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Syftet med denna studie är att bidra till kunskapandet om hur arbete och förhållningssätt 

för att motverka traditionella könsmönster i förskolans verksamhet tar sig uttryck genom 

att göra en diskursanalys av intervjuer och observationer. Den teoretiska utgångspunkten 

är poststrukturalism och de centrala begreppen inom teorin: diskurs, subjektskapande och 

positioneringar har använts Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med diskursanalys 

som metod och har som frågeställning vad och hur berättar förskollärare om hur de 

hanterar och reflekterar kring normbrytande könsmönster i verksamheten.  

Studiens resultat redogör för tre funna diskurser, individ, material och miljö samt norm. 

Resultatet visar på en osäkerhet hos förskollärarna men även en vilja att utföra uppdraget 

att motverka traditionella könsmönster. Vi redovisar olika tänkbara arbetssätt som kan 

appliceras i verksamheter. 
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1 Inledning 

Olika situationer som vi upplevt under våra verksamhetsförlagda kurser och tidigare 

arbetade år i förskolan har fått oss att fundera kring hur förskollärare arbetar med sitt 

uppdrag att motverka traditionella könsmönster i verksamheten, vilket stadgas i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016)). Enligt Skolinspektionens (2017) granskning 

visade det sig att tre fjärdedelar av huvudmän och förskolechefer inte ger tillräckliga 

förutsättningar för att bedriva arbetet med att motverka traditionella könsmönster. 

Vi har tidigare varit med om en situation där en pojke berättar att han “skriker som en 

tjej” vilket kan ses som tecken på att det finns tydliga gränser för vad en pojke respektive 

flicka får och bör göra. Detta har fått oss att fundera över om och hur förskollärare delar 

upp barn i grupper utifrån kön och om detta i sin tur kan befästa de traditionella 

könsmönster som de enligt uppdraget ska motverka. 

Vi är medvetna om att ämnen som berör kön och genus är väl utforskade (se t ex Butler, 

2007 och Eidevald 2009) och vårt intresse ligger i hur förskollärare arbetar för att 

motverka traditionella könsmönster. Vi kommer i vår studie att fokusera på hur 

förskollärare berättar att de arbetar för att motverka traditionella könsmönster och inte gå 

in djupare på hur barnen blir bemötta utifrån sina kön såsom tidigare forskare gjort (se t 

ex Eidevald 2009, Eidevald & Lenz Taguchi, 2011 eller Dolk, 2013). Vi kommer inte gå 

in på andra könsidentiteter, till exempel det tredje pronomet hen, än de kvinnliga och 

manliga trots att vi vet att dessa identiteter är möjliga i förskolans arena. 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskapandet om hur arbete och förhållningssätt 

för att motverka traditionella könsmönster i förskolans verksamhet tar sig uttryck.  
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2 Syfte 

Syftet med vår studie är att bidra till kunskapandet om hur arbete och förhållningssätt för 

att motverka traditionella könsmönster i förskolans verksamhet tar sig uttryck genom att 

göra en diskursanalys av intervjuer och observationer. 

2.1 Frågeställning 

    • Vad och hur berättar förskollärare om hur de hanterar och reflekterar kring 

normbrytande könsmönster i verksamheten? 
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3 Bakgrund 

I avsnitt 3.1 redogör vi för en historisk förklaring till jämställdhetsfrågan och varför 

begreppet har vuxit sig starkt i svensk förskola. Avsnitt 3.2 definierar vi de centrala 

begreppen som används i uppsatsens. I avsnitt 3.3 redogör vi för tidigare forskning och i 

avsnitt 3.4 beskriver vi vår teoretiska utgångspunkt. 

3.1 Historisk Utgångspunkt 

Jämställdhetsfrågan i Sverige började redan under 1960-talet bli en aktuell fråga och det 

handlade då om att uppmuntra flickor att välja yrken i manliga domäner som ansågs vara 

överordnade de kvinnliga yrkena (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Det var genom att 

kvinnor valde manliga yrken som jämställdhet skulle bli en möjlighet. Eidevald och Lenz 

Taguchi (2011) menar vidare att i den pedagogiska verksamheten skulle vuxna agera 

förebilder åt barnen och uppmuntra, speciellt flickor, att agera mer maskulint då de skulle 

“stå på sig” mot pojkarna. Det könsneutrala tankesättet som var aktuellt då visade dock 

inte på att pojkar skulle agera feminint då det neutrala och mäktiga var manlighet och 

maskulinitet. Men författarna menar att det från 1960-talet fram till 1990-talet har skett 

ett skifte i jämställdhet- och genusarbetet. Från att de vuxna skulle vara förebilder för 

barnen att agera ett kön som besatt makt, till att de vuxna i den pedagogiska 

verksamheten faktiskt kan skapa en förändring i könsidentiteter hos barnen genom social 

och materiell konstruktion (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011).  

Anledningen till att jämställdhetsarbete och genuspedagogik har blivit stora i Sveriges 

förskolor menar Eidevald och Lenz Taguchi (2011) är att föreställningen om att 

förskolan kan påverka och förändra har blivit starkare än tidigare.  

3.2 Begreppsförklaringar 

Jämställdhet 

I Skolinspektionens (2017) granskning beskrivs jämställdhet som att män och kvinnor 

ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla livets områden. 

Maktförhållanden och relationer mellan män och kvinnor, flickor och pojkar är även det 

en stor del av begreppet jämställdhet. Jämställdhet beskrivs som ett kunskapsområde där 

brist på kunskap försvårar arbetet på ett sätt som gör att könsmönster blir svåra att 
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upptäcka. Kunskaper behövs för att veta vad man vill göra, vad man faktiskt gör och 

varför man gör det.  

Kön och genus 

Kön och genus är något som Skolinspektionen (2017) brukar särskilja som biologiskt kön 

och socialt kön. Skolinspektionen menar vidare att genus är socialt konstruerat och att 

detta innebär att samhället skapar föreställningar, normer och förväntningar som är 

bundna till könet. En aspekt av genus är att det är ett “görande” av könet, maskulinitet 

och femininitet skapas i det dagliga livet. Eidevald (2009) beskriver kön och genus 

utifrån följande tre synsätt: 

1. Kön är biologiskt givet och genus är en social effekt av kroppsliga, hormonella 

och kromosommässiga olikheter. 

2. Kön är biologiskt givet och genus är socialt konstruerat. 

3. Både kön och genus är socialt konstruerat. 

Vi kommer utgå från Eidevalds andra synsätt i fortsättningen av vår studie. 

Könsroller 

Skolinspektionen (2017) beskriver könsroller som de roller flickor och pojkar samt män 

och kvinnor blir tilldelade på grund av förutfattade meningar om de olikheter som finns 

mellan de båda könen.     

Könsmönster  

Könsmönster handlar om de förväntade skillnader som finns mellan flickors och pojkars 

och även mäns och kvinnors uppförande och handlande som tar sin utgångspunkt i deras 

könstillhörighet (Skolinspektionen, 2017). 

 

3.3 Tidigare forskning 
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Vi har valt att indela beskrivningen av den tidigare forskning i olika avsnitt. 3.3.1 

Individen, 3.3.2 Strävan efter könsneutralitet i miljö och material, 3.3.3 “Sitter i 

väggarna” och 3.3.4 Styrdokument  

3.3.1 Individen 

Eidevald (2009) analyserade empirin i sin avhandling utifrån tre perspektiv. 1) Individen 

föds till ett kön och förväntas därefter alltid att agera och handla utifrån det födda könet. 

Förskollärarna uppfattas ha med sig sitt sätt att bemöta barnen från ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv, där barnet utvecklas till att följa ett visst 

könsmönster som är anpassat för en flicka respektive pojke. 2) Individen görs till sitt kön 

och detta medför att vissa positioner barnet tar kan få motstånd då de inte följer 

förskollärares syn på normen om könen. Detta perspektiv går enligt Eidevald (2009) 

emot det tidigare och menar att barnet har ett föränderligt subjektskapande i de olika 

kontexter det närvarar. 3) Det tredje och sista perspektivet författaren använder i analysen 

överskrider de två tidigare och handlar om att barn inte är eller görs till sitt kön. Ur detta 

perspektiv ses barns kön som båda två eller varken eller, det vill säga att se förbi de två 

tidigare nämnda perspektiven och se individen och inte att de är eller gör sitt kön. 

Eidevald (2009) använder det sista perspektivet för att ge en bild om andra sätt att se på 

barn i relation till könet. Han menar att det sista perspektivet kan vara en metod för att 

inte låta könet styra över tagna eller givna positioner. Genom att arbeta med den här 

metoden menar han att förskollärarnas förhållningssätt kan påverkas och även då barnens 

förutsättningar. Arbetet med barnen på förskolan hade kunnat se annorlunda ut om dessa 

förgivettaganden baserade på kön inte fanns (Eidevald, 2009). 

 Eidevald (2009) tar upp situationer i förskolan som han studerat och en av dessa är 

samlingen och förväntningarna förskollärarna har på barnen i samlingssituationen. 

Författaren beskriver hur förskollärarna bemöter pojkars och flickors behov, beroende på 

deras kön, och vilka förväntningar förskollärarna har på de olika könen. Något som 

uppmärksammas av Eidevald är att flickor som är utåtagerande blir bemötta negativt av 

både förskollärare och andra barn, till skillnad från pojkar som är utåtagerande. 

Förskollärarna i studien menar att flickor “behöver inte uppvisa ett utåtagerande 

beteende” (Eidevald, 2009, s.123) medan pojkar inte blir ifrågasatta av varken barn eller 

förskollärare när de uppvisar samma beteende. Denna generella norm, att flickor är lugna 



10 
 

och “duktiga” och att pojkar är stökiga och aktiva, är utgångspunkten när ordet norm 

fortsättningsvis används i vår studie. 

En annan situation Eidevald (2009) observerat var barnens aktivitetsval efter samlingen. 

Den generella normen om att en flicka är mer lugn och har mer tålamod än en pojke 

spelade in i valet av vilka barn som skulle få välja aktivitet först. Under en observerad 

samling var det enbart en flicka närvarande och flera pojkar. Pojkarna fick välja först och 

flickan fick vänta till sist. Vissa av pojkarna tog själva positioner som aktiva och ville 

välja först men även de pojkar som inte valde att vara aktiva blev tillfrågade och givna 

den aktiva positionen av förskolläraren. En sådan situation, som att låta en flicka välja 

aktivitet sist för att förskolläraren tar förgivet att flickan förväntas ha mer tålamod, skulle 

inte uppstå då normen om könen inte skulle påverka förskollärarens val. 

3.3.2 Strävan efter könsneutralitet i miljö och material 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) har undersökt, genom enkäter, jämställdhetsarbeten i 

förskolor runt om i Sverige. En av frågorna i enkätstudien var vilka strategier som 

användes för att skapa en jämställd förskola. Majoriteten av svaren var att skapa en 

könsneutral miljö med könsneutrala leksaker eller att blanda de olika, redan könskodade, 

leksakerna för att få barn att trotsa normen som finns om de båda könen. Detta har även 

Eidevald (2009) tidigare uppmärksammat. Bodén (2011) menar att denna strävan efter 

könsneutralitet kan skapa en blindhet hos förskollärarna när det gäller segregeringen av 

pojkar och flickor och över- och underordningar mellan de två könen som dagligen 

produceras i förskolans verksamhet. 

I denna strävan efter könsneutralitet skapas miljöer med namn som inte ska vara 

könskodade, exempelvis den så kallade “flick-miljön” dockvrån blir istället hemmet eller 

köket för att skapa en neutral plats för båda könen (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). 

Däremot nämns det aldrig vad de könskodade “pojk-miljöerna” får för könsneutrala 

namn i enkätundersökningen utan dessa namn, såsom byggrum eller snicken,  inte byttes 

(Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). 

Bodén (2011) menar att könsneutraliteten skapas av en redan bestämd tudelning och att 

det maskulina tolkas och förstås som det neutrala i förskolans miljöer. Enligt författaren 

menar förskollärare att deras strävan efter att skapa en könsneutral förskola har med 
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sättet de ser på barnen att göra och att de ser barn som individer och inte ser barns kön, 

det vill säga flicka eller pojke. Dessa förskollärare menar Bodén (2011) beskylls för att 

vara könsblinda och att de inte ser att pojkar och flickor behandlas olika. 

Hultman (2011) beskriver tidigare forskning som gjorts om människans föränderliga 

subjektskapande i sociala samspel med andra människor som otroligt viktig. Hon menar 

emellertid att det finns behov av forskning som analyserar hur ickemänskliga material 

kan bidra till människans subjektskapande. Hultman (2011) utgår från ett 

posthumanistiskt perspektiv för att belysa att material inte nödvändigtvis är döda ting 

utan menar att människan kan skapa sig själv i samspel med ickemänskliga material. 

Perspektivet undersöker relationen mellan människa och material och menar att gränsen 

mellan dem inte är skarp och definitiv, utan istället kan ses som flytande.  

3.3.3 “Det sitter i väggarna” 

Det finns i vårt samhälle en struktur som tydligt visar att makten ligger hos det manliga 

könet och denna könsmakt har funnits länge och bevaras trots att den ideligen ifrågasätts 

(Elvin-Novak & Thomsson, 2003). Strukturer och normer, utan vilka mänskligt liv inte 

skulle fungera, är också till hjälp, då de kan skapa tillhörighet och en känsla av trygghet 

(Dolk, 2013). Martinsson och Reimers (2008) menar att normer kan hjälpa oss att skapa 

positioner om vilka vi är (se avsnitt 3.4.3 för förklaring av positioner). 

Eidevald (2011) menar att synen förskollärare har på barn och deras kön skapar 

förväntningar som i sin tur resulterar i hur förskollärare bemöter barn. Utifrån 

förskollärares norm om kön antingen möjliggörs eller omöjliggörs barns valda positioner. 

Eidevald (2011) menar att trots förskollärares ansträngningar att se individen och inte 

könet finns risk att deras förutbestämda norm om könet påverkar uppdraget att motverka 

traditionella könsmönster. 

Eidevald (2009) tar upp att de förskollärare som medverkat i fokusgrupperna i hans 

avhandling är ense om att barnen uppvisar ett stereotypt förhållningssätt. Förskollärarna 

menar att barnen märker att det finns tydliga normer för flickor respektive pojkar samt att 

det finns olika positioner som de bör välja utifrån normen om sitt kön. Förskollärarna 

hävdar också att barnen anser att pojkar har högre status än flickor. Normerna om hur en 

pojke respektive flicka bör vara finns alltså enligt Eidevald (2009), hos både vuxna och 
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barn på förskolan och Dolk (2013) menar att barnen underkastar sig de vuxnas regler och 

normer tills de även blir barnens egna.  

3.3.4 Styrdokument 

Barnstugeutredningen (SOU, 1976:26) menar att barn behöver ha en nära relation med en 

individ av samma kön för att kunna skapa sig en “jag-identitet” (s.104). Könsidentiteten 

ska då genom relationen med någon vuxen av samma biologiska kön stärkas i motsats till 

vad bland andra Elwin-Nowak & Thomsson (2003), Davies (2003) och Hedlin (2010) 

menar, att kön konstrueras i samspel med andra. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) tar inte upp några specifika kön som förebild för att skapa ett tryggare och säkrare 

barn. I stället skrivs det att en vuxen, oberoende av kön, ska vara en förebild för barnet 

under sin tid i förskolan. 

Det pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) tar upp att barn 

genom omgivningen skapar sin identitet. I det pedagogiska programmet (1987) framgår 

det även att det dominerande i vardagen är det som dominerar i barns senare utvecklade 

kunskap. I Skolverket (2016) står det att de beteenden som stör normaliserade 

könsmönster, till exempel att en flicka ska vara duktig och tyst, ska uppmuntras av 

läraren och detta kan ses som en utveckling i motsats till det pedagogiska programmets 

(Socialstyrelsen, 1987) tankar om barns utvecklade kunskap.  

I den kommande revideringen av Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har 

begreppen flicka och pojke kritiserats och i merparten av den reviderade versionen av 

läroplanen har Skolverket (2018) valt att använda sig av begreppet barn dock inte i 

avsnittet om jämställdhet, där begreppen flicka och pojke används. Däremot har det när 

det gäller avsnittet om jämställdhet skrivits mer tydligt vad uppdraget är och hur det ska 

utföras (Skolverket, 2018). 

3.4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens teoretiska perspektiv och de begrepp 

vi använder oss av som verktyg när vi analyserar insamlad data. 

Studien inspireras av den poststrukturella teorin som har rötter i lingvistiken och teorin 

undersöker därmed det skrivna eller talade ordet. En poststrukturalist är bland annat 
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intresserad av att analysera ord och påståenden och hur dessa ord och påståenden är 

organiserade och även hur dessa, i olika kontexter, tar sig uttryck (Herz & Johansson, 

2013). Davies (2003) menar att poststrukturalismen ger oss möjlighet att förstå relationen 

mellan människor och deras sociala omvärld. Davies (2003) menar vidare att strukturer i 

vår sociala värld anses vara starka och på så vis kan forma individens handlande. Enligt 

poststrukuralism ses inte individen som en fast konstruktion som strävar att nå ett 

bestämt mål utan individen fortsätter att omvandlas beroende på i vilken kontext 

personen befinner sig.   

Vi utgår från den poststrukturella teorin då vi ska utföra en diskursanalys, se avsnitt 

4.1.1. Syftet med studien är att bidra till kunskapandet om hur arbete och förhållningssätt 

för att motverka traditionella könsmönster i förskolans verksamhet tar sig uttryck genom 

de subjektskapanden, positioneringar och diskurser som uppkommer i verksamheten.  

Dessa tre begrepp som är kopplade till poststrukturalism kommer vi förtydliga i 

kommande avsnitt. Begreppen är svåra att separera då de är sammankopplade men vi vill 

ge läsaren en så tydlig bild som möjligt av deras innebörder och efter detta avsnitt 

kommer vi fortsättningsvis väva samman dem.  

3.4.1 Diskurs 

Lenz Taguchi (2004) menar att diskurs i många sammanhang brukar betyda “talet om 

något; det som sägs och skrivs” (s.15) och ur ett poststrukturellt sammanhang handlar det 

även om: 

...innebörden och betydelsen i det som sägs, dvs. vad vi menar och hur det 

påverkar vårt handlande, varför diskursen bli avgörande för vårt sätt att 

iscensätta- konstituera- vår omvärld på specifika sätt i specifika 

sammanhang i enlighet med innebörden i diskursen. (Lenz Taguchi, 2004, 

s.15). 

Diskurs är mer än bara språket som sådant, det är grundläggande för den sociala 

verklighet man intresserar sig för (Bryman, 2011). Diskurser är föränderliga och en del 

diskurser är starkare än andra i vissa sammanhang, så kallade dominerande diskurser 

(Lenz Taguchi, 2004).   
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3.4.2 Subjektskapande 

Lenz Taguchi (2004) menar att människan inte bara är ett subjekt utan även lär sig att 

vara ett subjekt. Eidevald (2009) menar att man “blir till” (s.59) i varje situation som man 

befinner sig i. Subjektet är aldrig fast och bestämt utan omformas hela tiden. Eidevald 

(2009) menar även att människan kan ha multipla subjekt, såsom förälder, lärare, barn 

och även man och kvinna. Lenz Taguchi (2004) nämner att före upplysningstiden under 

1700-talet kunde det sägas att människan, eller subjektet, i första hand betraktades i 

relation till vad hon kunde bidra med till samhället. Individer fick namn som beskrev vad 

de kunde, som till exempel skomakare och kock.  

3.4.3 Positionering 

Davies (2003) menar att utifrån ett poststrukturellt perspektiv har språket en stor 

betydelse i barns positioneringar. Författaren menar att när barn ökar sin kompetens inom 

det talade språket ökar även deras förståelse om sig själva och andra i den sociala 

världen. Genom språket lär sig barnen även att se könskoder och förhålla sig till dem, det 

vill säga positionera sig utifrån dem. Davies (2003) tar vidare upp att kläder, frisyrer och 

sätt att tala är könskoder eller nyckelfaktorer för att positionera sig som pojke eller flicka 

eller för den delen som “inte en pojke” eller “inte en flicka”. Eidevald (2009) menar att 

flickor och pojkar tar olika positioner utifrån dessa könskoder men att förskollärarna 

förhåller sig till normen om hur flickor respektive pojkar bör vara och inte till barnens 

tagna positioner. Detta menar Davies (2003) leder till att barnen får hjälp av sin omvärld 

att positionera sig på ett speciellt vis. Positioneringar och kontexter som barn dagligen 

blir erbjudna lär dem att se och förstå världen såsom de vuxna, i detta fall förskollärarna, 

har konstruerat den (Davies, 2003). 

 4 Metod 

I följande avsnitt redogörs för 4.1 Metodval där vi förklarar val av metod. 4.2 Urval där 

vi beskriver vilka respondenter vi valt och varför. 4.3 Tillförlitlighet för att ge studien 

trovärdighet. 4.4 Etiska aspekter som visar vilka beaktanden vi tagit för att ge 

respondenterna tillbörlig sekretess. 4.5 Genomförande där vi beskriver hur vi gått 

tillväga. Avsnitt 4.6 Databearbetning och analys där vi ingående beskriver transkribering 

och analysmetoden.  
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4.1 Metodval 

Studien har en kvalitativ ansats med diskursanalys som metod och vi utför både 

intervjuer och observationer. Genom att använda en kvalitativ ansats kan vi i hög grad 

beskriva respondenternas upplevelser och syn på verkligheten (Ahrne & Svensson, 2015; 

Patel & Davidson, 2013). Anledningen till valet av att använda en kvalitativ ansats 

istället för en kvantitativ ansats är att en kvantitativ studie i många fall letar efter en 

medelpunkt i en statistisk undersökning och inte ger samma möjlighet och utrymme för 

tolkning av människors upplevelser (Johannessen & Tufte, 2003; Jacobsen, 2017). En 

kvalitativ ansats ger möjligheten till en bredare förståelse av ett fenomen (Ahrne & 

Svensson, 2015) samt en större flexibilitet i betydelsen att respondenternas svar inte är 

styrda av redan förutbestämda svarsalternativ.  

Diskursanalys 

Bryman (2011) beskriver diskursanalys som ett sätt att se på andra 

kommunikationsformer än bara samtala. Diskursanalyser kan även göras på texter ur till 

exempel tidningar och är en mer flexibel metod än samtalsanalyser (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) tar upp två varianter av diskursanalys som rör ontologi det vill säga läran 

om verkligheten. Den första varianten är anti-realistisk vilket betyder att man ställer sig 

nekande till en yttre verklighet som förväntas få en slutgiltig beskrivning och förklaring 

av forskarna. “Därmed tar man även avstånd från uppfattningen att forskarna kan komma 

fram till en priviligierad redogörelse för de aspekter av verkligen som studeras” (Bryman, 

2011, s. 474-475). De flesta forskare som använder sig av diskursanalys verkar vara anti-

realistiska i sin inriktning. Den andra varianten är konstruktionistisk vilket betyder att 

tyngden läggs dels på hur man uttrycker de versioner av verkligheten som personerna 

befinner sig i, den miljö som studeras, dels på hur verkligheten formas av deras 

tolkningar av den (Bryman, 2011).  

Vi har inspirerats av Potters och Wetherells (1987) diskursanalysutförande vilket betyder 

att vi kommer utgå från tre centrala begrepp för analysen: funktion, konstruktion och 

variation. Funktion avser sociala samspel i form av språk och i diskursanalysen blir fokus 

på innebörd av vad som sägs, snarare än språkets innehåll. Med konstruktion menas 

användandet av språket för att skapa en version av verkligheten det vill säga att 
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konstruera olika verkligheter. Variation innebär att det finns olika “sanningar” av språket 

beroende på i vilken kontext språket används. Potter och Wetherell (1987) skriver: The 

principal tenet of discourse analysis is that function involves construction of versions, 

and is demonstrated by language variations (s.33). 

I vår studie vill vi identifiera förskollärares arbets och förhållningssätt för att motverka 

traditionella könsmönster så som de beskrivs av intervjupersonerna och så som vi 

observerat dem. Svaren kan inte betraktas som definitiv “sanning” men de kan bidra till 

en utvecklad förståelse för olika arbetssätt. 

4.2 Urval 

Vi valde en kommunal förskola, utan någon specifik pedagogisk inriktning, utanför en 

större stad. Samhället har en hög socioekonomisk status och majoriteten av invånarna har 

arbete vilket genererar en hög närvaro på förskolan. Förskolan består av tre avdelningar 

och vi riktar in oss på avdelningen med de äldre barnen för att få en möjlighet att studera 

verbal kommunikation mellan förskollärare och barn. Vi anser att de yngre barnens sätt 

att kommunicera, genom till exempel kroppsspråk och mimik, inte skulle ge oss samma 

möjlighet till analys utan att ha frågat förskollärarna om deras tolkningar av barnens 

kommunikation. Valet att utföra studien på en och samma förskola och avdelning är ett 

medvetet val för att få en djupare inblick i verksamheten (Svensson & Ahrne, 2015). 

Tanken med studien var inte att göra jämförelser mellan olika verksamheters arbete för 

att motverka traditionella könsmönster utan att bidra till kunskapandet om hur arbete och 

förhållningssätt för att motverka traditionella könsmönster i förskolans verksamhet tar sig 

uttryck 

Vi gjorde ett bekvämlighetsval och valde förskollärare som det fanns en tidigare relation 

till då en av oss har arbetet med dem (Bryman, 2011). Vi använde oss även av Jacobsen 

(2017) urvalskriterium “Information” (s.120) som bland annat innebär att deltagarna var 

villiga att delge information.  

4.3 Genomförande 

Vi valde att tillsammans observera en förskollärare i taget och detta gjorde vi för att få ett 

rikare material (Patel & Davidson, 2013). Ytterligare ett val var att använda oss av 



17 
 

Jacobsens (2017) kriterium “det typiska” (s.120), det vill säga tillfällen vi antog skulle ge 

oss data till studien. Observationerna utfördes vid tre frukosttillfällen samt vid en 

planerad aktivitet i lekgrupper som skedde efter lunch. Detta för att få ett så brett material 

som möjligt och för att kunna resonera kring varför de olika kontexterna och tiderna 

kunde ha betydelse för resultatet.  

Observationen var delvis dold, med hänvisning till att respondenterna inte var medvetna 

om vad som skulle studeras, se avsnitt 4.6, dels öppen då ett behov av medgivande från 

både vårdnadshavare och respondenter var nödvändigt (Lalander, 2015). Observationerna 

transkriberades och bearbetades sedan omedelbart då vi ansåg att viktig information vi 

skriftligen inte fått med under observationerna skulle kunna gå förlorad om 

transkriberingen fått vänta (Lalander, 2015). Vår påverkan på respondenterna under 

observationerna var minimal enligt deras egen utsaga efter observationerna. Vi hade 

också i beaktande att tiden för studien var begränsad samt att den valda verksamheten 

bara hade en viss tid att ge oss då de också skulle delta i andra studenters studier 

(Svensson & Ahrne, 2015).  

Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades för att ge rum till respondenternas tankar och 

reflektioner kring ämnet och begreppen. Val av plats för intervjun gjordes av 

respondenterna för att deras frånvaro inte skulle påverka verksamheten och att de i största 

möjliga mån skulle känna sig bekväma. Ytterligare en aspekt av att stanna på enheten var 

att fokus under intervjun skulle ligga på deras ageranden i förskolekontext och inte på ett 

privat plan som en intervju i hemmiljö skulle kunna skapa. Intervjuerna genomfördes i ett 

samtalsrum i förskolans lokaler där det var minst risk för avbrott.  

Intervjuerna gjordes under en och samma dag och anledningen till detta var 

respondenternas schema. Vi var medvetna om att detta sätt att intervjua, utan någon tid 

mellan intervjuerna, skulle kunna påverka resultatet då vi inte fick möjlighet till 

reflektion och kritisk granskning av vår intervjuguide samt vårt sätt att intervjua 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Under intervjun var vi noga med att förtydliga 

vissa frågor som vi uppfattade var svåra att greppa för respondenterna och detta gjordes 

även genom exempelsituationer för att ge respondenterna en klar bild av innebörden av 

frågorna samt olika begrepp. 
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Intervjuguiden var testad genom att utföras på en testperson och frågorna var utformade 

för att passa till forskningsfrågan. Under arbetets gång har syftet förändrats och justerats. 

Syftet var från början att undersöka förskollärares arbetssätt med normbrytande 

könsmönster i verksamheten. Detta ändrades till att undersöka förskollärares arbete och 

förhållningssätt för att motverka traditionella könsmönster. Detta val gjorde vi för att 

förankra arbetet i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Vi anser att detta inte 

påverkade intervjuguiden då det handlade om ändrat ordval. 

4.4 Databearbetning och analys 

Observationerna diskuterades omgående med varandra för en jämförelse på plats i 

verksamheten för att bättre komma ihåg sådant vi inte fått med i anteckningarna, 

Observationsanteckningarna överfördes från anteckningsblock till dator inom en timme 

efter avslutad observation. Intervjuerna spelades in med både videokamera och 

mobiltelefon och även dessa transkriberades efter att alla intervjuer genomförts. Vid 

transkribering av intervjuerna uppkom anekdoter som skulle ha kunnat kopplas till 

enskild individ eller verksamhet och dessa avkodades omgående. 

När allt material var transkriberat påbörjades sökningen efter möjliga diskurser som 

skulle kopplas samman med den tidigare forskningen (Boréus, 2015). Detta innebär att 

jämföra den tidigare forskningen med vår och ställa dem mot varandra. Denna sökning 

gjordes sex gånger. De diskurser vi fann var individen, miljö och material samt norm. 

Dessa diskurser synliggjordes i arbetet med det empiriska materialet då respondenterna 

återkom till dem under intervjun, det vill säga att de var återkommande teman. Ur dessa 

tre diskurser utformade vi analysfrågor och dessa analysfrågor är ett hjälpmedel för 

diskursanalysen (Boréus, 2015) som använts för att besvara vår forskningsfråga: 

    • Vad och hur berättar förskollärare om hur de hanterar och reflekterar kring 

normbrytande könsmönster i verksamheten? 

De frågor vi använde oss av i analysen blev följande: 

    • Vad menar förskollärarna när de pratar om det könsneutrala barnet, det vill säga 

individen? 

    • Vad menar förskollärarna när de pratar om miljö och material? 
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    • Vad menar förskollärare när de pratar om normer? 

Med hjälp av dessa analysfrågor påbörjades sedan en kodning av materialet (Potter & 

Wetherell, 1987). Denna kodning resulterade i en bild av hur arbete och förhållningssätt 

för att motverka traditionella könsmönster i förskolans verksamhet tar sig uttryck vilket 

är studiens syfte. 

4.5 Tillförlitlighet 

Trovärdighet beskrivs av Bryman (2011) som en viktig komponent till en studies 

tillförlitligheten och det betyder att studien har genomförts enligt rådande 

forskningsregler och att resultatet sedan är tillgängligt för de som är en del av 

professionen. Bryman (2011) tar även upp överförbarhet som en annan viktig aspekt och 

det betyder att resultatet går att överföra till annan kontext. Bryman (2011) tar också upp 

pålitlighet som innebär att alla faser i processen ska redovisas för att det ska bli möjligt 

att säkerställa pålitligheten av forskningen. Bryman (2011) diskuterar om “möjlighet att 

styrka och konfirmera” (s.355-356), det vill säga att hålla sig kritisk och neutral för att 

inte låta egna värderingar påverka studiens resultat. Jacobsen (2017) menar att under 

analysprocessen kan forskaren utelämna, systematisera och sedan tillägga något annat 

vilket dock kan medföra en risk att forskaren lägger in sina egna åsikter till materialet. 

För att undvika detta har vi utfört en kritisk genomgång av resultatet (Jacobsen, 2017). 

Vi har genom studien strävat efter att vara transparenta vilket innebär att vi utförligt 

beskrivit vårt tillvägagångssätt för att på så sätt ge läsaren en klar inblick i resonemangen 

kring våra val (Eidevald, 2015). 

Svensson och Ahrne (2015), Bryman (2011) och Patel och Davidson (2011) menar att 

triangulering, användandet av flera metoder såsom intervjuer och observationer, kan 

skapa en större trovärdighet till resultatet. Triangulering kan också innebära att två 

forskare observerar samma situation och på det viset få ett rikare material (Patel & 

Davidson, 2011). Vi har i studien genomfört både intervju och observation. Vid 

observationerna har vi studerat samma förskollärare men vi som observatörer var 

oberoende av varandra. Detta genom att vi befann oss på olika platser i lokalen under 

observationerna.   
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4.6 Etiska aspekter 

Studien har genomförts efter tre av de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002), samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Den fjärde forskningsetiska principen är informationskravet. 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en undersökning har rätt att bestämma om 

sin egen medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna i vår studie gav muntligt 

samtycke till detta. Konfidentialitetskravet betyder enligt Vetenskapsrådet (2002) att alla 

uppgifter av personlig karaktär ska förvaras på ett sådant vis att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Respondenterna informerade muntligt om detta både före observation och 

intervju. Nyttjandekravet uppfyller vi genom att vi berättat för våra respondenter att vi 

endast ska nyttja materialet som vi samlat in i forskningssyfte.  

Vi skickade ut information till vårdnadshavare (se bilaga 2) om studien för att de skulle 

få möjlighet att säga nej till att deras barn blev observerade. Vi informerade också om att 

det inte var barnen som vi ämnade att studera utan förskollärarna.  

Sättet vi informerade förskollärarna om studien skiljer sig ifrån Vetenskapsrådets 

principer då vi inte informerade om studiens syfte vilket är informationskravet. Vi valde 

att inte berätta innan genomförandet om syftet med studien då det enligt Jacobsen (2017) 

kan medföra en risk att personen som observeras agerar annorlunda mot hur den brukar 

agera. Av samma skäl skickades inte heller någon intervjuguide ut till respondenterna 

innan intervjutillfället. Jacobsen (2017) tar även upp kravet på korrekt presentation av 

data vilket betyder att det som vi får berättat för oss av respondenterna kommer 

behandlas med respekt och inte kommer att tas ur sitt kontext för att skapa en annan 

mening än vad de var ämnat för. 

Respondenterna kommer vid förfrågan få ta del av studiens empiriska material samt få 

tillgång till arbetet när det är inlämnat och godkänt.  

5 Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer vi dela upp de diskurser vi funnit i olika avsnitt. Dessa är 5.1 

Individen, 5.2 Miljö och material och 5.3 Norm. I varje avsnitt kommer vi börja med att 
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presentera datainsamlingens resultat och efter varje avsnitt kommer vi redogöra vår 

analys av det. 

Syftet med vår studie är att bidra till kunskapandet om hur arbete och förhållningssätt för 

att motverka traditionella könsmönster i förskolans verksamhet tar sig uttryck genom att 

göra en diskursanalys av intervjuer och observationer. Detta besvaras genom 

frågeställningen: 

    •  Vad och hur berättar förskollärare om hur de hanterar och reflekterar kring 

normbrytande könsmönster i verksamheten? 

I nedanstående avsnitt kommer vi använda oss av 1, 2, 3, ordningsföljden på intervjuerna, 

för att identifierar vem av respondenterna som berättar något. Det gäller även vid citat.  

5.1 Resultat av diskursen Individ  

Ett återkommande mönster från intervjuerna var att respondenterna sa att de inte såg 

könen hos barnen utan individen och dennes individuella behov. Könet hos barnet var 

irrelevant menade man.  

...alltså jag tror inte att jag möter dom på annorlunda sätt egentligen… jag 

tror jag har lärt mig de sista åren rätt mycket… alltså jag ändrat mig i mitt 

bemötande… eller så… jag försöker vara ganska neutral oavsett om det är 

en tjej eller en kille… (3) 

Respondenterna är tydliga med sin vilja att bemöta barnen som individer och inte utifrån 

deras kön. Respondenternas berättelser angående begreppet kön är likartade men deras 

tolkningar av begreppet genus skiljer sig åt. Kön är något du föds med “du föds som tjej 

eller kille”(3) och genus berättas som antingen ett “synsätt” (1), “en känsla av att vara det 

andra könet” (3) och  “som ett medvetet tänk kring det man till exempel gör här på 

förskolan”(2). Respondent (3) menar också att genus är ett laddat begrepp. Hen berättar 

att genus kan handla om kläder, att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter till att 

testa nya saker och att man ska kunna tänka och leka med vad man vill.  

Vid en observation av ett frukosttillfälle, där fyra flickor och två pojkar samt en 

förskollärare är närvarande, uppmuntras alla barn av förskolläraren att samtala. 
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Förskolläraren (3) ställer systematiskt samma fråga till alla runt bordet. Det finns barn 

som samtalar mer frekvent än andra och dessa är flickor. Vi observerar också att dessa 

flickor blir tystade med både ord och handling av förskolläraren (3). När en flicka 

avbryter en annan flicka blir den första flickan tillsagd att vänta på sin tur. När en pojke 

avbryter en flicka vänds respondentens (3) fokus omgående till pojken som avbryter och 

han får ingen tillsägelse om att vänta på sin tur. 

Analys av diskursen Individ  

Tolkningen som görs av förskollärarnas berättelser är att de till viss del är könsblinda då 

de hävdar att de inte ser könen hos barnen utan individen. Handlandet i att bemöta barnen 

som individer och inte utifrån de kön de föds till tolkar vi som en vilja att ge samma 

förutsättningar till alla barn oavsett kön. Samtidigt används begreppen pojke och flicka 

frekvent under intervjuerna. Vi menar att detta motsägelsefulla sätt att uttrycka sig, att 

det är individen som ska ses och sedan upprepa pojkar och flickor, skulle kunna påverka 

handlandet i verksamheten tillsammans med barnen. 

Ingen av respondenterna tolkar begreppet genus som en social konstruktion av könet, det 

vill säga i möte med andra människor. Vi upplever en svårighet hos respondenterna att 

definiera begreppet genus. Det är olika och otydliga svar från de deltagande i studien som 

vi sammanfattar till att handla om förhållningssätt, könsöverskridande samt ett arbetssätt. 

Förhållningssätt påverkar hur könet ses och bemöts av förskollärare. Att känna sig som 

ett annat kön tolkar vi som en vilja att vara ett annat kön än det medfödda, det vill säga 

könsöverskridande. Genus som arbetssätt likställer vi med ett jämställdhetsbegrepp, det 

vill säga att alla ska ha samma möjligheter oavsett kön.  

Under observationen tolkar vi att vissa normer om kön styr respondentens (3) handlande. 

Respondentens (3) agerande, att låta alla få komma till tals, leder till att barnen får 

positioner men att pojken fick makten att också ta en position. Vi ser detta som att 

respondenten i denna situation stärker traditionella könsmönster. Pojken som avbryter, 

utan att bli tillrättavisad, tar en position som är överordnad flickan och denna position 

blir accepterad av förskolläraren (3) till skillnad från när flickan gör likadant. Flickan 

som avbryter och blir tillrättavisad blir fråntagen positionen som hon försöker ta under 

frukosten. 
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Dock kan vår begränsade närvaro i denna barngrupp ge oss en otydlig bild av hur “det 

brukar vara”. Vi är medvetna om att det kunde varit ett sätt att få en annars väldigt 

tillbakadragen individ (pojken) att ta plats och vara tillåtande till detta trots att det kan 

vara på någon annans bekostnad. 

5.2 Resultat av diskursen Miljö och material 

Att det finns en miljö som både passar till pojkar och flickor, könet då men 

att det finns… Aa, att det finns ett bra genustänk i vår miljö att det ska 

finnas tillgängligt för alla så… (2) 

Respondenterna berättar i intervjuerna om deras fokus på verksamhetens miljö och 

material. De berättar att detta ska utgå ifrån barnens intresse och verksamhetens strävan 

efter könsneutralitet. Respondenten (1) berättar att verksamheten kan erbjuda 

könskodade material på områden där de traditionellt sett inte hör hemma, “...kanske sätta 

in nån barbiedocka i byggleken för att… dom ska bygga hus till exempel...”  Samma 

respondent berättar att hen anser att flickor inte bygger för byggandets skull utan för att 

de behöver artefakter att bygga till eller för “... de bygger för andra… de kanske vill 

bygga för någon...medans killarna bygger…” 

Lekgrupper, som i denna verksamhet är att dela in barnen i mindre grupper, beskrivs av 

en respondent (2) som ett verktyg för att låta barnen få möjlighet till att testa material 

som de i vanliga fall inte skulle välja att leka med. Respondent (2) berättar att flickor i 

den fria leken generellt väljer att leka med könskodade material, såsom skapande 

material och pojkar generellt väljer att leka med ett annat material som exempelvis bilar. 

Respondent (3) menar däremot att normbrytande könsmönster är som mest tydliga under 

den fria leken. Hen berättar vidare att detta kan bero på att förskollärarna är passiva 

under den fria leken. 

Under ett observationstillfälle av en planerad aktivitet, att så frön, där tre flickor samt en 

förskollärare närvarar, ser vi tydligt att det är ett undervisningsmoment utfört på ett 

lekfullt sätt. Respondenten använde ett jämnt tonläge under hela aktiviteten och har ett 

öppet samtalsklimat med barnen. Under aktiviteten kom det andra barn, flickor, och tog 

kontakt med respondenten för att fråga vad de gör. Respondenten är tillmötesgående och 
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inte tillrättavisande. Under aktiviteten flyttar barnen sitt fokus från det planerade till 

spontant upptäckande av jordens olika egenskaper och respondenten uppmuntrar denna 

nyfikenhet.   

Analys av diskursen Miljö och material  

Genom att tillföra könskodade material i redan kodade miljöer, såsom dockor i 

byggrummet, menar vi kan leda till att de traditionella könsmönster som råder snarare 

stärks än motverkas genom att en flicka måste ha en docka att “ta hand om” för att kunna 

leka en konstruktionslek. Med detta antagande menar vi inte att det är felaktigt att 

använda detta arbetssätt för att ge flickor tillträde till miljöer de kanske inte skulle välja 

att leka i annars. Denna strävan efter könsneutralitet menar vi kan påverka hur 

verksamheten är utformad istället för att ta barnens intresse i beaktande som 

ursprungligen är i fokus.  

Lekgrupper som verktyg för att låta barnen testa nya material och nya miljöer menar vi 

också krockar med att följa barnens intressen till en viss del då förskolans personal är de 

som bestämmer vad lekgrupperna ska innehålla och i vilka miljöer de ska förekomma. 

Däremot kan vi se att respondenterna menar att lekgrupperna är ett arbetssätt för att 

motverka traditionella könsmönster i verksamheten.  

Den fria lekens betydelse för normbrytande könsmönster har respondenterna delade 

meningar om. Ena sidan menar att det i den fria leken är könsnormer som styr barnens 

val och den andra sidan menar att den fria leken ger utrymme för barnen att bryta dessa 

normer.  

Vi tolkar det vi ser i observationen som att respondent (1) trotsar de traditionella 

normerna om hur en flicka bör vara, lugn och tillbakadragen, och vi anser att 

respondenten agerar uppmuntrande och ger flickorna möjlighet till att utforska materialet 

och agera normbrytande. Subjektskapandet i denna kontext blir inte ifrågasatt vilket leder 

till att de positioneringar barnen tar blir accepterade av både respondent och de andra 

barnen. 

5.3 Resultat av diskursen Norm  
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Respondent (2) berättar att traditionella könsmönster i deras verksamhet i dagsläget inte 

är något problem. Hen berättar vidare att “...jag tror att det ligger mycket på oss vuxna att 

detta sitter fastare hos oss än vad det gör hos barnen faktiskt”. Respondenten (2) berättar 

vidare att det är en del av uppdraget som förskollärare att de inte överför sina 

traditionella normer till barnen.  

...man kanske gör det ändå… Omedvetet. För att det sitter så… I en. Det 

tror jag är ganska… Det kan nog vara svårt att bryta kanske… [...] är det så 

här hos oss? för det är nog svårt att sitta såhär och säga… Såhär gör jag och 

såhär gör vi… Utan man tror att man gör men… (2)  

Respondent (3) ifrågasätter rådande normer om hur en flicka bör bete sig, i detta 

sammanhang att en flicka är högljudd, “men varför skulle hon inte kunna få vara det?” 

Vidare berättar hen att det inte spelar någon roll vilket kön det är som är högljudd utan 

hen “...vet att man inte kan ha högljudda barn i en grupp”. Anledningen till detta berättar 

respondenten (3) är arbetsmiljön och trivseln på avdelningen.  

Barngruppen består av 14 flickor och 6 pojkar. En respondent (3) beskriver att flickorna i 

denna grupp kräver mer än pojkarna medan en annan respondent (2) använder begreppet 

“starka flickor” i sin intervju. Respondenten (2) som berättar att flickorna sågs som 

starka sa även att detta beror på att majoriteten i barngruppen var flickor. 

Flickorna kan verkligen ta för sig… och vi har även pojkar som… Också 

då… Kan vara lite tillbakadragna, som man då får lyfta istället och man får 

flickor som man får dämpa...sen har man tvärtom också så man får hitta 

någon bra balans i det. Både i matsituationen och vid samlingarna kan vi 

ofta se… (2) 

Respondent (3) berättar att normer finns i både “väggarna” och i samhället i stort. Hen 

berättar att det ofta blir så att man ser på könen på olika sätt och att detta är inget hen 

önskar eller vill men att det ändå görs. Respondenten (3) berättar att hen strävar efter att 

lyfta båda könen, vare sig de uppvisar normbrytande könsmönster eller inte. 

Alla tre respondenter berättar om situationer där vårdnadshavare reagerat på barnens 

normbrytande könsmönster. Respondenterna (2,3) berättar om vårdnadshavare som 
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uttryckligen menar att deras barn inte får agera normbrytande. Respondenterna (2,3) 

berättar om hur de hanterar detta genom att agera tillåtande mot barnens normbrytande 

uttryck på förskolan men att barnen fick avbryta dessa uttryck innan vårdnadshavare dök 

upp. Respondent (1) berättar om vårdnadshavare som istället uppmuntrar normbrytande 

könsmönster. 

Analys av diskursen Norm 

Att det enligt respondent (2) inte finns problem med traditionella könsmönster i 

verksamheten ställer vi oss frågande till då respondent (3) menar att det finns i 

“väggarna” och i samhället och att detta påverkar deras sätt att se på barnen, vare sig det 

är medvetet eller inte. Genom att inte se könet hos den som är högljudd, utan att enbart se 

handlingen, det vill säga att vara högljudd som något i behov av justering, menar vi att 

man kan skapa en harmonisk barngrupp.  

I omedvetna handlingar förstärks traditionella könsmönster och vi menar att detta 

uppkommer ur den osäkerhet kring ämnet som respondenterna uttrycker. Självdistansen 

som respondenterna visar tyder på att det finns en vilja att arbeta med detta men att det 

samtidigt finns osäkerhet angående hur de ska gå tillväga med detta arbete.  

Ordvalet “krävande” kan man förstå som något negativt och att ordvalet “starka” kan 

förstås som något positivt. Vi ser det som att respondentens (3) synsätt angående de 

flickor som tar höga positioner, det vill säga är krävande, är något som behöver 

korrigeras, dämpas och hållas tillbaka. Synsättet som respondenten (2) har om de flickor 

som tar höga positioner, det vill säga är starka, är något vi anser istället uppmuntras och 

accepteras. Påståendet av respondenten (2) att flickorna i denna barngrupp är starka på 

grund av deras majoritetsställning anser vi går emot vad som sagts angående könssynen, 

det vill säga att hen inte ser könet utan individen.  

Vi ser att det uppstår en krock mellan uppdraget att motverka traditionella könsmönster 

samtidigt som arbetslaget ska “...visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.” 

(Skolverket, 2016, s.13). Vi menar att detta är en del av det komplexa i uppdraget som 

förskollärare, att det inte finns några klara direktiv i läroplanen om hur detta ska hanteras. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi presentera tre avsnitt. Avsnitt 6.1 Resultatdiskussion, 6.2 

Metoddiskussion och slutligen 6.3 Fortsatt forskning. 

Syftet med vår studie är att bidra till kunskapandet om hur arbete och förhållningssätt för 

att motverka traditionella könsmönster i förskolans verksamhet tar sig uttryck genom att 

göra en diskursanalys av intervjuer och observationer  

6.1 Resultatdiskussion 

Diskursen om Individ 

I vår studie uttrycker förskollärare att de arbetar för att motverka traditionella 

könsmönster genom att se individen och inte könet. Eidevald (2009) menar att 

förskollärare behandlar och bemöter könen olika och vi menar att i denna studie visar 

resultatet av observationerna att i vissa situationer förhåller det sig på det viset till 

exempel vid matsituationen där en pojke fick avbryta utan tillsägelse men att en flicka 

som avbröt däremot fick en tillsägelse. Vid den planerade aktiviteten när det såddes frön 

menar vi att det inte var så. Trots att det under aktiviteten enbart var flickor närvarande 

menar vi att normen om flickor bröts. Aktiviteten var fylld av nyfikenhet och 

genomsyrade av en tillåtande atmosfär 

Dock måste vi vara försiktiga i vår analys av situationerna då vi inte kan hävda att 

respondenterna agerar på samma sätt kontinuerligt då vår tid för observationer var 

begränsad.  

Vi ser att det finns en osäkerhet kring begrepp såsom genus och jämställdhet. Vi ser 

också komplexiteten i förskolläraruppdraget: att se varje barn som individ med 

individuella behov samtidigt som traditionella könsmönster ska motverkas. 

Det finns en risk att vi tar uppdraget för bokstavligt. Dessa två element, individen och 

traditionella könsmönster, bör finnas sida vid sida. Ska det ena väga tyngre än det andra? 

Vi har under arbetsgången lagt fokus på vår studies syfte och det kan ha gjort oss blinda 

för att det kanske inte finns några sätt att arbeta för att motverka traditionella 

könsmönster utan att se bortom individen och individens behov. 
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Diskursen om Miljö och material 

Förskollärarna arbetar för att motverka traditionella könsmönster inom diskursen miljö 

och material genom lekgrupper. Där erbjuds barnen för dem, nya aktiviteter samt 

användande av könskodade material som korsas för att skapa en könsneutral miljö. Detta 

kan liknas med Eidevalds och Lenz Taguchis (2011) studies resultat av förskollärares sätt 

att arbeta för en jämställd förskola. Bodén (2011) har dock pekat på problem med 

könsneutral miljö. 

Vi menar att lekgrupper som metod är funktionella men vi ställer oss frågande om det är 

ett bra arbetssätt för att motverka traditionella könsmönster då strävan efter 

könsneutralitet i miljö och material riskerar att hamna i konflikt med respekt för barnens 

intresse. 

Vi menar att den fria leken inte används som ett arbetssätt för att motverka traditionella 

könsmönster utan något som” bara ska finnas” i verksamheten. Den fria leken gav 

utrymme för barnen att använda material på både normativt och normbrytande sätt, men 

trots detta sågs inte den fria leken som ett arbetssätt för att motverka traditionella 

könsmönster. Vi drar en parallell till diskussionen ovan om att använda lekgrupper som 

ett arbetssätt där barnens intresse kan bli lidande. Vi menar att det inte blir så i den fria 

leken då barnen själva väljer vad de vill göra. 

Vi anser vidare att den fria leken skulle kunna öppna upp för mer föränderligt material, 

det vill säga material som inte har en fast innebörd. Vi menar följaktligen som Hultman 

(2011) att det material som är ickemänskligt kan samspela med människan och leda till 

ett föränderligt subjektskapande. Detta menar vi kan leda till att den fria leken blir ett 

arbetssätt för att motverka traditionella könsmönster. 

Den fria leken är otroligt viktig i förskolan och vi måste ställa oss kritiska till vad vi 

menar med att använda den fria leken som ett arbetsverktyg. Om förskollärare går in i 

den fria leken är den då fortfarande fri? En av respondenterna (3) menar att de är passiva 

åskådare under den fria leken men det finns andra verksamheter där personalen är aktiv 

och vi kan inte veta om det fungerar på ett annat sätt då. Visar barnen normativa eller 

normbrytande könsmönster på grund av hur förskolläraren förhåller sig i den fria leken? 
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Diskursen om Norm 

Att se handlingen som barnet utför istället för könet är ett arbetssätt för att motverka 

traditionella könsmönster. Synsättet att se flickorna som starka istället för krävande 

menar vi är ett annat arbetssätt och ett tredje arbetssätt är att agera tillåtande i situationer 

där barn vill uttrycka sig normbrytande. Samtidigt ifrågasätter vi varför det ens är 

nödvändigt att beskriva flickor som starka och hur påverkar detta synen på könen? 

Vi menar att genom att se handlingen istället för könet, att se fickor som starka istället för 

krävande och att agera tillåtande är funktionella sätt att arbeta för att motverka 

traditionella könsmönster. Eidevald (2009) menar att förskollärares förväntningar på 

barnen är beroende av barnens kön. Om det är så innebär det att dessa tre arbetssätt inte 

skulle fungera som metoder att motverka traditionella könsmönster. Enligt Eidevald 

(2011) finns det en risk att förskollärares förutbestämda norm trots allt påverkar 

uppdraget. 

Eidevald (2009) menar att normer sitter hos både vuxna och barn men vi menar att 

normer sitter hos de vuxna och inte hos barnen och att som Dolk (2013) påstår överförs 

de vuxnas normer till barnen.  

I inledningen till detta arbete hävdade vi att det finns tydliga gränser för vad könen får 

göra och som tecken på det angav vi episoden om pojken “som skriker som en tjej”. Efter 

genomförandet av denna studie måste vi ställa oss frågande till om det var pojkens 

normer om vad könen får göra som fick honom att uttrycka sig så eller om de var 

överförda till honom från vuxenvärlden. Om det förhåller sig så att det var överförda 

normer han uttryckte frågar vi oss; vem kom de ifrån? 

Vi menar att den manliga normen är det ledande i verksamheten såsom Elivin-Novak och 

Thomsson (2003) beskriver den könsstruktur som råder i samhället. Vi gör detta 

påstående utifrån observationen hur respondent (3) tillät pojken avbryta flickan utan 

tillsägelse.  

Självdistansen hos respondenterna visar att det finns en tydlig strävan att fortsätta arbetet 

för att motverka traditionella könsmönster trots den osäkerhet som finns. Denna 

osäkerhet menar vi kan bero på bristande kompetensutveckling inom området 
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(Skolinspektionen, 2017). Kompetensutveckling, om sådan erbjuds och genomförs kan 

förhoppningsvis leda till att arbetet med och förutsättningarna för att motverka 

traditionella könsmönster blir mer tydligt och konkret i verksamheten. 

6.2 Metoddiskussion 

Metodval 

Om vi valt en kvantitativ ansats istället för en kvalitativ hade vi möjligen fått ett bredare 

material i form av flera olika verksamheters arbetssätt. Kvantitativ ansats kan även det ge 

en flexibilitet (Johannessen & Tufte, 2003). Om det hade gett andra resultat än de 

redovisade kan vi inte svara på men det är en intressant tanke inför kommande 

forskningsprojekt.  

Vi föreställer oss att vår närvaro på avdelningen kan ha fått barnens beteende att ändras 

vilket i sin tur kan ha lett till att förskollärarna agerat annorlunda än vad de skulle ha 

gjort om vi inte varit där och detta är något vi hela tiden haft i åtanke. 

Urval 

Om vi hade valt en förskola med inriktning på genuspedagogik skulle vi troligtvis ha fått 

ett annorlunda resultat, möjligen mer lik Eidevalds (2009) avhandling vilken utfördes på 

både en genusinriktad förskola och en som inte var det. Med det sagt menar vi inte att de 

resultat vi kommit fram till på något sätt skulle vara irrelevant för uppdraget att motverka 

traditionella könsmönster i verksamheten. Det skulle ha varit intressant att utföra 

intervjuer och observationer på flera förskolor för att kunna jämföra olika arbetssätt samt 

att inkludera även outbildad personal.   

Genomförande 

Istället för att genomföra intervjuerna enskilt skulle vi ha kunnat utföra 

fokusgruppssamtal då det skulle ha gett möjlighet till förskollärarna att reflektera 

tillsammans och att vi då skulle ha fått ett rikare material i form av utökade resonemang. 

Vi valde dock att inte använda oss av denna metod då vi upplevde att enskilda intervjuer 

och observationer är en metod som sällan valts i detta forskningsområde och på så vis 

kunde ge oss en nyanserad bild av forskningen. Vi hade önskat ha mer tidsutrymme 
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mellan intervjuerna för att få möjlighet att reflektera kring dem. Om vi hade haft det tror 

vi att intervjuguiden hade justerats för att bli tydligare. 

Trots att intervjuguiden blev testad innan intervjun blev det vid transkriberingen tydligt 

att vi hade behövt bearbeta den ytterligare då vi gjorde antaganden att respondenterna var 

införstådda med de begrepp som intervjun innehöll vilket de inte var (Patel & Davidson, 

2013). 

En annan aspekt var vilka tider på dygnet vi observerade. Det hade troligtvis gett mer 

tyngd till studien om vi haft möjlighet att observera alla tre respondenter under planerade 

aktiviteter. Vi hade då kunnat ställa den aktiviteten mot frukosttillfällena och på det viset 

kunnat diskutera mer ingående om deras agerande handlade om kön eller om 

respondenterna gjorde som de gjorde för att skapa en harmonisk barngrupp, det vill säga 

att de såg individen och inte könet. 

En annan viktig aspekt var observationerna. Enligt respondenterna själva påverkades de 

minimalt av vår närvaro under dem men vi måste ta i beaktande att det kunde ha påverkat 

deras agerande likväl som barnens. Vi är medvetna om att vi i vissa lägen kan ha “letat” 

efter normbrytande könsmönster för att “få mer kött på benen” och detta var något vi 

tillsammans reflekterade över för att det inte skulle komma att påverka studiens resultat 

på ett negativt sätt.  

Etiska aspekter 

Vi hade kunnat informera våra respondenter om syftet med studien för att på så sätt ge 

dem möjlighet att reflektera kring ämnet innan intervjuer och observationer. Detta hade 

även kunnat ge dem större möjligheter att presentera scenarion och situationer där arbetet 

med att motverka traditionella könsmönster blir synligt och för att se om det är en del av 

det dagliga arbetet.  

6.3 Fortsatt forskning 

Eftersom Skolinspektionens (2017) granskning visar att förskollärare inte får medel från 

förskolechef eller huvudman till att utföra sitt uppdrag kring jämlikhet och normbrytande 

anser vi att det skulle vara av vikt att utföra forskning kring hur förskollärare ska arbeta 

för att motverka traditionella könsmönster. 
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Varifrån kommer de normer barn har? Kompisar, vårdnadshavare, andra vuxna eller 

samhället? Vi tänker att alla har påverkan på barnen och det behövs forskning för att se 

om och vad som påverkar barnen starkast. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjugudie 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
Hur tolkar du begreppet kön och begreppet genus? 
 
Vart anser du att könsgränserna mellan att vara kvinna respektive man går? 
 
Vad betyder begreppet “Normbrytande könsmönster” för dig? - hur känner du för det? 
 
Upplever du att du uppmärksammar normbrytande könsmönster hos barn? - Om ja, 
hur? 
 
Har du mött ett barn under din verksamma tid med normbrytande könsmönster? 
 
Hur upplever du att du bemöter dessa barn med normbrytande könsmönster? 
 
Hur tänker du angående normbrytande könsmönster hos barn? 
 
Upplever du att det finns specifika situationer där normbrytande mönster blir synliga? 
 
Vad betyder diskriminering och kränkande behandling för dig? - indirekt/direkt 
kränkande behandling (scenario) 
 
Hur arbetar ni för att motverka diskriminering och kränkande behandling? 
 
Upplever du att ni arbetar aktivt med de sju diskrimineringslagarna? Om ja, hur? 
 
Upplever du att ni arbetar aktivt med diskrimineringslagen “kön”? Om ja, hur? 
 
Finns det något du känner att verksamheten kan förbättra i arbetet med 
diskrimineringslagen “kön”? 
 

Scenario 

Kalle står i tamburen och ska klä av sig tillsammans med Doris och Pelle 

efter en utevistelse. Förskolläraren Emma sitter på en snurrpall och hjälper 

till när behov uppstår. När Kalle tar av sig vantarna ser Emma att han har 

nagellack på sig och utbrister: 

“Vad fint nagellack Kalle. Har du målat de själv?” 

Kalle tittar på sina naglar och får en undrande min. 

“Näää, det har mamma målat”. 

Doris kommer fram och visar sina målade naglar för Emma. 

“Titta, jag har också målade naglar. Och jag målade själv”, fortsätter Doris. 

“Ja, titta” säger Emma och fortsätter hjälpa Pelle av med jackan. 
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8.2 Bilaga 2 - Informationsbrev till vårdnadshavare 

Till vårdnadshavare och personal på förskolan  

Fältstudie i förskollärarutbildningen 

  
Kurs: Examensarbete, 15 hp. 

  

Vi är två förskollärarstuderande på Jönköping University och är nu inne på det stora 

examensarbetet och vi hoppas att kunna få göra en del av detta arbete genom att 

observera er förskola. 

  

Barnen i sig kommer inte vara i fokus för vår observation, utan enbart pedagogerna. Vi 

kommer inte filma, fota eller på något vis dokumentera barnen. Om ni ej vill att era barn 

ska vara delaktiga i observationen får ni gärna meddela pedagogerna. 

Vårt fokus ligger enbart på pedagogerna och vi kommer observera dem och 

sedan följa upp observationerna med intervjuer.   

  

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss studenter, Cecilia Jansson 

eller Amanda Jansson, antingen via mail eller att ni ber om våra telefonnummer hos 

personalen. Allt sker självklart diskret och i vårt examensarbete kommer alla deltagare 

bli avidentifierade. 

  

Cecilia Jansson jace1566@student.ju.se 

Amanda Jansson jaam1616@student.ju.se 

 


