hur ser pedagogerna på genus i förskolan?

1.2 Disposition 
Upplägget på arbetet  är  att  det först  följer  en litteraturgenomgång som tar upp punkter som är 

viktiga för arbetet. Sedan följer metoddelen där genomgång kommer ske av vilka metoder som har 

använts  i  arbetet  för  att  få  fram svaren  på  frågeställningarna.  Därefter  sker  en genomgång av 

resultat  och analys  och arbetet  mynnar sedan ut i  diskussionen där tankar och åsikter som har 

väckts under arbetets gång kommer att tas upp. 
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2. Litteratur

I  min  teoridel kommer  jag att  ta  upp några  viktiga  begrepp  inom området  såsom genus,  kön, 

jämställdhet och jämlikhet, samt kvinnodominans i förskolan som en aspekt och gå in på hur några 

olika författare resonerar kring detta. En annan synpunkt jag kommer belysa är den rollfördelning 

som författarna föreskriver finns mellan pojkar och flickor i förskolan.

2.1 Jämställdhet, jämlikhet, genus och kön 

Det diskuteras ofta om skillnaderna mellan pojkar/flickor och mellan män/kvinnor beror på 

biologiskt arv eller social miljö. I pedagogiskt arbete med jämställdhet är det inte så viktigt 

om det beror på mest på det ena eller det andra. Det som är viktigt är att det går att förändra  

och  vidga  könsrollerna.  Jämställdhet  handlar  om att  bredda  det  social  könet  och  vad  vi 

medvetet med mestadels omedvetet förväntar oss av kvinnor,män, flickor och pojkar 

(Kristina Henkel 2006:14). 

  

Begreppet jämställdhet används för att benämna ” likaställning; kvinnor och män ska ha lika rätt att 

delta i samhället med samma skyldighet och rättighet, med lika värde och på lika villkor dela makt 

och ansvar på alla områden, både i arbets- och hemliv” (Skolverket 1999:10).  Skolverket (1999)

anser att det i Sverige inte finns någon större skillnad på jämställdhet och jämlikhet. Pedagoger som 

verkar inom förskolan har blivit frågade om skillnaden på dessa och i sina svar inte använt sig av 

någon större skillnad i sina förklaringar. Henkel (2006) åsyftar att jämställdhet innebär allas lika 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter frånsett det kön man har. Henkel (2006) tar även hon precis 

som Skolverket (1999) upp att begreppet jämställdhet är liktydigt med jämlikhet. Jämlikhet i sin tur 

är  en utsträckning av jämställdhetsbegreppet  och  inkluderar  även de  maktförhållanden som har 

påverkning av religion, etnicitet, sexualitet och funktionshinder. Susanne Rithander (1991) påstår att 

hela ansvaret för att det ska vara jämställt mellan pojkar och flickor inte kan sättas på förskolan. 

Men hon anser att de som är verksamma inom förskolan måste förstå vikten av det och därför ta sitt  

ansvar och vara med i förändringen och utvecklingen av den.   

Birgitta Odelfors (1998) ser på genus som något som tillskriver oss indelningsgrupperna flicka och 
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pojke. Hon hävdar också på att genus kan ses som samhällelig sammansättning vilken i de sociala 

interaktionerna med andra människor får sin mening. På det sättet skapar man andras, men även sin 

egen identitet genom att samspela med andra människor. Svaleryd (2002) anser även hon att genus 

formas genom den sociala samhörigheten men även via det kulturella arvet. Det kulturella, sociala 

och biologiska kön vi människor har inkluderas av genus. Själva begreppet genus anser Svaleryd 

(2002) handlar om sambandet mellan mäns och kvinnors beteenden, könen, sysslor vi gör men även 

vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Helena Josefson (2005) beskriver även hon genus 

som de olika förväntningar som finns på oss utifrån det kön vi har. Beroende på vilket kön man har 

förväntas man också vara därefter och detta gör att vi blir begränsade utifrån de uppfattningar som 

finns. De uppfattningar som finns kommer vi sedan att ha med oss i våra liv och skapar en del av 

vår identitet.

Vad betyder det egentligen att vara flicka eller pojke? Handlar det om en framtida förmåga att  

föda barn eller bli far? Handlar det om att ibland ha klänning, tycka om hästar och ha lätt för  

att gråta eller att aldrig ha klänning, vara intresserad av fotboll och vilja ta till knytnävarna när 

man blir arg? Kön är både – och. 

(Rithander 1991:8)

Det är samhällets rollförväntningar, normer och värdringar som formar barnen till pojke eller flicka, 

därför kan det inte påstås att man föds in i sitt kön utan istället formas till det. Den omgivning 

barnet vistas i kan då på olika vis sägas fostra barnen in i de olika innebörder som finns beroende på 

vilket kön barnet tillhör. Det biologiska könet är den könsidentitet barnet har, man vet om man är 

pojke eller flicka. Sociala könet och andra sidan innebär hur utformningen av könsrollerna uppstår. 

Utformningen kan påverkas av den tid vi lever i,  sociala interaktioner och människorna som vi 

möter  på  vägen  (Rithander  1991).  Henkel  (2006)  menar  att  det  biologiska  könet  är  vad  man 

förknippar med kön, medan det sociala könet förknippas med genus. Alltså innebär genus de olika 

roller som vi ger barnen bundet till deras biologiska kön. 

Vilket kön vi föds in i är avgörande för hur vi kommer behandlas som människor. Könet är också 

en  väsentlig  del  i  hur  vi  lever  våra  liv.  Benämningen  flicka/pojke  bestäms  och  skapas  av  de 

föreställningar som på förhand redan finns i historiska anknytningar till begreppet. Utifrån dessa 

bestämningar skapas det även olika ramar för vad som är möjligt att göra med utgångspunkt från de 

föreställningar som finns (Kajsa Svaleryd 2002).
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2.2 Kvinnodominans i förskolan

2.2.1 Likhetstänkande inom förskolan

Olofsson  (2007)  menar  att  under  1970-talet  var  likhetstänkandet  ett  högaktuellt  ämne  inom 

barnomsorgen. Man byggde ett  jämställdhetstänkande på att det skulle vara könsneutralt  mellan 

könen och under denna tiden var det många män som utbildade sig till förskollärare. ”Man kan nog 

säga att de här männen ofta var medvetna om jämställdhet på ett teoretiskt plan, men många gånger 

omedvetna om sitt traditionellt manliga agerande när de ibland dominant och högröstat drev sina 

frågor” (Olofsson 2007:35). Kvinnorna som jobbade i förskolan hade dessutom svårt att handskas 

med de manliga förskollärarna och det ledde till att det ibland uppstod dubbla budskap. Budskapen 

handlade bland annat om att männen både skulle vara kvinnliga i sitt sett att vara, men inte för 

kvinnliga då det sågs som fjantigt. Antalet män ökade sedan i förskolan från 1970-talet då det var 

fyra stycken lärarutbildningar, till 1980 då det var nio procent som slutat utbildningen. Skolverket 

(2012) skriver att i nutid är fortfarande andelen män som jobbar i förskolan låg. Antalet män som 

jobbar inom förskolan oavsett vilken utbildning de har är 3,4 procent, anställda på en kommunal 

förskola är 2,9 procent män och på fristående förskolor ligger procenten på 5,8. Dessa siffror har 

varit oföränderliga under en tio års period. 

Olofsson (2007) skriver att personalen som jobbar i förskolan anser att det är viktigt att det även 

finns män i förskolan. Svaret som blir på frågan om varför det ska finnas män i förskolan är nästan 

alltid enligt Olofsson (2007) att pojkarna i förskolan måste ha manliga förebilder och någon som 

visar dem hur bete sig om man är man. Anledningen till att mannen ska komma in i förskolan är för 

att han i större mängd ska berika verksamhetens kvinnliga del med mer manligt. Hos de kvinnliga 

pedagogerna finns det även förhoppningar om att mannen ska vilja delta i de aktiviteter som ses 

som mer kill-aktiviteter. Men det har tillika dykt upp debatter inom mannens vara eller icke vara i 

förskolan som anser att männen inte automatiskt genom att komma in i förskolans värld kommer att 

bidra med att det blir mera jämställt. Snarare tror man att det istället kan leda till att de könsmönster  

som finns kan konserveras. Männen kan få förväntningar på sig om att göra de typiska manssysslor 

som finns, exempel på dessa är att bygga kojor och sparka boll (Olofsson 2007). 
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Tomas Wetterberg (Olofsson 2007) anser dock att männen genom att jobba i förskolans verksamhet 

kan bidra med att barnen får se att könet inte har någon betydelse för hur pedagogerna agerar. På 

detta sättet får jämställdhetsarbetet en knuff i rätt riktning. Det finns två olika sätt att se på männen 

och deras förhållande till förskolan. Det ena är ett särartstänkande där männen ska in i förskolans 

verksamhet  eftersom det  kan  ge  ett  bra  arbetsklimat  om det  finns  personal  ifrån  båda  könen. 

Likhetstänkande är det andra synsättet och det innebär att männen ska påvisa för barnen att det inte 

finns  några  större  skillnader  mellan  könen,  samt  att  somliga  sysslor  eller  handlanden inte  kan 

förknippas beroende på vilket kön man har. Den viktigaste rollen som finns i förskolan vare sig det 

gäller kvinnor eller män i förskolan är att vara en god pedagog för barnen (Olofsson 2007).  

2.2.2 Kvinnliga pedagoger

Skolverket  (1999) åsyftar  att  förskolans  verksamhet  framförallt  bygger  på kvinnliga pedagoger. 

Procenten män i förskolan är fortfarande låg oavsett att försöken att få in mer manliga pedagoger i 

förskolan har varit stora. Vikten av att få in fler män i förskolan är av värde åsyftar Skolverket 

(1999) eftersom män och kvinnor har olika sätt att se på de uppsatta mål som finns inom förskolan 

och det kan även finnas olika sätt att nå målen på beroende av könet. Tack vare detta främjas både 

barns och pedagogers lärande då de olika könen har olika sätt att göra och förstå de olika målen på, 

detta kan dessutom leda till  att flexibilitet  och tolerans öppnas upp. Barnen i  förskolan,  oavsett 

vilket  kön,  gynnas  av  att  det  finns  både  pedagoger  av  det  manliga  och  kvinnliga  könet  i 

verksamheten, då de genom att ha närvarande pedagoger av båda könen i verksamheten får se hur 

män och kvinnor kompromissar och samverkar (1999).

Likväl försäkrar inte en jämn delning mellan män och kvinnor i förskolan att det blir en jämställdhet 

mellan könen. Inte heller går det att försäkra sig om att barnen ändrar sina könsrollsmönster genom 

att det bara skulle finnas män i verksamheten (Skolverket 1999).  Traditionella könsmönster kan 

tvärtom möjligen besvaras eller förstärkas genom könsblandade arbetslag. Skolverket skriver att 

”jämställdhet handlar inte om antal, utan snarare om hur individer av olika kön förhåller sig till  

varandra  och  om de  vuxnas  överförande  av  värderingar  och  bärande  demokratiska  idéer  som 

förändrar traditionella könspositioner” (1999:13). Då förskolan främst domineras av kvinnor är det 

sannolikt också så att den domineras av ett tänkande utifrån kvinnoperspektiv. Skolverket (1999) 
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anser  att  barn  inte  är  passiva mottagare  av vuxnas  olika åsikter  och riktlinjer.  ”De prövar  och 

utforskar  aktivt  de  positioner  som  sammanhanget  erbjuder.  Barn  påverkar  varandra  och  är 

medskapande i processen och i miljön. Särskilt stor är barns påverkan på varandra under självvalda 

aktiviteter utan inblandning från vuxna, vilket leken ofta är” (1999:13).

2.2.3 Kvinnodominerad miljö 

Rithander (1991) beskriver förskolan som en kvinnodominerad miljö där männen är uteblivande. 

Hon skriver att förskollärarna och barnskötarna har traditionella kvinnouppgifter i förskolan så som 

att skapa en trivsam och trygg miljö men även att fostra barn. Det kan lätt bli så att pedagogerna 

känner en sorts mammaroll för barnen i förskolan då rollen som mamma och pedagog ligger nära 

varandra. En anledning till att detta uppstår tror Rithander (1991) har att göra med att förskolans 

verksamhet ligger nära den miljö som finns i barnens hem. Om man som pedagog kan skilja på den 

roll som man har som pedagog och den mammaroll som man anser sig ha kanske det kan underlätta 

till att man får en god kontakt med pojkarna och även kan stödja flickorna (1991). 

Man kan provokativt säga att  arbetet  inom barnomsorgen är en institutionalisering av den 

traditionella kvinnorollen: vård och fostran av barn med allt vad det innebär emotionellt och 

praktiskt sköts av anställda kvinnor på institutioner. Ju yngre barnen är och ju mer vårdande 

pedagogens roll är, desto större är andelen kvinnor i arbetet. 

(Rithander 1991:6)

Männen kan ofta ses som föreståndare,  inspektörer eller  barnomsorgsassistenter och inte ute på 

fältet i förskolan (Rithander 1991). Kvinnorna och andra sidan är oftast de som jobbar i förskolans 

verksamhet och kan sägas arbeta ”längst ner i basen på en pyramid” (1991:7).   

2.3 Rollfördelning mellan könen

2.3.1 Olika förväntningar

Kajsa Wahlström (2003) skriver att det finns en påtaglig rollfördelning mellan pojkar och flickor 

just för att det är två olika kön. Sen medverkar vuxna till att bevara diskriminerande normer som 
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finns då de förväntningar som finns på könen gör att de behandlas olika efter dem. Flickor och 

pojkar utvecklas och lever i olika världar. Wahlström ställer sig två frågor som lyder ”har enskilda 

barn något val? Eller formas de bara till flickor som aktar sig och pojkar som är aktiva?” (2003:33). 

Barnen måste få bli erbjudna ett stort urval av färdigheter och roller där de själva får chans att 

bestämma vilka val de vill göra. De barn som inte följer de traditionella könsmönster som finns 

följer då inte de förväntade beteenden som finns på barnen beroende på vilket kön de har. Flickorna 

förväntas i förskolan bland annat  vara hjälpfröknar och förebygga att det blir bråk mellan stökiga 

pojkar  (2003). 

Flickor som vill agera och kan tala för sig och pojkar som visar hänsyn och har lärt sig ett  

talat språk med nyanser brukar bli utsatta för intensivbehandling av pedagoger. Syftet är, utan 

att pedagogerna riktigt medvetna om saken, att flickor ska bete sig som flickor och pojkar  

som pojkar. Det sker inte av ont uppsåt. Det bara blir så. 

(Wahlström 2003:34)

2.3.2 Huvudroll och biroll

Pojkarna i förskolan ges en huvudroll som innebär att de får ta initiativ, vara modig och ta plats.  

Men  det  finns  tillika  förväntningar  på  att  pojkarna  ska  klara  sig  själv  i  verksamheten,  därtill 

kommer en roll som då inte är enkel att alltid förverkliga (Henkel 2006). Rollen medför även att 

pojkar får tänja på gränserna och det blir ok att regler som finns uppsatta då får brytas. ”Ofta görs 

detta med indirekt tillåtelse från de vuxna genom kommentarer som Pojkar är ju pojkar, det var ett  

pojkstreck. Pojkar övas också att bortse från pedagogernas tillsägelser, med följden att de får ännu 

mer tillsägelser, tillrättavisningar och negativ uppmärksamhet” (2006:19). Flickorna å andra sidan 

ges biroller, en biroll står för de sakerna som inte syns eller märks. Exempel på dessa aktiviteter kan 

vara  att  laga  mat,  trösta  och  vara  hjälpsam.  Utmärkande är  likaså  att  pedagogerna  i  förskolan 

framhäver egenskapen duktiga flickor, flickorna blir dessutom uppmärksammade för de saker som 

de hjälper till  med. Ord som flickorna exempelvis kan få höra är ”åh vad du är snäll,  du är så 

duktig!” (2006:19).   

Henkel (2006) visar även hon på att flickor ofta kan få en roll som hjälpfröknar och sätts som en 

buffert för att hålla isär stökiga pojkar. Exempel på detta kan vara att man ofta placerar flickorna 

bredvid en kille som anses som stökig. Uppgiften som flickorna tilldelas blir att skapa lugn och ro 
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istället för att kunna få koncentrera sig på sig själva. Sagor och filmer som finns för barn är vidare 

exempel på att könen delas upp i olika roller, flickorna har ofta biroller och pojkarna huvudroller. 

”Detta mönster påverkar hur barnen bearbetar sagan i sina lekar. Konsekvensen blir att både flickor 

och pojkar fråntas halva rollistan och att flickor och kvinnor som huvudrollsinnehavare osynliggörs. 

Det är viktigt att fundera över vilka signaler det ger till barnen” (2006:20). Signalerna detta ger 

pojkar och flickor blir att flickor inte är lika mycket värda och att pojkarna då ges rätt till att verka 

som huvudrollsinnehavare. 

Det gör även att biroller inte värderas särskilt högt, inte i sagan eller filmen, inte i leken och 

inte i samhället. Därför är biroller inte särskilt attraktiva vare sig för flickor eller pojkar. I 

själva verket har ju båda dessa roller sina positiva och negativa sidor. Båda rollerna innehåller  

ju färdigheter som alla barn ska ges möjlighet att utveckla för att kunna vara hela människor. 

Genom att arbeta på ett jämställt sätt kan alla barn få öva alla roller. Jämställdhet handlar inte 

om  att  flickor  ska  bli  pojkar  och  pojkar  flickor  utan  det  handlar  om  att  bredda  båda 

könsrollerna och ge alla barn större handlingsutrymme. 

(Henkel 2006:21)

2.3.3 Tillföra

Olofsson (2007) har för åsikt att vi inte ska ta ifrån barnen något utan tillföra. Om flickorna vill leka 

med Barbiedockor och killarna med Batman så är det inget som ska tas ifrån dem. Tvärtom ska man 

istället tillföra dessa leksaker till båda könen. ”Om pojkkulturen står för kvaliteter som mod, styrka 

och självständighet är det inget vi ska beröva dem. Vi ska heller inte beröva flickorna karaktärsdrag 

som  handlar  om  närhet,  kommunikation  och  omvårdnad”  (2007:59).  Hon  avser  att  pojkar  i 

förskolan oftast lämnas i sticket och då får klara sig själva. Pojkarna i förskolan måste få hjälp att 

”bryta negativa hierarkier” (2007:60). De kan därför tillföras mer närhet och få erfarenhet av ett 

känslospråk. På detta vis kan de få en övning i hur det är i arbetslivet och privata relationer där 

kommunikation har en viktig del. 

Flickorna ska dessutom tillföras sådant som de inte har, där ibland självständighet. Olofsson (2007) 

hävdar att det som anses kvinnligt frekvent bedöms som mindre värdefullt av till och med flickorna 

själva. Flickorna i förskolan låter pojkar få ta mer plats och det är därför av stor vikt anser Olofsson 

(2007)  att  flickorna  berikas  med  tuffhet,  mod  och  styrka.  ”Vi  ska  ge  dem  stolthet  och 
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självförtroende så  att  de  tar  sin  rättmätiga  plats  och  slutar  nedvärdera  sig  själva  och sitt  kön” 

(2007:60). När barnen vågar ta steget över och göra det som inte förväntas av dem i deras kön 

måste pedagogerna finnas där och ge en positiv förstärkning, inte fördöma det de gör (2007). 

3. Metod

I metoddelen kommer jag börja med att beskriva den metod som jag har valt att använda mig av och 

varför, för och nackdelar av denna metoden kommer också att genomföras. Därtill gå in på hur jag 

gjorde mitt urval av intervjupersoner och observationsundersökningar. Längre fram i metoddelen tar 

jag även upp hur genomförandet av studien har gått till och etiska överväganden som jag har gjort. 

3.1 Metodval

Det finns två olika metoder inom forskningsmetodik.  Den ena är kvantitativ forskning och den 

andra kvalitativ forskning. Jag har använt mig av den kvalitativa forskningen som kan förklaras 

genom att  forskaren  här  under  en  längre  tid  observerar  undersökningspersonerna  för  att  få  en 

grundlig och heltäckande översikt av det som ska studeras. Deltagande observation är inte den enda 

metod som ingår i kvalitativ forskning, likaså ostrukturerade intervjuer är en teknik som finns. Den 

ostrukturerade intervjun innebär att man som forskare försöker hålla sig i  bakgrunden och låter 

intervjupersonen få komma till uttryck och formulera sina svar utan att bli störd (Bryman 1997). 

Bryman (1997) menar att ostrukturerade intervjuer är olik intervjuer inom surveyforskningen på så 

sätt att intervjupersonerna inom den ostrukturerade metoden får mycket mera utrymme än vad de 

får i surveymetoden. Inom den ostrukturerade intervjutekniken anses sidospår vid intervjun som 

kunskap, då det visar på att intervjupersonen vill ta upp något som hon anser är viktigt. Men en 

annan aspekt som skiljer dess metoder åt är intresset för vilken syn och föreställning som finns till 

undersökningspersonerna (1997).   

För att jag skulle få svara på de frågeställningar som jag har i min studie valde jag att använda mig  

av den kvalitativa metoden. Anledningen till detta var för att jag i min undersökning ville ha reda på 

hur genus tar sig uttryck i förskolan. Valet av att välja en kvalitativ metod var därför inte svårt då 

jag har som syfte med arbetet att få reda på hur pedagogerna påverkas i sin yrkesroll utifrån genus. 

De fördelar som finns med att använda sig av den kvalitativa metoden är att man som intervjuare 

möter den man ska intervjua ansikte mot ansikte. Det gör att man kan låta informanten få prata och 
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sedan ställa följdfrågor för att få en helhetsförståelse. Intervjupersonen kan då få prata fritt och till 

punkt för att  den som ställer  frågorna sedan ska kunna ställa frågor om det är något som är oklart 

(Larsen 2009).  Larsen (2009) anser dock att nackdelar som finns med den kvalitativa intervjun är att 

man inte kan dra allmänna slutsatser,vilket inte  var  avsikten med arbetet,  samt den omfattande 

datamängden som blir när man intervjuar.  Ännu en nackdel kan vara intervjueffekten där den som 

intervjuar kan påverka intervjuresultatet genom de frågor som ställs, eller på grund av att den som blir  

intervjuad tror att intervjuaren vill ha ett specifikt svar. För att man ska kunna bortse från detta på bästa  

sätt gäller det att som intervjuare utforma sina intervjufrågor på ett sådant sätt så att möjligheten till att  

det uppstår inte blir framträdande (Larsen 2009).   

Jag  valde  att  genomföra  en  semistrukturerad  intervju som Bryman (2008) beskriver  genom att 

intervjuaren har med olika frågeställningar eller en lista där de olika frågorna som intervjun ska 

handla om finns med, en intervjuguide. Frågorna ställs oftast på ett anspråkslöst sätt och de behöver 

inte  heller  ställas  i  samma  ordning  vid  nästa  intervjutillfälle.  Dock  ställdes  inte  frågorna  i 

undersökningen med andra formuleringar eller i andra ordningsföljder då intervjuerna ägde rum, 

men hade lika gärna kunnat göra det eftersom ordningen på dem inte spelar någon roll. Intervjuerna 

skedde enskilt med endast intervjuaren och intervjupersonen närvarande. Det finns också ett annat 

alternativ på hur intervjun kan fortlöpa och det är genom att man använder sig av gruppintervjuer. 

Vid gruppintervjuer finns det mer än en intervjuperson eller  intervjuare på plats och det brukar 

oftast anses att gruppintervjuer har en kvalitativ inriktning (Bryman 2008). Då undersökningen i 

arbetet har som syfte att försöka få fram hur genus påverkar pedagogernas yrkesroll var det därför 

av  stor  vikt  att  endast  ta  en  pedagog  i  taget  och  prata  med  för  att  få  reda  på  vad  de  olika 

pedagogerna tycker och tänker om de varierande frågor som ställs. Det är en fördel med att bara 

intervjua en pedagog åt gången då man som intervjuare kan fokusera på de åsikter och tankar som 

den pedagogen har. Bryman (2008) skriver om datorstödda intervjuer där man som intervjuare har 

datorn med sig för att lättare kunna skriva ner de svar som ges. Vid min intervju använda jag mig av 

datorn för att direkt skriva ner de svar jag fick från mina intervjupersoner, detta för att inte få en 

massa data samlat som sedan skulle arbetas igenom. Bryman (2008) skriver mer om att  datorn 

används till att låta informanten svara på enkäter till olika undersökningar och att detta börjar bli 

mer vanligt än de traditionella intervjuerna. I mitt fall använda jag mig av datorn till hjälp, men 

hade en traditionell intervju då jag satt och diskuterade med mina intervjupersoner. 

Observationer är en väldigt effektivt metod för att få fram hur människor beter sig i olika situationer 

(Bryman 2008). I min undersökning använda jag mig av observationer för att få reda på hur genus 
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och könsuppdelningar  kom till  uttryck  i  förskolan  och hur  pedagogerna förhöll  sig  till  barnen. 

Nackdelar med observationer  är att  det  läggs en skev bild  av miljön man observerar.  När man 

observerar är fokus på att hitta observerbart beteende och man får då inte veta vad som är avsikten 

med beteendet (2008).  

3.2 Urval 

Eftersom tanken med undersökningen är att få bästa möjliga resultat  inom det område som ska 

undersökas, vilket i mitt fall är genus och hur det påverkar pedagogernas yrkesroll, lämpar sig ett 

icke-sannolikhetsurval  (Larsen 2009).  Informanterna  valdes  ut  utifrån ett  godtyckligt  urval.  Det 

innebär att man som intervjuare väljer intervjupersoner med hänsyn ur sin egen uppskattning. Till 

exempel kan informanterna väljas utifrån olika kriterier så som vilket kön och utbildning de har 

(2009). I detta fallet blev informanterna inte valda utifrån vilken utbildning de hade, fyra av fem 

hade utbildning som förskollärare och samtliga var kvinnor. Intervjupersonerna valdes heller inte 

utifrån om de hade utbildning inom genus. Informanterna blev valde utifrån att jag har en koppling 

till varje informant och deras arbetsplats. På detta vis kunde jag enkelt höra av mig till dem och 

fråga om de ville delta i min undersökning och slapp då leta runt länge efter intervjupersoner. En av 

de förskolor där intervjuerna genomfördes ligger i en annan kommun, resterande ligger i samma. 

Det  är  också  en  av  förskolorna  som är  ett  föräldrakooperativ,  medan  de  andra  förskolorna  är 

kommunala. En fördel som fanns med att det var pedagoger som kanske inte är så insatta i genus 

var att de fick svara utifrån sina egna åsikter och tankar, en förmån kan här vara att tydligare få fram 

hur  genus  kan  påverka  deras  yrkesroll.  Genus  finns  med  i  läroplanen  för  förskolan  och  alla 

pedagoger har därför på ett eller annat sätt kommit i kontakt med begreppet. 

Den strukturerade observationen beskriver Bryman (2008) som ett urval där man som observatör 

väljer  vem och vad  som ska  observeras  samt  när  observationen ska  ske.  Han hävdar  även att 

strukturerade  observationer  sker  via  ett  slumpmässigt  urval  men  att  en  viktig  del  är  att 

observationerna sker under olika tidpunkter  på dagen och i  korta perioder  (2008).  Tanken med 

observationerna var att få se hur pedagogerna på de två olika förskolorna förhöll sig till barnen i  

olika  situationer  på  dagen  ur  ett  genusperspektiv.  Förskolorna  som  observerades  valdes 

slumpmässigt ut av de fyra förskolor jag varit och gjort intervjuer på, och det fanns inga tankar 

bakom varför  just  de  två  förskolor  som observerades  skulle  bli  observerade.  Förskolorna  som 

observerades ligger i samma kommun men inte i samma by. Innan observationerna skulle ske blev 

förskolorna förberedda på att en observation gällande genus skulle äga rum. En nackdel som även 
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Bryman (2008) tar  upp är  att  pedagogerna kan förändra sig i  beteendet  eftersom de vet  att  en 

observation kommer att äga rum. Men en fördel kan vara att observationerna sker i olika situationer 

och att det därför inte går att tänka på hur man ska agera för att det ska bli rätt hela tiden. 

3.3 Genomförande

Intervjuerna  genomfördes  på  varje  vederbörande  pedagogs  arbetsplats  i  en  avskild  miljö. 

Intervjupersonerna hade inte innan intervjun blivit informerade om hur frågeställningen såg ut dels 

för  att  jag  ville  få  svaren  där  och  då  och  inte  få  redan  uttänkta  svar.  Svaren  som  gavs  vid  

intervjuerna skrevs direkt ner på en bärbar dator. Intervjuerna varade ungefär 20-35 minuter. 

Observationerna  genomfördes  vid  olika  situationer  i  verksamheten  så  som  matsituationen, 

på/avklädningen,  utevistelsen  och  den  fria  leken.  Observationsmaterialet  antecknades  ner  i  ett 

anteckningsblock under själva observationen. Pedagogerna på de olika förskolorna hade inte innan 

blivit informerade om vad som skulle observeras mer än att det handlade om genus. Vid själva 

observationstillfället blev de sedan nyfikna och fick reda på vad det var som observerades och de 

tyckte att det var intressanta punkter.  

3.4 Bearbetning

Då intervjusvaren redan skrivits ner i sin helhet på den bärbara datorn sparades tid som annars hade 

behövts  läggas  på  att  skriva  ner  det  som  spelats  in  med  diktafon  eller  annan  typ  av 

inspelningsmaterial.  Observationsanteckningarna  fördes  även de  in  i  datorn för  att  allt  material 

skulle finnas på ett och samma ställe. Med utgångspunkt från intervjuerna och observationerna har 

några kategorier uppstått som sedan kommer att introduceras, undersökas och diskuteras i avsnitten 

Resultat och analys samt Diskussion.

3.5 Etiska överväganden 

Alla  intervjupersoner  i  undersökningen  har  garanterats  anonymitet  och  vid  redovisningen  av 

resultatet av observationerna kommer det inte att framgå var de är utförda.
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Undersökningen har genomförts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska  principer  

(Vetenskapsrådet 2006). Principerna består av fyra huvudkrav för hur forskning ska bedrivas. Det 

första kravet är informationskravet där de berörda informanterna får information om vad syftet med 

forskningen är därtill  även villkor för deras deltagande. Villkoren gäller  ett  frivilligt  deltagande 

samt att informanterna kan avbryta sin medverkan när som helst. Informationskravet har uppfyllts 

då  telefonkontakt  innan  intervjuerna  har  skett.  Det  andra  kravet  är  samtyckeskravet där 

informanterna ger sitt samtycke till att medverka i undersökningen. I denna undersökningen har 

informanterna via telefon blivit  kontaktade och där kunnat få möjlighet att  ge samtycke till  sin 

medverkan. Vidare finns det tredje kravet som är konfidentialitetskravet, detta krav innefattar att 

informanterna har garanterats anonymitet. Det gäller då såväl pedagog som förskola och i denna 

undersökningen både vid intervjuerna som vid observationerna. Samt har även pedagogerna blivit 

informerade om den insamlade datan kommer att behandlas och förvaras försiktigt. Informanterna 

har  även  informerats  om  att  den  data  som  samlats  in  till  undersökningen  endast  kommer  att 

användas i forskningssyfte vilket grundar sig i det sista kravet som är nyttjandekravet.           
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4. Resultat och analys

I resultat och analysdelen kommer jag att knyta ihop intervjuerna och observationerna med tidigare 

presenterad  litteratur.  Denna  empirin  kommer  därför  att  delas  upp  i  olika  kategorier  som 

utkristalliserats  vid  mina  intervjuer  men  även  vid  observationerna.  Jag  har  grupperat  mina 

informanter med bokstäver för att det ska bli lättare att förstå vem som säger vad.

4.1  Genus, jämställdhet och jämlikhet

En av frågorna som mina fem intervjupersoner fick svara på var vad de ansåg genus, jämställdhet  

och jämlikhet innebar samt vad de fick för tankar när de hörde dessa tre begrepp. Genomgående för 

alla begrepp var ord som samma rättigheter och möjligheter  samt att  det  ska vara lika för alla 

oavsett vilket kön man har. Intervjupersonerna A och E svar på frågan var att dessa tre begrepp lätt 

kan kopplas ihop. Pedagog A svarade bland annat att man inte ska särbehandla barnen utan att det 

ska  finnas  samma  regler  och  förväntningar  för  alla  oavsett  kön.  Alla  barnen  måste  få  samma 

möjligheter till  att  att komma fram och få sin talan hörd. Skolverket (1999) skriver precis som 

informanterna har sagt att jämställdhet kan beskrivas som en likaställning kvinnor och män emellan. 

Oavsett  vilket  kön  man  har  ska  det  vara  samma  rättigheter,skyldigheter  och  lika  värde.  

Informant E pratade om att de på förskolan är neutrala i dessa tre begreppen och inte benämner till  

exempel att det är mamma som gör si eller så. Utan lyssnar in barnen i vad de säger och lägger in en 

aspekt i det istället. Henkel (2006) tar precis som en av mina intervjupersoner upp att jämställdhet 

och jämlikhet är liktydiga. Intervjupersonen svarade att jämställdhet och jämlikhet innebär att det 

ska vara lika för alla barn och att att alla barn är lika mycket värda. Skolverket (1999) tar även de 

upp att jämställdhet och jämlikhet kan ses som lika och att pedagoger som verkar inom förskolan 

vid ett annat tillfälle blivit frågade om vad de anser är skillnaden mellan dessa begrepp. Svaret blev 

då övervägande lika och det fanns inte några större skillnader på förklaringarna av begreppen.      

Genus sågs av informanterna A, C och D som något vilken är starkt förknippat med vilket kön man 

har. Odelfors (1998) beskriver genus som något som tillskriver oss indelningsgrupperna pojke och 

flicka. Informant A svarade att genus innebär att det ska vara lika för alla barn oavsett vilket kön 

barnet har. Medan intervjuperson C svarade att det är den skillnaden på hur vi behandlar pojkar och 

flickor.  Vilket  i  förlängningen kan ses  som den beskrivning Josefson (2005) ger  genus då hon 
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skildrar det som de olika förväntningar som finns på människor utifrån vilket kön de har.  

 

4.2 Genus i förskolan   

En annan av frågorna som mina informanter fick var hur de ser på genus i förskolan. Svaret på 

frågan var genomgående av alla fem att de ansåg att barnen oberoende vilket kön de har ska få 

samma möjligheter i förskolan. Intervjuperson D svarade också att det är angeläget att barnen blir 

erbjudna allt som finns och att alla får samma möjligheter. Liknande svar fick jag från informant C 

som svarade att genus är att erbjuda barnen samma material och aktiviteter oavsett om det är en 

pojke eller flicka. Pedagog A svarade att de jobbar med genus hela tiden och att det är mer jämställt  

idag. Det är inte bara flickorna som ska erbjudas lek med dockor och pojkar med bilar, utan idag är 

det ett annat tänk svarade pedagogen. Rithander (1991) menar att hela ansvaret för att det ska vara 

jämställt mellan barnen oberoende kön inte endast kan sättas på förskolan. Men det är däremot, 

anser hon, viktigt att de som är verksamma inom förskolan förstår vikten av det och därför tar sitt  

ansvar och är med i utvecklingen och förändringen av den. En annan punkt som informant A tog 

upp var att det i verksamheten är viktigt att prata om genus eftersom barnen ibland säger att de inte 

kan leka med någon av det andra könet. Viktigt är, ansåg pedagogen, att därför hela tiden ha arbetet 

med genus i tankarna. Olofsson (2007) belyser precis som mina fem informanter att barnen inte ska 

tas ifrån något utan de ska tillföras. Vill flickorna leka med dockor och pojkar med exempelvis 

Batman är det inget som ska tas ifrån dem. Utan istället är det viktigt att båda dessa lekar kan 

tillföras till bådadera könen.

Informant B svarade på frågan att förskolan ska vara en plats där det inte är förutbestämt vad du kan 

göra, utan du ska kunna göra det oberoende på könet. Intervjupersonen svarade att det är viktigt att 

visa för barnen att de är accepterade att få göra det de vill och inte ska bli stoppade beroende på sitt  

kön. Henkel (2006) framställer genus som de olika roller vi tilldelar barnen med utgångspunkt från 

vilket kön de har. Vilket då informanten genom sitt svar kan tydas vilja försöka komma bort från. 

Pedagog E tycker det är bra att genus har kommit upp på tapeten eftersom man får en tankeställare 

om vad begreppet betyder, sedan får man i arbetslaget komma fram till hur man vill arbeta med 

detta. Intervjupersonen svarade också att det innebär att man ska jobba lika med alla barn och då 

bland annat trösta alla lika och ge dem samma möjligheter. Wahlström (2003) menar att barnen 

själva måste få välja vilka val de vill göra utifrån de urval av färdigheter och roller som de måste bli  

erbjudna i förskolan.  
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4.3 Olikheter mellan könen

Alla fem informanter svarade ja på frågan om de ansåg att det finns olikheter mellan könen. Två av 

intervjupersonerna A och B hänvisade till att det finns skillnader då det är två olika kön, man är 

antingen pojke eller  flicka. Pedagog B svarade även att  det syns  tydligt  på hennes förskola att 

tjejerna är mer intresserade av att sätta sig och rita och pyssla. Killarna har lite mer tuffare drag och 

är lite rörligare. Pedagogen såg även tydligt på sin förskola att det är killarna som intresserar sig för  

byggande och konstruktion. Informant E besvarade frågan med att säga att hon tror att pedagogerna 

när de jobbar tänker att alla ska vara lika, men att föräldrarna nog fortfarande ser vissa saker som 

”pojkigt” och ”flickigt”. I arbetet menar denna pedagogen att de på hennes förskola försöker se till 

så att alla barn får lika och bortser från de traditionella könsmönster som finns. Wahlström (2003) 

menar att det finns en tydlig rollfördelning mellan flickor och pojkar då det är två olika kön. Det är  

sedan de vuxna som bibehåller de diskriminerande normer som finns på barnen utifrån deras kön.

Informant C svarade att flickorna på hennes förskola mera tänker på att det ska fungera för alla och 

delar med sig till  andra.  Bland annat kan det handla om att  flickorna är mer måna om att  alla 

exempelvis ska få mat. Pedagogen påpekade att det finns killar som också tänker på detta sättet men 

det är ännu mera utmärkande för flickorna. Samma pedagog tog även upp att pojkarna tycker om att 

göra starka ljud medan flickorna inte har det behovet. Pedagog D svarade att pojkar leker mera med 

bilar och flickor med dockor. Informanten menade att man tydligt ser detta om man lägger fram en 

bil och en docka framför en pojke/flicka så väljer de som nyss nämnt pojke-bil och flicka-docka. 

Wahlström frågar sig ”har enskilda barn något val? Eller formas de bara till flickor som aktar sig 

och pojkar som är aktiva?” (2003:33).

4.4 Förväntningar på barnen

De fem informanterna fick frågan om de upplevde att deras förväntningar är olika på barnen utifrån 

deras kön. Tre av intervjupersonerna, pedagogerna A, B och E svarade här att de inte tycker sig ha 

annorlunda förväntningar på barnen beroende på deras kön. Informanterna A och E svarade även 

utifrån  att  barnen som är  i  förskolan  befinner  sig  olika  i  sin  utveckling  och att  de  därför  kan 

behandlas olika men att de inte tyckte sig behandla pojkar och flickor olika. Pedagog A tog upp ett 

exempel om att vissa flickor på hennes förskola inte alls är intresserade av att pyssla medan det 
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finns pojkar som vill göra det. Samma pedagog tog även upp att det finns flickor som är mera 

framåt och pojkar som är mer tillbakadragna. Den tredje av dessa pedagog B talade om att hon inte 

ansåg sig ha vissa förväntningar på barnen beroende på deras kön. Som till exempel tog pedagogen 

upp att det inte finns förväntningar på exempelvis pojkarna och att om du är pojke ska du göra si 

och så. En annan sak som pedagog E tog upp var att hon oavsett kön försöker se alla barn lika och 

ställa ungefärliga lika krav på dem. Henkel tar med andra ord upp det som pedagogerna försöker 

framhålla. Och det är att jämställdhet innebär att alla barn i förskolan oavsett kön ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter (2006). 

Informanterna C och D svarade däremot att det säkert är så till viss del att det finns förväntningar på 

barnen utifrån deras kön. Båda menade på att de kanske inte alltid är medvetna om det själva utan 

kommer på sig själva ibland i  saker  som de gör.  Till  exempel menade pedagog C att  hon kan 

komma på sig själv med att säga till flickor när de står och bankar och slår på saker, och då tänker 

för sig själv ”oj, vad gör hon?”. Olofsson (2007) menar att pedagogerna i förskolan måste finnas där 

och vara en positiv förstärkning till barnen när de vågar korsa gränserna och göra saker som inte 

förväntas av dem, inte klandra dem i det de gör. Pedagogen tog även upp att det ställs mera, och 

högre, krav på flickorna och att hon inte ansåg sig själv ha samma krav på pojkarna. Pedagogen 

funderade på om det kan ha att göra med att flickorna är av samma kön som henne själv och att det  

då finns tankar om att flickorna då ska kunna olika saker beroende på detta. Pojkarna i förskolan ges 

en huvudroll som medför att de i förskolan ska vara modiga, ta plats och ta initiativ. Flickorna ges  

en biroll som innebär att de ska göra saker som inte syns eller märks (Henkel 2006).  

Pedagog D svarade att det säkert till viss del stämmer att hon har andra förväntningar på barnen 

beroende på deras kön men att pedagogen inte alltid är medveten om det själv. Bland annat svarade 

informanten att pojkar ska vara aktiva och har ett annat rörelsebehov, medan flickor ses mogna 

tidigare och då ses som lite mognare och därför ska leka lite andra lekar än pojkar. Wahlström 

(2003) åsyftar att de barn som inte följer de traditionella könsmönstren som finns då inte heller 

följer de olika förväntningar som finns på barnen utifrån deras kön. Informanten svarade dock att 

hon  inte  ansåg  sig  själv  hela  tiden  ha  dessa  förväntningarna  på  barnen.  Dessutom  svarade 

informanten att hon tror att det är annorlunda från person till person och att det har att göra med hur 

man blir uppfostrad in i dessa mallar. Det finns ingen som säger att det ska vara si eller så tillade 

informanten till  sist.  Wahlström (2003) menar att flickor och pojkar utvecklas och lever i olika 

världar och det är de vuxnas förväntningar på barnen som gör att de behandlas olika.     
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4.5 Mest kvinnliga pedagoger i förskolan

En av frågorna som informanterna fick var hur de ser på att det är mest kvinnliga pedagoger i  

förskolan.  Alla  fem informanterna  svarade  att  de  tycker  det  är  synd  att  det  inte  är  fler  män  i  

förskolan. Informant B svarade att det kanske hade varit annorlunda material i verksamheten, till 

exempel muttrar och skruvar. Pedagogen tror att det lätt blir så att materialet även blir kvinnligt när 

det  är  flest  kvinnliga  pedagoger.  Olofsson  (2007)  hävdar  precis  som  denna  informanten  att 

anledning till att männen ska komma in i förskolan är att de ska berika verksamhetens kvinnliga del 

med mera manligt.  Därför  tyckte informant  B att  det  hade varit  bra med en god blandning av 

pedagoger både kvinnor och män. ”Om det kommer in en man kanske det lätt blir så att man inte 

säger  så  mycket”.  Informant  D svarade  att  det  är  synd  att  det  är  mest  kvinnliga  pedagoger  i 

förskolan då det finns många olika kvinnliga makter som ska komma överens. Kvinnor har ett sätt 

att tänka på och med en uppblandning av könen skulle det nog bli en annan balans mellan hur vi 

tänker och tycker om vad som är viktigt. Informanten tog även upp att hon ansåg att det även skulle 

kunna bli så att man ser saker från ett annat håll och att det är nyttigt då man annars kan fastna i 

kvinnotänket.  Skolverket  (1999) menar  att  förskolan då den främst  domineras  av kvinnor  även 

sannolikt har ett tänkande utifrån kvinnoperspektiv. Genom att det kommer in mer män i förskolan 

kan det få leda till att uppsatta mål som finns inom förskolan nås på olika sätt då kvinnor och män 

inte  har  samma  sätt  att  se  de  uppsatta  målen  på.  Detta  i  sin  tur  leder  till  att  barnens  och 

pedagogernas lärande främjas då det finns olika sätt att göra och förstå de olika målen på, vilket då 

kan leda till att tolerans och flexibilitet öppnas upp. 

Pedagog C svarade att hon ansåg att det är tråkigt att det inte finns fler män i förskolan. Informanten 

tror att det med fler män i verksamheten hade varit annorlunda värderingar som varit viktiga samt 

att leken hade sett annorlunda ut då mannen kanske hade uppmuntrat till en annan lek. Stämningen 

var en annan sak som pedagogen påpekade kanske skulle ha blivit lugnare med en man i förskolan, 

men informanten tyckte det var svårt att säga hur och varför det skulle bli den följden. Olofsson 

(2007) menar att männen ska in i förskolans verksamhet då det kan förbättra arbetsklimat genom att 

det finns pedagoger av båda könen. Även informanterna A och E tog upp att klimatet kan förändras 

om det kommer in män i förskolan. Pedagog A tog även upp att det är synd att det inte är fler män i  

förskolan eftersom det blir en annan förebild för barnen om det är en manlig pedagog. En liknande 

förklaring ger Olofsson (2007) som beskriver männens betydelse i förskolan som att pojkarna måste 

ha en manlig förebild som visar dem hur man ska bete sig. Informant E svarade att hon tycker det är 
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tråkigt att det inte är fler män i förskolan då det tydligt märks när det kommer praktikanter som är 

killar att leken blir annorlunda. En annan sak som informanten tog upp var att det är synd för både 

pedagoger och barn att det inte är fler män i förskolan. Vilket Skolverket (1999) håller med om då 

de föreskriver att barnen i förskolan oavsett kön gynnas av att det finns pedagoger av båda könen i 

verksamheten då de får se hur män och kvinnor kompromissar och samverkar. En sista punkt som 

informant E tryckte på var att kvinnor ofta är lite långsinta och tjuriga och med fler män i förskolan 

hade det kunnat blandas upp lite.    

4.6 Observationer

Vid båda observationstillfällena kom jag efter frukost för att vara med under dagen fram till efter 

lunch. På den ena förskolan var barnen 1-3 år och på den andra 3-5 år. 

På en av förskolorna vid städningen innan frukten bads en pojke att hänga tillbaka två handdjur. Då 

han inte lyckas utan står och försöker ett tag men ger upp och låter dem ligga läggs det inte någon 

större vikt vid detta. Men när en flicka kommer och hänger upp de handdjur som pojken skulle ha 

hängt upp och pockar på uppmärksamhet hos pedagogen får hon beröm för att hon lyckades. Henkel 

(2006)  hävdar  att  pedagogerna  i  förskolan  framhäver  flickorna  som  duktiga  och  de  blir 

uppmärksammade för de saker som de hjälper till med.  

Vid fruktstunden frågar pedagogen pojken som är hjälpreda vad han vill ha för frukt. En flicka sitter 

och för handen fram och tillbaka mot munnen för att skapa ljud. Pedagogen säger till barnet att inte 

spela, inga indianer här vi får spela ute. En pojke börjar sedan göra samma sak som flickan gjorde, 

ingen pedagog säger till  utan ett av barnen (en flicka) gör det istället.  Henkel (2006) menar att 

flickor ges en roll att skapa lugn och ro då de exempelvis placeras bredvid pojkar som anses vara 

stökiga. Pedagogerna räknar hur många bananpengar och apelsinbitar som barnen får när de lägger 

fram det till dem. Alla barn får välja ur fruktkorgen den frukt som de är sugen på.

Vid på/ avklädningen såg jag dock ett exempel på båda förskolorna om att pojkarna blev lämnade 

sist  kvar.  På den ena  förskolan ser  jag tydligt  att  man väljer  att  börja  med flickorna först  vid 

påklädningen. En av pedagogerna börjar med en av pojkarna och tar på honom hans byxor. Men 

sedan när de andra barnen kommer ut i  tamburen så börjar pedagogen istället  att  klä på en av 

flickorna och pojken som var först att blir påklädd blir istället utsläppt sist. Två flickor fick hjälp 

emellan  innan  pedagogen  åter  igen  började  klä  på  pojken  igen.  På  den  andra  förskolan  jag 
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observerade såg jag samma situation men det skedde här vid avklädningen. Även här var det en 

pojke som blev lämnad kvar sist med att få hjälp. En av pedagogerna gick ut till pojken och pratade  

med honom och försökte få honom att klä av sig sina ytterkläder, sedan följde hon med honom till 

toaletten där han kastade sin blöja i papperskorgen och fick beröm för det. Kanske har det att göra 

med det som Henkel (2006) föreskriver då hon menar att  pedagogerna har förväntningar på att 

pojkarna ska klara sig själva i verksamheten.  

På en av förskolorna vid påklädningen inför utevistelsen hör pedagogerna inifrån att ett barn gråter 

ute. En av pedagogerna tittar då ut medan den andra som sitter och hjälper barnen då säger den 

pojkens namn som skriker och lägger sedan ingen större vikt vid det. Den andra pedagogen som 

öppnade dörren lyssnar på vad pojken säger, han menar att någon har puttat honom. Men pedagogen 

stänger snart dörren och säger det var nog inte så farligt. Josefson (2005) menar att beroende på 

könet man har förväntas man också att verka därefter, vilket då leder till att man kan bli begränsad i 

sina handlingar utifrån de uppfattningar som finns. 

På samma förskola sker en situation där en flicka tar en hink från en kille, pedagogerna ser detta 

och säger till flickan att hon inte får göra så. Pojken gnäller till men får inte tillbaka sin hink. Han 

får gå och hämta en annan hink. Medan han är borta hinner samma flicka gå bort till en annan flicka 

och ta hennes sandfigur, pedagogerna säger då till flickan att man inte får ta saker från andra barn 

och flickan hon tog sandfiguren ifrån börjar gråta. En av pedagogerna tar tillbaka sandfiguren från 

flickan och ger den till flickan som hade den först. Hon säger sedan till flickan som tog den att man 

inte  får  ta  saker  från  sina  kompisar,  utan  man  får  turas  om  att  ha  dem.  Flickan  som  tog 

sandleksakerna från sina kompisar börjar att gråta, pedagogerna säger här till varandra ”hon bara 

går och tar saker från andra barn”. Olofsson (2007) menar att pojkarna i förskolan oftast lämnas i 

sticket och får klara sig själva. 

Vid båda observationstillfällena var det en lugn stämning runt borden vid lunch. Jag tyckte inte mig 

se några tydliga exempel där pedagogerna behandlade barnen olika, utan de fick lika mycket hjälp. 

Barnen fick på båda förskolorna ta mat och dricka själva och pedagogerna var lyhörda och lyssnade 

på barnen när de pratade.
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5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion

Genus är ett begrepp som jag tror alltid kommer finnas med och vara omtalat både i tidningar och 

inom skolans område, vare sig det handlar om de yngre eller äldre åldrarna. Därför tyckte jag att det 

var intressant att se hur de pedagoger som finns i min närhet och som jobbar med barn i de allra 

yngsta åldrarna förhåller sig till och arbetar utifrån detta begreppet. Dels för att jag själv kommer att 

befinna mig i samma yrkesroll som de pedagoger som jag intervjuat och observerat nu när jag är 

färdig med mina studier, men även då jag tycker att det är ett intressant ämne själv och har många 

tankar och åsikter inom begreppet.

En tankeställare jag fick under mitt arbete var att det återkommande på båda förskolorna var så att 

pedagogerna vid på/avklädning hjälpte flickorna mest och att det var en pojke på båda ställena som 

blev kvar lämnade till sist av barnen. Det även fast pedagogerna på förskolorna inte tyckte sig ha 

annorlunda förväntningar på pojkarna utan att det var samma oberoende på könet barnet har. Nu vet 

jag ju inte om det bara var en tillfällighet att det var dessa pojkar som blev kvar sist i tamburen eller  

om det faktiskt är något som är ofta förekommande på förskolor, här känner jag då att det hade varit 

intressant att ännu mer observerat just på/avklädningssituationen för att se om det är något som 

återkommer.  Nu  känns  det  inte  som  att  jag  har  tillräckligt  med  underlag  med  endast  två 

observationer i ryggsäcken för att säga att detta är ett fall som är återkommande, utan då hade jag 

nog behövt göra flera observationer på andra förskolor för att se om det sker samma sak där för att 

sedan kunna dra vidare slutsatser.

Jag känner också såhär i efterhand att det hade varit intressant att få en manlig pedagogs åsikter 

inom ämnet och kanske hade det varit så att jag fått lite annorlunda svar av denne när det gäller 

frågan om hur pedagogerna ser på att det är mest kvinnliga pedagoger i förskolan. Här kanske den 

manliga pedagogen hade kunnat komma med andra åsikter och tankar än vad de kvinnliga kom 

med. Dock kanske man hade fått intervjua minst två manliga pedagoger för att verkligen få se om 

svaren även där hade varit övervägande lika. Det märktes att mina kvinnliga informanter tyckte att 

det  varit  roligt  om det  kommit  mer manliga inom yrket,  och jag hade då vid en intervju med 

manliga pedagoger kunnat fråga dem varför de tror att det inte finns så många manliga inom denna 

yrkesrollen. Detta hade då varit intressant att forska vidare om.
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Bilaga A

Intervjuguide

 Hur länge har du arbetet på denna förskolan?

 Varför valde du detta yrket? Är ditt arbete viktigt anser du?

 Har du själv gått på förskola? Om ja, tycker du att det skiljer sig idag från hur det var då? 

 Hur tror du att det är att vara ett barn i förskolan idag?

 Vad  innebär  dessa  ord  för  dig?  Vad  får  du  för  tankar  när  du  hör  dessa  ord?  Genus, 
jämställdhet och jämlikhet.

 Hur ser du på genus i förskolan?

 Anser du att det finns olikheter mellan könen? Om ja, på vilket sätt upplever du att det finns 
skillnader mellan pojkar och flickor?

 Har du eller någon annan på stället en utbildning inom genuspedagogik? Tycker du att det är 
en önskvärd utbildning att få?

 Upplever du att dina förväntningar är olika på barnen utifrån deras kön? Om, ja på vilket  
sätt?

 Hur  tycker  du  att  denna  förskolan  arbetar  för  att  försöka  ta  bort  de  traditionella 
könsmönsterna?

 Hur ser du på att det är mest kvinnliga pedagoger i förskolan? Tror du att det har någon 
betydelse?

 Hur ser er pedagogiska verksamhet ut när det gäller genus och jämställdhet? Förklara hur ni 
arbetar.

 Finns det diskussioner inom arbetsgruppen som rör genus? Är det något som tar stor plats 
under era diskussioner? Förklara och ge exempel.

 Finns det något inom området genus som du skulle vilja utveckla i din förskola? Om ja, 
vad? Om nej, varför?
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Bilaga B
Observationsmall

Vad ges barnen positiv uppmärksamhet och beröm för? Är det någon skillnad mellan flickor och 
pojkar? 

Om någon gråter: tröstas alla lika? 

Får barnen lika mycket hjälp i verksamheten?? Vid till exempel på/ avklädning, vid matsituationen?

Om någon bryter mot de regler som finns i verksamheten hur bemöts det?? Är det olika beroende på 
vilket kön?
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