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Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på sitt uppdrag att arbeta för 

att motverka traditionella könsmönster och könsroller samt hur arbetet kommuniceras 

mellan förskollärare och vårdnadshavare. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

- Hur uppfattar förskollärarna sitt uppdrag beträffande läroplanens krav att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller på förskolan? 

- Hur kommuniceras förskolans jämställdhetsarbete med vårdnadshavare? 

För att besvara frågeställningarna har vi genomfört åtta kvalitativa intervjuer med 

aktiva förskollärare vilka har dokumenterats med hjälp av ljudupptagning. Vi har 

även genomfört 20 kvalitativa/kvantitativa enkäter med vårdnadshavare. All data som 

samlats in har analyserats genom dels en systematisk och tematisk innehållsanalys 

samt genom den normkritiska pedagogiken där intersektionalitet och queerteori är 

centrala begrepp. 

Resultatet visar att förskollärare har olika syn på vad jämställdhetsuppdraget innebär 

för förskolans verksamhet men att stor vikt läggs vid reflektioner kring hur 

förskollärarnas bemötande påverkar barnen. Resultatet visar även att 

jämställdhetsarbetet kommuniceras med vårdnadshavarna på flera olika sätt och att 

detta påverkar det samarbete som enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

ska ske mellan förskolan och hemmet. 

Sökord: förskola, förskollärare, vårdnadshavare, kön, genus, jämställdhet, normkritik, 

intersektionalitet, queerteori 
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1 Inledning 

Och det första vi frågar när ett barn har fötts, är inte om det mår bra, eller hur det gick med 

förlossningen. Istället undrar vi om det blev en pojke eller en flicka. Först då vet vi hur vi ska förhålla 

oss till barnet (Olofsson, 2007, s. 24). 

Redan från födseln görs det stor skillnad på hur pojkar och flickor blir bemötta. Skillnaderna i 

bemötandet är något som fortsätter längre upp i åldrarna och sker ständigt i alla olika nivåer i 

samhället. Beroende på det biologiska könet skapas sedan en uppfattning om hur en person 

förväntas vara. Dessa förväntningar på kön kan begränsa möjligheterna för utveckling, 

lärande och identitetsskapande. 

Eidevald (2011) har i sin studie visat att många förskollärare är positivt inställda till att arbeta 

för att motverka stereotypa könsmönster och könsroller, men att de ofta har svårt att definiera 

dess innebörder. Detta tolkar vi som att förskollärarna strävar efter en förskola där alla ges 

lika möjligheter oavsett kön men att det råder en osäkerhet i hur de ska arbeta för att nå dit. 

Förskolan har med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) i uppdrag att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla barn ska ges samma möjligheter och 

förutsättningar till att utvecklas och lära utan att begränsas utifrån stereotypa uppfattningar 

om kön. 

I läroplanen för förskolan står det att ett nära samarbete ska ske mellan förskolan och 

hemmet. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet för att möjliggöra och skapa goda 

förutsättningar för varje barn. Vårdnadshavarna ska ges möjlighet till delaktighet och 

inflytande i förskolans verksamhet. En förutsättning är att de behöver ha en grundläggande 

förståelse och insikt i verksamheten.  För att detta ska kunna ske måste förskolan vara tydlig 

med att visa verksamhetens mål och innehåll (Skolverket, 2010). 

Om dessa uppdrag ställs mot varandra kan det förstås vad förskollärarna har för skyldigheter 

att arbeta med och vad vårdnadshavarna kan kräva från förskolan. Det understryker hur 

viktigt ett fungerande samarbete är. Det finns dock inget i läroplanen som säger att 

vårdnadshavarna ska förväntas ha kunskaper om verksamheten. En intressant fråga är om 

dessa kunskaper är nödvändiga för att förskolan och vårdnadshavarna ska kunna ha ett 

fungerande samarbete. Det kan ifrågasättas om det är möjligt för vårdnadshavarna att utöva 

inflytande på verksamheten om de inte har dessa kunskaper. Förskollärarnas uppfattningar 

om sitt uppdrag att motverka stereotypa könsmönster och könsroller kan påverka hur arbetet 



2 
 

bedrivs och hur det kommuniceras mellan dem och vårdnadshavarna. Under utbildningens 

gång har vi väckt ett intresse för hur ett arbete för att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller kan se ut. Då vi anser att det är ett viktigt och aktuellt ämne som ofta är debatterat i 

sociala medier önskar vi bidra med kunskap om detta. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver sitt uppdrag att 

arbeta för att motverka traditionella könsmönster och könsroller samt hur arbetet 

kommuniceras mellan förskollärare och vårdnadshavare. Följande frågeställningar ligger till 

grund för studien: 

- Hur beskriver förskollärarna sitt uppdrag beträffande läroplanens krav att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller på förskolan? 

- Hur kommuniceras arbetet för att motverka traditionella könsmönster och könsroller 

mellan förskollärarna och vårdandshavarna? 

 

3 Bakgrund 

I uppsatsen förekommer begreppet jämställdhet vid flertal tillfällen. Med användandet av 

detta begrepp syftar vi till jämställdhet mellan kön. Odenbring (2014) menar att jämställdhet 

innebär att alla barn ska ges lika möjligheter och villkor oavsett vilket kön barnet identifierar 

sig med. Henkel (2006) definierar att begreppet kön innebär det biologiska könet. Odelfors 

(1998) beskriver att det i ett jämställdhetsarbete ofta talas om genus. Detta förklaras på 

följande sätt; ”Det sociala könet – genus – kan beskrivas som de betydelser man tillskriver 

det biologiska könet; vad som förknippas med kategorierna ”flicka” och ”pojke”, vilket 

skiftar i olika tider och på olika platser” (Odelfors, 1998, s. 10).  

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar att det var först efter att Svaleryds bok om 

genuspedagogik utkom, år 2002, som denna pedagogik togs på allvar och fick stor spridning. 

Det blev ett alltmer populärt begrepp att diskutera och forska kring. Genuspedagogiken 

behandlas och kan förstås på många olika sätt beroende på det perspektiv som intas (Eidevald 

& Lenz Taguchi, 2011). Det finns mindre forskning om kommunikation och samarbete 
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mellan förskollärare och vårdnadshavare när det gäller jämställdhet utifrån kön. Vår 

förhoppning är att studien ska bidra med kunskap om detta.  

 

3.1 Förankring i styrdokument 

I Skollagen lyfts det fram att ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas i förskolan med 

syfte att utvärdera och utveckla verksamheten. I och med detta kan brister identifieras. Det 

står även att vårdnadshavarna ska ges möjlighet till att vara delaktiga i arbetet. Detta 

understryker vikten av det tidigare nämnda samarbetet mellan förskolan och hemmet (SFS, 

2010:800). I Diskrimineringslagen står det att ingen ska diskrimineras på grund av 

exempelvis kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. I och med detta är det mycket 

viktigt att förskolan bedriver ett jämställdhetsarbete och att de inte ser barnen som kön utan 

som individer (Diskrimineringsombudsmannen, 2008:567). I Barnkonventionen står det att 

”[…] barnets utbildning ska syfta till att […] utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om 

personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga” (Unicef, 2009, s. 28). Barnen ska 

förberedas för ett samhälle där de bland annat ska leva i förståelse, tolerans och jämlikhet 

mellan könen. Förskolans personal och barnens vårdnadshavare ska tillsammans sträva efter 

ett demokratiskt och jämställt samhälle där varje barn blir respekterat som individ (Unicef, 

2009). 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska arbeta med 

grundläggande demokratiska värden så som alla människors lika värde och jämställdhet 

mellan könen. Det står även att;  

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, s. 5). 

Vidare framhålls det att ett fungerande samarbete mellan hemmet och förskolan är en 

förutsättning för att barnen ska få en trygg, utvecklande och lärorik vistelse på förskolan. 

Olofsson (2007) sätter uppdraget i relation till det som står i läroplanen för förskolan. Hon 

menar att läroplanen är tydlig med förskolans uppdrag men trots det är det inte många 

förskolor som faktiskt arbetar medvetet med jämställdhet i verksamheten. Hon hävdar att det 
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är mycket som påvisar att förskollärarna ofta omedvetet förstärker stereotypa könsmönster 

och könsroller i förskolan. 

 

3.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer följande ämnen att beröras: hur förskollärarnas sätt att bemöta barnen 

påverkar barnens normbildande och vad språket har för betydelse för barns 

identitetsutveckling och hur det påverkar barnens syn på kön. Dessutom kommer miljön och 

materialets betydelse samt vikten av god kommunikation mellan förskolan och hemmet att 

beröras. 

I detta kapitel kommer några begrepp att beröras. Med begreppet norm syftar vi till de 

förväntningar som finns på respektive kön och att människor förväntas bete sig i enlighet med 

dessa. Med begreppet normbildande syftar vi till att normer skapas och stärks hos olika 

individer i olika sammanhang. Könsstereotyper eller stereotypa könsmönster och könsroller 

syftar till de normer som finns om hur respektive kön förväntas vara. 

 

3.2.1 Förskollärarnas förhållningssätt och praktik i relation till jämställdhet 

Vid ett regeringssammanträde 2003 bestämde regeringen att en delegation för jämställdhet 

skulle finnas för förskolan, vars främsta uppgift skulle vara att ”lyfta fram, förstärka och 

utveckla jämställdhetsarbetet” (SOU, 2006:75, s. 3). Syftet med detta var att förskollärarna 

skulle se barnens lärande och utveckling ur ett normkritiskt perspektiv och att detta i sin tur 

skulle leda till att stereotypa könsmönster och könsroller över tid motverkas (SOU, 2006:75). 

Förskolan har i uppgift att förmedla mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar 

(Dolk, 2013). En del av förskolans arbete med värdegrundsfrågor handlar om att lära barnen 

att känna och visa empati för sina medmänniskor (Odenbring, 2014). För att främja detta 

arbete behöver det finnas en öppenhet och utrymme för olika förståelser och ett klimat där 

dessa ges möjlighet till att uttryckas (Svaleryd, 2002; Skolverket, 2010; Odenbring, 2014). 

Den pedagogiska verksamheten ska genomsyras av ett värdegrundsarbete. Alla, både barn, 

personal och vårdnadshavare, behöver vara en del av förskolans värdegrundsarbete eftersom 

det handlar om mänskliga relationer. Det handlar även om det förhållningssätt de vuxna har 

och präglar verksamheten med (SOU, 2006:75). 
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Förskollärarnas förhållningssätt är viktigt för arbetet med jämställdhet. Det är något som hela 

tiden måste vara närvarande i den pedagogiska verksamheten (Henkel, 2006). Ett 

jämställdhetsarbete måste ta sin början med de yngsta barnen på förskolan. Om de yngsta 

barnen kan bli mer jämställda bidrar det till ett mer jämställt samhälle när barnen vuxit upp. 

Enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011) är det förskollärarna som är aktiva i arbetet medan 

barnen är passiva och inte förväntas vara delaktiga i samma utsträckning.  Dolk (2011a; 

2013) menar att barnen ska ges möjlighet till att vara delaktiga i arbetet och ges inflytande 

över arbetet. I Läroplanen för förskolan står det tydligt att alla barn ska ges möjlighet till att 

utöva inflytande på verksamheten och att pojkar och flickor ska ges lika stora möjligheter till 

detta (Skolverket, 2010). 

Eidevald (2009) och Henkel (2006) menar att självgranskning är en grundläggande 

förutsättning för att arbetet med jämställdhet ska kunna fortgå. Genom att synliggöra de 

omedvetna förväntningar som finns på barnen skapas ett medvetande hos oss själva. Då ges 

möjlighet att förändra det egna förhållningssättet för att kunna bidra till en jämställd förskola. 

En studie Eidevald (2009) har genomfört visar att förskollärare genom videofilmning kan 

upptäcka och därmed reflektera kring sitt förhållningssätt gentemot barnen och hur de ser på 

kön. 

Svaleryd (2002) hävdar att det behövs kunskap om hur det egna förhållningssättet påverkar 

hur andra människor ser på sig själva. Skolverket (2016) lyfter fram att det behövs en bred 

kompetens för att kunna förändra sitt eget förhållningssätt. Det kan uppnås genom 

exempelvis fortbildning. Kompetensen ”[…] är avgörande för att alla barn ska ha möjlighet 

att utvecklas utifrån sina förutsättningar” (Skolverket, 2016). Detta kan tolkas som att 

fortbildning och en bred kompetens är viktigt för att arbetet med jämställdhet ska kunna 

fungera. Utan fortbildning och bred kompetens kan barnen begränsas i sina sätt att uttrycka 

sig utanför de könsstereotypa gränserna. Eidevald (2009) framhåller att det är viktigt att 

reflektera kring barnsyn och hur det kommer till uttryck i interaktion med barnen. En studie 

Eidevald har genomfört har visat att förskollärarnas syn på kön kan påverka de förväntningar 

de har på barnen. Det kan även påverka hur förskollärarna bemöter barnen i olika kontexter. 

Eidevald anser att det behöver forskas kring hur förskollärarna bemöter barn olika i olika 

situationer. 

Odelfors (1998) har gjort en studie om hur barn ges olika möjligheter beroende på deras kön. 

Hon kom fram till att pojkarna i barngruppen oftare än flickorna gavs möjlighet till att 
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uttrycka sig och ta plats i olika situationer. Pojkarna blev även uppmärksammade i högre grad 

än flickorna. Det förekommer normer om att pojkar ska vara aktiva och ta plats medan flickor 

ska vara tysta och passiva. Dessa normer förstärktes genom att förskollärarna gav barnen 

olika möjligheter beroende på kön. 

 

3.2.3 Språkets betydelse för identitetsutvecklingen 

I läroplanen för förskolan står det att ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom 

språk och identitetsutveckling” (Skolverket, 2010, s. 7). Henkel (2006) anser att det redan 

från början görs skillnad i bemötandet av barn beroende på den egna uppfattningen av barnets 

kön. Pojkarna bekräftas oftare som individer då deras namn oftast används när de blir 

bemötta. Om barnen benämns som pojkar och flickor blir könet det centrala istället för att de 

ses som individer. För att öka jämställdheten i förskolan är det viktigt att benämna barnen 

med deras namn. Genom att tilltala barnen på detta sätt bidrar det till att barnets identitet 

stärks. Olofsson (2007) understryker förhållningssättets betydelse på följande sätt; ”I själva 

verket är vi hela tiden med och skapar kön. Inte enbart genom det vi säger, utan också mer 

subtilt genom leenden, blickar, kroppshållning, mimik och röstläge. På så sätt bekräftar eller 

bestraffar vi barnens beteenden” (Olofsson, 2007, s. 21). Wiklund, Petrusson-Nahlin och 

Schönbäck (2011)  har i sin undersökning kommit fram till att förskollärares språkliga 

bemötande med barnen ofta skiljer sig beroende på vilket juridiskt kön barnet har. Med det 

juridiska könet avses det kön som barnet enligt lagen har och som står i personliga 

handlingar. Detta bemötande beror på förskollärarnas egna föreställningar om kön och hur 

kön skapas och omskapas. Det sätt förskollärarna bemöter barnen på skapar förutsättningar 

för hur barnen blir förstådda i olika sammanhang. Henkel (2006, s 24) anser att 

”Heteronormativitet förstärker även principen om isärhållandet av könen och gör att 

ojämställdhet kan bortförklaras genom att män och kvinnor är olika”. Det manliga ses ofta 

som en norm som värderas högre än det kvinnliga vilket påverkar barnens syn på kön. Det 

kvinnliga jämförs i relation till det manliga där det manliga är idealet som eftersträvas. 

Henkel (2006) anser att en förutsättning för jämställdhetsarbetet är att förskollärare har ett 

förhållningssätt som inte stärker normen om att det manliga värderas högre (Henkel, 2006). 
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3.2.4 Miljö och material som verktyg 

Sättet som förskolans rum är organiserade på påverkar hur barnen leker (SOU, 2006:75). 

Rummen i förskolan är ofta könskodade. Detta kan bero på hur förskollärarna benämner 

rummen samt genom det material som erbjuds (Olofsson, 2007; Hellman, 2013). Hellman 

(2013) har utfört en studie i syfte att undersöka könsbundna normer. Det framkom att 

konstruktionen av miljön påverkar barnens möjligheter till att leka könsöverskridande lekar. I 

de fall där barnen kan leka i avskildhet i rummen, utan förskollärarnas normerande blickar, 

kan barnen leka över könsgränserna. Henkel (2006), SOU (2006:75), och Olofsson (2007) 

lyfter fram flera möjliga tillvägagångssätt för att uppmuntra barnen till att leka utanför 

könsgränserna. Detta kan göras genom att blanda materialet i de olika rummen och namnge 

rummen på ett könsneutralt sätt så att de inte är kodade till ett visst kön. En av 

utgångspunkterna i ett jämställdhetsarbete är enligt Olofsson (2007) att förskollärarna inte 

ska ta ifrån material från barnen och verksamheten utan istället tillföra sådant material som 

barnen tycker om och upplever som positiva. Dockor och bilar ska inte tas bort utan göras 

tillgängligt för alla. Ofta leker barn med sådana leksaker som de själva kan identifiera sig 

med på något sätt. SOU (2006:75) hävdar att om det kodade materialet helt tas bort 

försvinner också möjligheterna till att leka över könsgränserna. Detta är något som Henkel 

(2006) motsätter sig. Om sådant material som klassas som typiska ”pojk- och flicksaker” 

känns svårt att använda i verksamheten kan det vara bra att inledningsvis avlägsna dessa och 

istället föra in mer material som är ”könsneutralt”. 

Något som sällan reflekteras så mycket kring är litteratur och sånger och huruvida de är 

könsneutrala eller inte (Henkel, 2006). Överlag beskrivs karaktärer i dessa på ett traditionellt 

sätt och detsamma gäller familjekonstellationerna (SOU, 2006:75). Detta förklaras på 

följande sätt; 

Barn använder sagor och böcker för att gestalta sin lek men även för att gestalta sig själva och 

sin personlighet. Sagor, böcker, sånger och andra berättelser påverkar hur barn uppfattar 

flickigt, kvinnligt, pojkigt och manligt. Vilket därmed påverkar hur de ser på sig själva som 

flicka eller pojke. Det vi läser och berättar i sagor och sånger har med andra ord stor betydelse 

för barnens identitetsutveckling och föreställning om flickigt, kvinnligt, pojkigt och manligt 

(Henkel, 2006, s. 55). 

Ett möjligt sätt att lösa detta på är att byta ut namn och könsbundna aktiviteter och 

egenskaper i litteratur och sånger (Henkel, 2006; Kåreland och Lindh-Munther, 2005). Detta 
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understryker vikten av en medvetenhet kring vilka litteratur och sånger som erbjuds till 

barnen i förskolan. 

 

3.2.5 Vårdnadshavarnas roll och inflytande 

Det samarbete som förskolan och hemmet bör ha förankras i förskolans styrdokument där det 

tydligt står att hemmet och förskolan ska ha ett nära samarbete med varandra och att 

vårdnadshavarna ska ges möjlighet till inflytande över verksamheten. En förutsättning för 

detta är att de har en grundläggande förståelse och insikt i förskolans verksamhet och att 

förskollärarna är tydliga när de förmedlar vad de gör och varför (bl.a. Skolverket, 2010). 

SOU (2006:75) beskriver att vårdnadshavarna är en viktig del i arbetet med jämställdhet trots 

att de inte är närvarande i verksamheten under dagen. Ett samarbete med vårdnadshavarna 

bör därför prioriteras högt i alla förskolor. I ett projekt som genomförts av Delegationen för 

jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) framkom det att många förskolor upplever att 

vårdnadshavarnas inställning kan påverka arbetet både positivt och negativt. Om de är 

positiva kan det leda till ett mer lyckat arbete. Om de är negativt inställda till det kan det 

istället leda till att arbetet blir svårare att genomföra. Henkel (2006) menar att 

kommunikationen därför blir väsentlig för att tydliggöra arbetet och skapa en förståelse för 

det. För att verkligen understryka vikten av ett jämställdhetsarbete i kommunikationen med 

vårdnadshavarna är det därför bra om förskollärarna förklarar och kopplar arbetet till 

förskolans läroplan. Det är viktigt att inkludera vårdnadshavarna i arbetet som sker på 

förskolan. Förskollärarna behöver berätta vad jämställdhet innebär och hur de arbetar och ta 

stöd i styrdokument och den forskning som finns (Henkel, 2006). Kommunikation mellan 

förskollärare och vårdnadshavare är viktig oavsett om vårdnadshavarna är öppensinnade eller 

mer traditionsbundna. Förskolans personal måste kunna stå för det de gör och försvara det på 

ett väl genomtänkt sätt (Olofsson, 2007). SOU (2006:75) och Olofsson (2007) anser att det är 

viktigt att förskolan ägnar tid åt att diskutera jämställdhet under föräldramöten där 

vårdnadshavarna ges tillfälle till att framföra sina egna åsikter och tankar kring arbetet. Oftast 

ligger den största svårigheten i att väcka vårdnadshavarnas intresse för ämnet. De hävdar att 

en förutsättning för att få med vårdnadshavarna är att förskollärarna känner sig säkra i vad de 

gör och varför de gör det innan vårdnadshavarna blir introducerade till arbetet (SOU, 

2006:75; Olofsson, 2007). Inför möten med vårdnadshavarna är det viktigt att planera 

innehållet och framförandet på ett sätt som når till alla vårdnadshavare (Engdahl & 
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Ärlemalm-Hagsér, 2015). Det finns flera saker förskolan kan tänka på i kontakten med 

vårdnadshavarna. Det kan till exempel vara vem av vårdnadshavarna som förskollärarna 

ringer till först om barnet blir sjuk. En annan sak som kan vara bra att fundera på är hur 

förskollärarna kommunicerar om vårdnadshavarna med barnen och om de talar olika om 

vårdnadshavarna beroende på deras kön. Det är viktigt att inte förmedla en syn på familjen 

där normen är mamma, pappa och barn. Istället kan förskollärarna försöka förändra den 

normen så den blir mer öppen och inkluderande för alla typer av familjekonstellationer 

(Henkel, 2006). 

 

3.5 Teoretisk utgångspunkt 

Det finns ett intresse hos oss att undersöka förskollärares uppfattning om vad det innebär att 

bedriva ett jämställdhetsarbete. 

Denna del kommer att beröra den teori vi har valt att utgå ifrån. Den normkritiska 

pedagogiken är ett förhållningssätt som till största delen ligger till grund för det teoretiska 

ramverk vi har tillägnat oss i studien. Denna pedagogik har en tydlig koppling till normer och 

normskapande. Något som är i enlighet med normen ses som normalt medan det som avviker 

ses som onormalt. Den normkritiska pedagogiken innebär att normer kritiskt granskas och 

ifrågasätts istället för att fokus läggs på det som anses avvika. Pedagogiken används i syfte att 

undersöka samverkan mellan olika normer och hur de skapar maktobalanser i pedagogiska 

sammanhang (Hellman, 2013). Pedagogiken är inspirerad av två centrala begrepp: 

intersektionalitet och queerteori (Dolk, 2011a; Gustavsson, 2013).  

Intersektionalitet syftar till makthierarkier, som har stor betydelse för hur vi och andra, 

uppfattar vårt sätt att ”göra kön”. Makthierarkierna kan innebära till exempel kön, sexualitet 

och etnicitet (Dolk, 2011b). Utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöks det hur dessa 

interagerar med varandra. För denna studie finns det några användbara begrepp inom 

perspektivet: kategorier, dikotomier och stereotyper. Begreppet kategorier innebär att olika 

ting och fenomen förenas eftersom de på olika sätt hör samman. Genom existerande 

kategorier skapas en förståelse för omvärlden. Flicka kan ses som en kategori medan pojke 

kan ses som en annan. Människor grupperas till exempel i olika underkategorier, som 

exempelvis barn och vuxen, och jämförelser görs mellan dessa. Utifrån dessa uppstår det 

sedan dikotomier vilket är kategorier som är varandras motsatser. Exempel på detta är flicka-
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pojke, stor-liten och aktiv-passiv. Fokus här ligger på hur dessa formar hur omvärlden förstås. 

Dikotomier hålls levande genom att det skapas negativa uppfattningar kring det som avviker 

från normen som uppstår inom dessa motsatskategorier. Begreppet stereotyp syftar till hur vi 

utgår ifrån vissa egenskaper hos andra människor eller kategorier som har starkt fäste i 

samhället. Exempel på dessa stereotypa uppfattningar om egenskaper är att flickor ska vara 

på ett sätt medan pojkar ska vara på ett annat. Genom dessa stereotyper begränsas barnen 

eftersom de får förväntningar på sig att vara på det sätt som normaliseras för flickor 

respektive pojkar (Mattsson, 2010). 

Queerteorin ifrågasätter att människor delas in i två olika kategorier där de förväntas vara 

antingen kvinna eller man. Alla förväntas passa in i någon av dessa kategorier och om de 

avviker från dessa normer ifrågasätts personerna istället för kategoriernas gränser (Hellman, 

2010; Dolk, 2011b). Normalitet är ett viktigt begrepp inom queerteorin. Det syftar till de 

maktstrukturer där samhället, utan att tillfråga personen, antar att du är på ett visst sätt och 

därmed ska bete dig i enlighet med detta. Ett exempel på detta är i förskolan där ”stökiga” 

pojkar får mer utrymme för att synas och höras (Ambjörnsson, 2006). Om flickorna gör på 

samma sätt får de snabbare tillsägelser att de ska vara mer i enlighet med normen om hur en 

flicka ska vara och uppföra sig (Ambjörnsson, 2006; Eidevald, 2009). 

Sammanfattningsvis kan detta tolkas som att intersektionalitet beskriver världen utifrån olika 

existerande kategorier medan queerteorin ifrågasätter kategoriseringar då det finns de som 

”avviker” från normen och kanske inte passar in helt i någon av kategorierna. 

Intersektionalitet och queerteori har använts som verktyg i vår analys. Vi har valt att använda 

oss av det intersektionella perspektivet i analysen av data för att undersöka hur olika 

kategorier i förskollärarnas uppfattningar samspelar med varandra. Detta då det i förskolan 

förekommer tydliga kategoriseringar av barnen. Då det kan finnas stereotypa antaganden om 

att barn är på ett visst sätt användes queerteorin i syfte att ifrågasätta hur kategoriseringar 

används. 

En kritik mot den normkritiska pedagogiken är att den ofta upprätthåller eller bildar andra 

eller nya normer som sällan uppmärksammas (Dolk, 2011a; Olsson, 2014). De flesta av oss 

bär på många olika normer med stereotypa uppfattningar om vad som är ”pojkigt” och 

”flickigt”. Dessa kan vara svåra att ändra på främst för att de oftast inte beaktas (Hellman, 

2010). Därför är det viktigt att som förskollärare granska sig själv och tänka på vilken 

barnsyn som råder och hur denna kan påverka barnen. Barnsynen bör inte bestämma hur 
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barnet ”är” utan förskolläraren bör istället se att barnet hela tiden blir till och är på olika sätt i 

olika sammanhang (Olsson, 2014). I ett normkritiskt arbete i förskolan förändras rådande 

normer och nya normer skapas. Därför kan det vara viktigt att kritiskt granska dessa normer 

för att se om de följer det uppdrag som styrdokumenten ålägger förskollärarna (Hellman, 

2010). 

Den normkritiska pedagogiken har använts för att fördjupa analysarbetet genom att det gav 

oss ett visst sätt att se på det material vi analyserat. Genom att ha detta synsätt har normer, 

som förskollärare påvisar, identifierats i studien. 

 

4 Metod 

4.1 Metodval 

Studien har genomförts i två delar. Först genomfördes intervjuer med förskollärare där 

utgångspunkten var en kvalitativ metod för datainsamling. Därefter genomfördes en 

enkätstudie där en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod användes. Bryman (2011) 

menar att en kvalitativ metod avser att samla in djupare data genom öppna frågor medan en 

kvantitativ metod avser att samla in data som kan mätas och räknas genom slutna frågor. Den 

kvalitativa metoden är subjektiv medan kvantitativa metoden är objektiv. 

Bryman (2011) framhåller att intervjuer är den vanligaste formen av kvalitativ 

insamlingsmetod. Intervjuerna har genomförts med öppna frågor då vi genom detta fick 

möjlighet till att ta del av intervjupersonernas egna uppfattningar och tankar kring ämnet. 

Genom att samla in data med hjälp av intervjuer fick vi djupare och mer utförliga svar på 

våra frågor. En semistrukturerad intervjuform användes, där vi följde en intervjuguide (se 

bilaga 1), med en lista på frågor vi önskade få besvarade. Vid vissa tillfällen ställdes 

följdfrågor för att få ännu mer utförliga svar. 

Vid genomförandet av enkäterna användes en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod. Det finns för- och nackdelar med båda metoderna (Bryman, 2011). Enbart en 

kvalitativ analysmetod för enkäterna skulle för oss kunnat innebära att vi fick djupare och 

mer nyanserade svar på våra frågor. Samtidigt skulle endast öppna frågor innebära en risk för 

att avskräcka vårdnadshavarna från att delta då det skulle kunnat se ut som många och svåra 
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frågor. Om istället enbart en kvantitativ dataanalys använts skulle det kunnat innebära att 

frågorna skulle vara mindre komplicerade och tidsbesparande att besvara. Samtidigt skulle 

det inneburit en risk för att inte få tillräckligt av den önskade informationen då de inte hade 

kunnat förklara och gå djupare in på hur de tänkt. Med anledning av detta ansåg vi att en 

kombination av dessa båda metoder stärkt fördelarna och minimerat nackdelarna med att 

genomföra en enkätstudie. 

 

4.2 Urval 

Vi har valt att genomföra fältstudierna på två förskolor. Den ena förskolan ligger i de 

centralare delarna av en medelstor stad och den andra ligger lite i utkanten av samma stad. 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011, s. 20) anser att ”jämställdhet måste börja med de allra 

yngsta”. Därför valde vi att fokusera på avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år på förskolorna 

där fältstudierna genomfördes. 

Vi valde att genomföra intervjuer med åtta aktiva förskollärare, fyra från varje förskola. 

Förskollärarna valdes ut av arbetslaget med hänsyn till hur det passade bäst utifrån 

barngruppen och om de önskade delta i studien. De åtta förskollärarna har vi av etiska skäl 

valt att ge fiktiva namn i utdragen från intervjuerna. Dessa fiktiva namn är: Anton, Eva, 

Jakob, Maria, Johan, Linda, Per och Yvonne. 

Enkäterna (se bilaga 5) delades ut till tio av barnens vårdnadshavare på respektive förskola, 

sammanlagt 20 stycken, för att få ett så brett urval som möjligt. Alla vårdnadshavare som var 

närvarande under de tillfällen och den tid vi var på förskolan gavs möjlighet till att delta i 

studien. Samtliga vårdnadshavare vi mötte tillfrågades att delta. Något som bör reflekteras 

kring i urvalet av enkäter är enligt Bryman (2011) att forskaren bör ta hänsyn till en viss risk 

för bortfall där vissa inte vill delta eller lämnar några frågor obesvarade. Därför bör det 

räknas med att en del av det insamlade materialet är obrukligt. Med anledning av detta kan 

det vara bra att höja målet för mängden insamlad data.  
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4.3 Genomförande 

4.3.1 Genomförande av intervjuer 

Förskolorna som valts ut kontaktades via telefon. Intervjuerna genomfördes under två dagars 

tid där vi var en dag på varje förskola. Åtta enskilda intervjuer med förskollärare, från de 

båda förskolorna, genomfördes i deras arbetsmiljö. Inför intervjuerna delgavs förskollärarna 

vilket ämne som skulle beröras. Tanken bakom detta var att vi ville få spontana uppfattningar 

utan att frågorna reflekterat över i förväg. Intervjuerna genomfördes, med en förskollärare i 

taget, i ett samtalsrum på förskolan. Förskollärarna valde ut samtalsrummet som lämpligt för 

intervjuerna för att dessa inte skulle påverka den dagliga verksamheten. Bryman (2011) 

framhåller det som viktigt att miljön där intervjuerna genomförs är avskild och ostörd då 

intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för att bli hörd av sina kollegor. Under intervjuerna 

var vi var båda närvarande och aktiva. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning utan att 

anteckna under tiden. Denna metod rekommenderas av Bryman (2011) då viktig information 

annars kan missas. Genom ett sådant tillvägagångssätt kan intervjuaren även lyssna mer 

uppmärksamt, lyssna på insamlad data flera gånger och göra en djupare analys (Bryman, 

2011). Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant. Fokus var att undersöka hur 

förskollärarna beskriver sitt uppdrag att arbeta för att motverka stereotypa könsmönster och 

könsroller och hur det kommuniceras mellan dem och vårdnadshavarna. Längden på 

intervjuerna varierade mellan sex till nitton minuter. 

 

4.3.2 Genomförande av enkäter 

Enkäterna delades ut till vårdnadshavare genom personlig kontakt. En kombination av öppna 

och slutna frågor samt skattningsskalor har använts. För att fånga upp vårdnadshavarna innan 

hämtning av deras barn stod vi i hallen på respektive förskola. Detta därför att barnen inte 

skulle behöva vänta medan deras vårdnadshavare besvarade enkäten. På så sätt kunde vi 

undvika den stress som kan uppstå i dessa situationer. Dessutom ville vi undvika att enkäten 

glömdes bort eller blev uppskjuten till senare tillfälle. Genom att vårdnadshavarna 

genomförde enkäten på plats kunde vi öka antalet tillbakalämnade och ifyllda enkäter samt 

hjälpa och besvara de frågor som uppkom. Precis som i intervjuerna berörde vi frågor om 

könsmönster och könsroller samt kommunikation. Den beräknade tiden för enkäterna var 

ungefär fem minuter. 
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4.4 Analys 

Den normkritiska pedagogiken har legat till grund för det analysarbete av data vi genomfört 

genom att vi har försökt att identifiera bakomliggande normer i de svar som angetts från 

intervjuerna. Anledningen till att vi anser att detta perspektiv har varit av störst relevans för 

studien är för att det inom detta perspektiv ifrågasätts och utmanas normer som är vanligt 

förekommande i samhället. När data analyserats utifrån en innehållsanalys har resultatet 

sedan kopplats till de två tidigare nämnda begreppen: intersektionalitet och queerteori. 

 

4.4.1 Analys av intervjuer 

All insamlad data från intervjuerna har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys där 

teman, mönster och samband systematiskt och tematiskt identifierats. Bryman (2011) lyfter 

fram att detta är ett av de vanligaste sätten att ta sig an kvalitativ data. Analysarbetet har 

genomförts i flera steg: 

1. Analysarbetet inleddes med att intervjuerna och de svar som insamlats från 

förskollärarna diskuterades. 

2. Därefter transkriberades intervjuerna gemensamt i gruppen. En av oss skrev ordagrant 

ner det som sades och den andra ansvarade för ljuduppspelningen. 

3. De transkriberade intervjuerna skrevs ut och lästes noggrant igenom. 

4. Därefter användes den stegmetod Hedin (2011) beskriver. Stegmetoden utgår ifrån 

fyra steg: 

a. Det första steget innefattar att koda insamlad data med olika nyckelord. Dessa 

nyckelord identifierades genom att vi använde oss av färgade 

markeringspennor för att markera viktiga och vanligt förekommande ord. 

b. Nästföljande steg innebär att finna teman. De teman, som beskriver det 

informanten berättar om, identifierades med hjälp av de tidigare nämnda 

nyckelorden. 

c. Utifrån temana identifierades därefter underkategorier. Detta gjordes genom 

att relevanta citat klipptes ut från de utskrivna transkriberingarna och 

sorterades inom respektive tema. De olika citaten lades sedan i varsitt kuvert 

utmärkt med temats namn och numrering, för att lättare kunna hittas. Vissa 
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citat har en koppling till flera teman och därför placerades dessa i egna kuvert 

där flera teman var kombinerade. Dessa steg var ett hjälpmedel i processen att 

finna mönster och samband mellan olika uppfattningar. De olika citaten 

sorterades utifall de berörde förskollärare, vårdnadshavare eller båda. Detta 

gjordes för att få en tydligare bild av materialet. 

d. Sista steget i analysmetoden är att söka efter mönster och samband. Det 

gjordes genom att vi sorterade de olika citaten under respektive tema. Utifrån 

olika uppfattningar och olika teman har sedan mönster och samband 

identifierats. 

Det intersektionella perspektivet har använts för att analysera hur olika kategorier samspelar 

med varandra. Det har använts för att studera hur förskollärarna använde sig av 

intersektionalitetens begrepp kategorier, dikotomier och stereotyper i uttalanden om sina 

uppfattningar. Ett queerteoretiskt perspektiv har använts för att ifrågasätta förskollärarnas 

kategoriserande av barn som kön där barnen förväntas vara pojke eller flicka och därmed bete 

sig i enlighet med normerna inom dessa kategorier. 

 

4.4.2 Analys av enkäter 

De data som samlats in har analyserats utifrån en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

dataanalys. Enligt Bryman (2011) innebär en kvantitativ analysmetod att räkna hur ofta vissa 

teman förekommer genom att exempelvis räkna ut procentsatsen för att undersöka 

majoritetens åsikter i en fråga. Analysarbetet har genomförts i flera olika steg: 

1. I det första steget sammanställde vi alla de svar vi fått i samma dokument. 

2. Därefter gjordes en kvantitativ analys av de slutna frågorna där procentsatsen av 

svarsalternativen räknades ut. 

3. Utifrån dessa skapades sedan tabeller (se resultat) för att presentera resultatet. 

4. De öppna frågorna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där 

vårdnadshavarnas olika svar sammanställdes. 

5. Genom dessa svar kunde olika teman identifieras.  

Intersektionell analys har använts genom att olika kategorier och deras samspel har 

identifierats i det insamlade materialet. Queerteoretisk analys har använts genom identifiering 

av normaliserande uppfattningar om kön och dess egenskaper. 
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4.5 Trovärdighet och giltighet 

Trovärdighet i en studie innebär att materialet samlas in på ett utförligt sätt och att mängden 

data är tillräcklig för att det ska vara möjligt att kunna dra slutsatser utifrån resultatet. Det 

innebär att arbetet är väl upplagt för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att 

materialet färgas av egna förgivettaganden (Roos, 2015). Genom att genomföra flera 

intervjuer på varje förskola kunde vi samla in en stor mängd data där olika erfarenheter och 

uppfattningar blev tydliga. På så sätt kunde vi upptäcka och urskilja olika teman och 

kategorier som förekommit. Något som dock påverkade trovärdigheten något är att 

intervjuerna som genomfördes var kortare än 20 minuter. Detta ledde till att det ibland var 

svårt att analysera fram ett resultat i de allra kortaste intervjuerna. Dock tycker vi inte att det 

påverkat studiens resultat märkvärt. Genom att samla in 20 besvarade enkäter från 

vårdnadshavare ansåg vi oss ha tillräckligt med data för att kunna identifiera och analysera 

vårdnadshavarnas olika uppfattningar. 

Giltighet i en studie beror på om metoden som använts är relevant för att kunna besvara de 

syften och frågeställningar som finns för studien (Roos, 2015). Detta uppnåddes genom att 

metoden för datainsamling utformades på ett sätt som vi ansåg kan fånga upp deltagarnas 

erfarenheter och uppfattningar om de ämnen som berördes. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagning för att kunna transkribera insamlad data. I och med detta kunde det 

ordagranna materialet användas på ett sätt som tydliggjorde resultatet för studien. 

 

4.6 Bortfall 

I vår enkätstudie finns ett visst bortfall. En deltagare lämnade några av de öppna frågorna 

obesvarade eller otydligt besvarade. Detta medförde en svårighet i analysarbetet. Varför 

frågorna inte besvarades eller besvarades otydligt är svårt att veta helt säkert men en 

anledning till detta kan vara att vissa frågor var formulerade på ett sätt som inte alla förstod. 

Det kan även bero på att flera deltagare inte har svenska som modersmål och därmed har 

svårigheter i att förstå vissa begrepp som använts. Detta bortfall behandlades under analysen 

genom att dessa svar inte räknades med i resultatet. Det var möjligt att göra så då vi ville få 

vårdnadshavarnas uppfattningar om hur jämställdhetsarbetet kommuniceras. Eftersom 

uppfattningarna var det centrala i enkätstudien är en uppfattning lika giltig som flera. Vid 
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förfrågan om deltagande i enkätstudien var det flera tillfrågade vårdnadshavare som avböjde 

att delta. 

 

4.7 Metoddiskussion 

Vår studie har inspirerats av normkritisk pedagogik där intersektionalitet och queerteori är 

centralt. Detta upplever vi har varit relevant som stöd för att se på uppfattningarna ur olika 

infallsvinklar och för att se hur olika faktorer påverkar och samspelar med varandra. 

Samtidigt har det funnits vissa svårigheter då det har gett oss ett större analysarbete att 

genomföra. Vi använde oss av en kombination av Brymans (2011) kvalitativa innehållsanalys 

samt den stegmetod Hedin (2011) nämner. Detta upplever vi har varit till stor hjälp för att 

identifiera olika teman, mönster och samband. 

De metoder som använts för insamling av data var intervjuer och enkäter. Dessa upplever vi 

har varit relevanta för att få våra frågor besvarade. För att få mer spontana svar delgavs inte 

förskollärarna de intervjufrågor som låg till grund för studien. Hade detta gjorts hade vi 

kanske fått mer genomtänkta och djupare svar men samtidigt skulle det kunnat innebära att 

förskollärarna gav oss svar de trodde att vi önskade få. Anledningen till att ljudupptagning 

användes var att vi inte ville riskera att störa förskolläraren eller missa något som sades. Vi 

upplevde att det fungerade bra fastän vissa förskollärare kanske blev nervösa av att intervjun 

spelades in. I det första skedet av vårt planerande ville vi få in sammanlagt 40 ifyllda enkäter, 

men när vi var på plats i förskolorna upptäckte vi att det var svårt att nå upp till det antalet. 

Flera av de tillfrågade vårdnadshavarna var inte intresserade av att delta eller hade av olika 

anledningar inte möjlighet till det. Därför beslutade vi istället oss för att sänka det antalet till 

totalt 20 stycken. Något som reflekterats kring är om mer utförliga och tydligare svar getts 

från vårdnadshavarna om även en alternativ enkät, där vi exempelvis formulerat frågorna på 

ett annat språk, delats ut för att nå ut till fler. 

 

4.8 Forskningsetik 

Löfdahl (2015) tar upp vikten av god forskningssed vid fältstudier. Inga personliga uppgifter, 

så som namn, ålder, kön och etnicitet etc., om enskilda personer eller andra uppgifter ska 

nämnas i forskningsstudiens publikation. Exempel på detta är förskolans namn, geografiska 
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placering eller pedagogisk profil som kan härleda till vilken förskola fältstudierna utförts på. 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om fyra forskningsetiska principer inom god forskningssed: 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Informationskravet uppfylldes genom 

att förskollärarna blev informerade om de ämnen som skulle beröras i intervjuerna. 

Vårdnadshavarna blev genom ett informationsblad (se bilaga 1) upplysta om att enkätstudien 

skulle äga rum på förskolan och vad den skulle handla om. Samtyckeskravet innebär enligt 

vetenskapsrådet att de deltagande ska ge sitt skriftliga samtycke till att delta i studien. Detta 

uppfylldes genom att samtyckesblanketter (se bilaga 3 och 4) delades ut till förskollärare och 

vårdnadshavare i samband med fältstudiernas genomförande. De blev informerade om att de 

när som helst kunde avsluta sitt deltagande utan vidare förklaring och var de i sådana fall 

kunde vända sig. Konfidentiatlitetskravet uppfylldes genom att inga personliga uppgifter 

samlades in som kunde röja deltagarnas identiteter. I de fall ett namn eller en förskola 

nämndes i intervjuerna valde vi att censurera dessa för att inte avslöja personliga uppgifter. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att det insamlade materialet endast använts i denna studie 

och att det efter avslutad studie förstörts. 

 

5 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet och de teman vi funnit i våra insamlade data att presenteras. 

Resultatet kommer även att presenteras utifrån ett intersektionellt respektive queerteoretiskt 

perspektiv. Under analysarbetet identifierades en rad olika teman som till stor del förekom 

både i intervju- och enkätstudierna. Dessa teman är: Kompetens, förhållningssätt, 

kommunikation och miljö och material. Studiens teman överlappar varandra och samspelar på 

flera olika sätt. Resultatet kommer att presenteras under respektive tema. 

 

5.1 Kompetens 

Resultatet visar att förskollärarnas kompetens ses som en avgörande faktor för ett lyckat 

jämställdhetsarbete där fortbildning inom genus och jämställdhet är viktigt. Fortbildning kan 

innebära exempelvis att förskollärarna fått läsa böcker i ämnet och deltagit i 

litteraturseminarier och föreläsningar. Att ha kontinuerlig fortbildning, för att hela tiden 

uppdatera sig, är något som framhålls som en förutsättning för jämställdhetsarbetet. På detta 
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sätt kan medvetenheten öka kring hur barnen blir bemötta och hur ett arbete kan genomföras 

för att öka jämställdheten i verksamheten. Förskolechef och pedagogisk handledare kan 

fungera som ett stöd genom att erbjuda fortbildning och olika material som arbetslaget kan 

arbeta med och diskutera kring för att öka sin kompetens. Förskollärarnas medvetenhet och 

kompetens kan öka genom att de ifrågasätter och stödjer varandra i arbetslaget. Resultatet 

visar att uttrycket ”jag är ny” är en ofta förekommande orsak till varför vissa inte fått någon 

fortbildning inom genus och jämställdhet. Reflektion och diskussion framhålls som viktigt då 

tidigare erfarenheter och tankar kan öka förståelsen för jämställdhetsuppdraget. Följande citat 

hänvisar till en fortbildning där det fördes en diskussion bland förskollärarna om barnsyn; 

Då har vi diskuterat det här med hur, hur ser vi på ett barn, eller vad, hur är ett ”bra” barn? Alltså om 

man får skatta, eller värdera, vad är det för egenskaper som gör liksom, som vi tycker om som 

förskollärare? Det kan ju genomsyra rätt mycket vad man har för syn. Och sen då vad är det som är 

oönskat beteende hos ett barn? Alltså såhär och det handlar ju om att man ska kritiskt granska sig själv 

egentligen. Att vad det är som är liksom, varför tycker jag att det är oönskat beteende eller hur… vad 

är det som är önskat beteende? Vad ska de leva upp till och varför tycker jag att de ska leva upp till 

det? Så får man liksom jobba vidare med det. Så att man kan ju diskutera det rätt mycket, på olika sätt, 

med olika ingångspunkter (Maria, förskollärare). 

Vår tolkning av ovanstående citat är att det visar på vikten av att utgå ifrån sig själv och 

sedan förhålla sig till detta i det fortsatta arbetet med jämställdhet i barngruppen. För att 

kunna påverka de normer som förekommer i förskolan behövs det därför en insikt om de 

egna normerna som förskollärarna bär på. Detta tyder på att förskollärarna har ett 

normkritiskt förhållningssätt gentemot rådande stereotyper i förskolan. Att granska sig själv 

och sitt eget förhållningssätt är något som ses som mycket viktigt. Förskollärarna menar att 

detta kan bidra till en ökad kompetens hos den enskilda förskolläraren samt i arbetslaget. 

Följande citat visar på en situation som en förskollärare beskriver där de granskat sig själva 

för att identifiera och synliggöra ”brister” i arbetet med jämställdhet; 

Vi gjorde en observation, det var påklädning. Då skrev vi ner vilka barn vi klädde på först. Och det 

tänk… ja… jag var ju helt säker på att jag tar ju en flicka och en pojke såhär, det var ju väldigt så… 

och sen när vi skriver ner detta, det gjorde vi under två veckor… vi klädde BARA på pojkarna först. 

Varför?” börjar man ju. Men det var väldigt nyttigt och oerhört viktigt att få den medvetenheten 

(Jakob, förskollärare) 

I och med observationen blev det tydligt för dem att det är viktigt att få en medvetenhet om 

att de omedvetna normerna styr och påverkar mycket. Resultatet pekar på att det förekommer 

tydliga intersektionella dikotomier i förskollärarnas uttalanden om sina uppfattningar där 
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pojke-flicka ställs i relation till varandra och ses som varandras motsatser. Det blir tydligt att 

förskollärarna utgick från dessa kategorier där barnen förväntades tillhöra någon av dem. I 

den queerteoretiska analysen identifierades det att förskollärarna gav uttryck för att 

normalisera en kategorisering av barn utifrån att de är pojkar eller flickor. 

 

5.2 Förhållningssätt 

Resultatet visar att den övergripande uppfattningen om vad jämställdhet innebär är att 

samtliga barn ska erbjudas samma förutsättningar, möjligheter och ges samma 

uppmärksamhet. De menar att alla barn ska ha lika värde och ges ”lika möjligheter till att 

vara olika”. Det framkommer uppfattningar om att det är viktigt att se barnen som individer 

istället för att kategorisera dem utifrån kön. Förskollärarnas uppfattning om de yngre barnen 

är att de är oförstörda då de ännu inte tagit till sig de rådande normerna. Därför anser de att 

det är viktigt att börja med de yngsta barnen i ett jämställdhetsarbete. I resultatet 

framkommer det att förskollärarna inte alltid har samma uppfattning om vad jämställdhet 

innebär. En förekommande uppfattning är följande; 

Ja alltså jag försöker tänka att barn är barn. Det är utgångspunkten, att det inte ska va nån skillnad. 

Men sen kan man ju… så, sen att det är, ibland är skillnad på tjejer och killar. Efter många års 

erfarenhet, tycker jag. I vissa grejer, inte i allt men en del grejer (Yvonne, förskollärare). 

Förskollärarna benämnde i intervjuerna barnen som antingen pojke eller flicka. I queerteorin 

ifrågasätts dessa kategorier då de kraftigt begränsar barnens möjligheter till att vara individer 

snarare än kön. Genom att ifrågasätta kategoriseringarna kan innebörderna av dem vidgas och 

därmed skapa större frihet för barnen. Utifrån ett queerteroretiskt perspektiv kan ovanstående 

uttalande förstås som att det finns en grundtanke där det ska vara fokus på individ, men trots 

det finns det en uppfattning om att det är en fundamental skillnad mellan pojkar och flickor. 

Det kan därför ifrågasättas att barn delas in i kategorier där de antingen är pojkar eller flickor 

och att det inte finns något utrymme för att vara ”annorlunda”. Barnet förväntas tillhöra och 

definiera sig som någon av dessa kategorier och det finns inget mellanting eller någon annan 

kategori. Denna uppfattning tyder på att begreppen pojke-flicka ses som en normalitet där 

vissa egenskaper, fysiska attribut och intressen tillskrivs respektive kön. 

Resultatet visar att förskollärarna anser att det behöver reflekteras kring vad förskollärare 

antar om vissa barn för att på så sätt undvika att normalisera de rådande normer som kan 
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förekomma. Resultatet visar på det förhållningssätt förskollärarna har till arbetet med 

jämställdhet där det finns uppfattningar om att arbetet kräver mycket tid och engagemang. De 

har även ett enormt ansvar i att bedriva det. Det finns en uppfattning om att arbetet är viktigt 

och spännande men också att det är svårt för att det är ett stort arbete att genomföra. 

Resultatet pekar på att det i förskollärarnas förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna finns 

en uppfattning om att vårdnadshavarna har en del bestämda åsikter om vad som är typiskt för 

pojkar och flickor. Följande citat visar på hur dessa åsikter kan framträda i verksamheten; 

[…] att då när det är pojkarna som har fått ha klätt ut sig då till, i klänning och klackar och såna här 

saker, då har det inte varit accepterat, eh, bland många vårdnadshavare tidigare. Eh, men det är ju mer 

okej för en tjej att dra över en sån förväntad könsroll eller mönster än för en pojke, har varit för en 

pojke att dra över till feminina kulturella mönster, traditionella. Eh, och det har mött motstånd, och det 

har varit förbud hos vissa att få, att pojkar har fått klä upp sig (Maria, förskollärare). 

Ovanstående citat visar att vårdnadshavarna, enligt förskollärarna, anser det vara mer 

acceptabelt för en flicka att överskrida stereotypa könsroller än det är för en pojke. Det finns 

en uppfattning bland förskollärarna om att vårdnadshavarna kanske inte riktigt vet vad genus 

betyder. Förskollärarna menar att vårdnadshavarnas förhållningssätt till genus och 

jämställdhet beror på om de är högutbildade. En förskollärare uttrycker det på följande sätt; 

”Det är nog väldigt olika också. Faktiskt. Beroende på vilka föräldrar… Om det är utbildade 

föräldrar eller inte. Det kan man se, faktiskt, skillnad på. Kan jag tycka” (Linda, 

förskollärare). Utifrån ett intersektionellt perspektiv blir det synligt att förskollärarna 

uppfattar att vårdnadshavarnas utbildningsnivå påverkar deras förhållningssätt gentemot kön 

som kategorier. Vårdnadshavare utan högre utbildning anses inte vara lika insatta eller 

intresserade av jämställdhet. Här samspelar barnens kön och vårdnadshavarnas 

utbildningsnivå med varandra. 

Följande tabeller presenterar resultatet från två av enkätstudiens slutna frågor: 

Hur väl anser du att förskolan faktiskt arbetar med att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller? 

Mycket bra 5 

Bra 11 

Varken bra eller dåligt 4 

Dåligt 0 
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Mycket dåligt 0 

Tabell 1: Vårdnadshavarnas förhållningssätt till hur förskolan arbetar med att motverka 

stereotypa könsroller och könsmönster. 

Detta visar att majoriteten av vårdnadshavarna upplever att förskollärarna arbetar bra eller 

mycket bra med jämställdhetsuppdraget. Ett fåtal anser att de varken arbetar bra eller dåligt 

med det. Detta kan förstås som att de flesta vårdnadshavarna är nöjda med förskolans arbete 

med jämställdhet. Följande tabell visar hur viktigt vårdnadshavarna anser att arbetet med 

jämställdhet är; 

Hur viktigt tycker du att det är att förskolan arbetar med att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller? 

Mycket viktigt 13 

Viktigt 6 

Varken viktigt eller oviktigt 1 

Oviktigt 0 

Mycket oviktigt 0 

Tabell 2: Vårdnadshavarnas förhållningssätt till hur viktigt arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller är. 

Detta visar att majoriteten av vårdnadshavarna anser att det är mycket viktigt att förskolan 

arbetar med detta. Tillsammans visar dessa tabeller att vårdnadshavarna är positivt inställda 

till hur förskollärarna klarar av att tolka och arbeta med sitt uppdrag. 

 

5.3 Kommunikation 

Resultatet visar att kommunikationen som sker i verksamheten är central för arbetet. Denna 

kommunikation sker mellan: barn-barn, förskollärare-barn, förskollärare-förskollärare och 

förskollärare-vårdnadshavare. Det behövs en medvetenhet kring sättet att bemöta och tala 

med barnen för att inte stärka de rådande könsnormerna. Detta uttrycks på följande sätt; 

Och just det där, lite med kläder, att tjejer så blir det lättare att ”ååh vilken söt klänning” och till pojkar 

”ååh vilken tuff tröja.” Och det hade vi som ett mål lite att, inte prata så mycket så. Utan man kan prata 

om ”åååh vilka härliga prickar du har på din tröja” eller mer men så istället (Per, förskollärare). 
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Detta understryks av en annan förskollärare som menar att det egentligen inte finns något 

som är pojkaktigt och flickaktigt och att det är i situationer som dessa som arbetslaget kan 

vara ett stöd för att skapa en medvetenhet hos sina kollegor om när de gör stereotypa 

uttalanden. Här blir det uppenbart att det finns vissa skillnader i synsättet för vad jämställdhet 

innebär. En uppfattning är att det ibland kan finnas en mer traditionell syn på kön i 

arbetslaget. Det är viktigt att reflektera över hur barnen blir bemötta så flickorna exempelvis 

inte blir tilltalade med längre meningar än pojkarna. Förskollärarna har en uppfattning av att 

det är viktigt att prata med barnen och inkludera dem i arbetet med jämställdhet. Vikten av 

kontinuerlig diskussion och reflektion i arbetslaget poängterades. Graden av diskussion kring 

jämställdhet varierade dock stort enligt förskollärarna. Följande citat visar hur en 

förskollärare upplever diskussionen i sitt arbetslag; ”Jag började jobba här i januari, efter att 

ha varit hemma med min lilla tjej. Sen dess har vi inte diskuterat något faktiskt” (Linda, 

förskollärare). 

Diskussionen i arbetslaget upplevs bland förskollärarna som mycket viktig för att arbetet ska 

fungera och för att få ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Följande citat visar på vikten 

av detta samarbete; ”Inte så jättebra… Inte här, just nu i alla fall. Men det är väl för att vi inte 

har diskuterat det, i arbetslaget”. Förskollärarna understryker vikten av en kontinuerlig 

diskussion i arbetslaget för att arbetet ska fungera. Det framhölls att diskussionen med 

vårdnadshavarna ses som väsentlig för att arbetet med jämställdhet ska kunna fortgå. Att 

informera och förklara varför och hur arbetet ska genomföras ses som viktigt för att nå en 

förståelse bland vårdnadshavarna. Förskollärarna anser att arbetet med jämställdhet är extra 

viktigt på förskolor där det finns många kulturer. Ett exempel som ges är att pojkar inte får 

gråta inom vissa kulturer och att det därför är viktigt att tala om detta med barnen och 

vårdnadshavarna.  

Resultatet visar att förskollärarna upplever att styrdokumenten kan fungera som ett stöd för 

att tydliggöra jämställdhetsuppdraget. Förskollärarna anser att läroplanen är tydlig med att 

förskolan ska arbeta med detta och därför finns det inga möjligheter till att kompromissa med 

vårdnadshavarna. Förskollärarna uppfattar att det är viktigt att tänka på de små sakerna som 

vem de kontaktar först om ett barn exempelvis blir sjuk. En förskollärare förklarade det på 

följande sätt; 

Det kan ju va en sån här enkel sak som att vem ringer vi till när barnen är sjuka? Det är ju en väldigt 

liten men ändå så… för många år sen var det ju mamma. Vi ringde mamma jämt! Och nu, nu har vi 
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bestämt att vi frågar föräldrarna vid inskolningen, är det någon vi ska ringa i första hand om de är sjuka 

eller så. Annars så... tänker vi på att ringa pappa lika mycket (Jakob, förskollärare). 

Detta ses bland förskollärarna som en ganska liten men viktig del i arbetet. Citatet visar att 

det utifrån ett queerteoretiskt perspektiv kan antas att förskollärarna normaliserar 

heteronormen. Utifrån ovanstående uttalande kan det tolkas som att barnen i barngrupperna 

har en familjekonstellation där vårdnadshavarna lever i en heterosexuell tvåsamhet. 

Resultatet visar att bemötandet gentemot vårdnadshavarna kan påverka hur barnen ges 

möjlighet att se på kön och jämställdhet. Ett exempel på detta är när förskollärarna talade om 

vårdnadshavarna med barnen på följande sätt; ”åh nu har byxan gått sönder, då får du be 

mamma laga det”. Detta kan leda till att förskollärarna stärker de rådande stereotyperna hos 

barnen om vad som är kvinnliga respektive manliga sysslor. Jämställdhetsarbetet 

kommuniceras både i spontana och planerade situationer mellan förskollärarna och 

vårdnadshavarna. Förskollärarna menar att kommunikationen mellan dem och 

vårdnadshavarna sker genom exempelvis föräldramöten, utvecklingssamtal och samtal i 

tamburen etc. Vårdnadshavarnas uppfattningar är att kommunikationen, utöver de tidigare 

nämnda, sker genom: Vklass (lärplattform på webben där vårdnadshavare ges en inblick i 

verksamheten), informationsblad och telefonkontakt. Därmed upplever förskollärare och 

vårdnadshavare att kommunikationen sker på ungefär samma sätt. Vårdnadshavarna upplever 

att kommunikationen fungerar bra men att de ibland måste ta eget initiativ till 

kommunikation. 

Nedanstående tabeller visar resultatet av två slutna frågor från enkätstudien med 

vårdnadshavarna: 

Tycker du att du får tillräckligt med information om förskolans 

verksamhet? 

Ja 17 

Nej 2 

Varken ja eller nej 1 

Tabell 3: Vårdnadshavares uppfattningar om de får tillräckligt med information om 

förskolans verksamhet. 

Utifrån ovanstående tabell kan det förstås som att majoriteten av vårdnadshavarna anser att 

de får tillräckligt med information om verksamheten. Detta i sin tur innebär att de flesta 
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vårdnadshavarna anser att de har tillgång till den information som krävs för att få möjlighet 

till inflytande över arbetet med jämställdhet. Vårdnadshavarnas uppfattningar om hur de ges 

möjlighet till inflytande är genom att de exempelvis framför sina åsikter och tankar under 

uppföljning- och utvecklingssamtal, föräldramöten och via lappar. Det finns vissa skillnader i 

vårdnadshavarnas uppfattningar. En uppfattning är att det fungerar bra medan vissa menar att 

de inte upplever att de får särskilt mycket möjligheter till inflytande. Vissa menar att de inte 

får några möjligheter alls. Några menar att de inte haft sitt barn särskilt länge på förskolan 

och därför har svårt att svara på frågan, men de har ändå fått uppfattningen av att de kan 

påverka. Detta blir tydligt i följande tabell; 

Hur nöjd är du med inflytandet du har över verksamheten? 

Mycket nöjd 7 

Ganska nöjd 8 

Varken nöjd eller missnöjd 4 

Ganska missnöjd 1 

Mycket missnöjd 0 

Tabell 4: Vårdnadshavares uppfattningar om hur nöjda de är över inflytandet på 

verksamheten. 

Tabellen visar att vårdnadshavarna överlag är nöjda med det inflytande de har över 

verksamheten, men att det även finns de som är varken nöjda eller missnöjda samt de som är 

ganska missnöjda. 

 

5.4 Miljö och material 

Resultatet visar att miljön och det material som finns i förskolan ses som viktigt. 

Förskollärarna talar om materialet på olika sätt då vissa menar att materialet ska blandas i 

rummen och vissa anser att det ska finnas en balans mellan olika material. I grund och botten 

är synen på materialet lika mellan förskollärarna. Förskollärarna poängterar vikten av att ha 

en medvetenhet om hur rummet och materialet påverkar barnens normskapande. Det 

nämndes vid flera tillfällen att både typiskt könskodat och könsneutralt material ska finnas i 

verksamheten och att det är viktigt att det finns en balans mellan dem. Alla dessa material ska 

vara tillgängliga för alla barn oavsett kön. Förskollärarna har en uppfattning om att det är 

viktigt att tillföra material istället för att ta bort det från verksamheten. Litteratur och sånger 
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upplevs av förskollärarna som viktigt att tänka kring och anpassa. Det ska finnas en balans 

mellan kvinnliga och manliga huvudkaraktärer och dessa ska inte ha enbart stereotypa 

egenskaper och fysiska attribut. Följande citat styrker detta; 

Vi pratade om nu senast till exempel, när man läser böcker eller sjunger sånger så att man 

kanske, många handlar ju om pojkar eller att pojkarna har vissa egenskaper och att man försöker 

kanske byta ut lite namn eller ord eller sådär i sånger och i böcker eller att man har nån, tänker 

lite så (Johan, förskollärare). 

Detta visar att förskollärarna tycker att det är viktigt att tänka kring vilken litteratur och vilka 

sånger som erbjuds och hur de blir lästa eller sjungna för barnen. Vår tolkning av citatet är att 

det visar att förskollärarna har tillägnat sig ett queerteoretiskt förhållningssätt då de utmanar 

normaliseringen av könskodade egenskaper och attribut. Dock ifrågasätter de inte att barn 

delas in i kategorierna pojke-flicka. 

 

6 Diskussion 

Studiens syfte har varit att ta reda på hur förskollärarna beskriver sitt uppdrag att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller och hur jämställdhetsarbetet kommuniceras mellan 

förskollärarna och vårdnadshavarna. Resultatet visar att förskollärarna anser att det egna 

bemötandet påverkar barnen på flera plan. Förskollärarnas uppdrag med jämställdhet kan 

tolkas och kommuniceras på många olika sätt. Det sker både spontant och i planerade möten 

med vårdnadshavarna. 

 

6.1 Kompetens 

Resultatet visar att förskollärarnas kompetens är viktig för att arbetet med jämställdhet ska 

lyckas. Förskollärarna anser att en förutsättning för att skapa bred kompetens är kontinuerlig 

fortbildning. En kompetens som krävs är att de ökar medvetenheten om bemötandet och 

talandet med barnen. Fortbildningen kan innebära att det ges ett stöd i hur förskollärarna ska 

arbeta för att granska sig själva och arbetslaget vilket kan ske genom exempelvis 

föreläsningar och seminarier. ”Jag är ny” var ett vanligt förekommande uttryck bland de 

tillfrågade förskollärarna. De tillfrågade förskollärarna berättade att de varit aktiva inom yrket 

under längre tid men var nyanställda. Det blir därmed tydligt att de inte blivit erbjudna att 

delta i fortbildning under den tidsperiod de arbetat på just den arbetsplatsen. Om inte alla i 
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arbetslaget fått fortbildning och därmed har olika grad av kompetens skulle det kunna leda till 

att vissa av dem inte riktigt vet hur de ska arbeta med jämställdhet. Skolverket (2016) skriver 

att kompetens och fortbildning är ytterst väsentligt för att barnen ska ges möjligheter och 

förutsättningar för att kunna utvecklas som individer. 

Resultatet visar att förskollärarnas uppfattning gällande kompetensen är att det är viktigt att 

kritiskt granska sig själv och sin barnsyn för att öka medvetenheten om de egna normerna. På 

så sätt kan de kritiskt ifrågasätta dessa. Detta tyder på att förskollärarna har ett normkritiskt 

förhållningssätt då de ifrågasätter rådande stereotyper. Vi tolkar det som att om förskollärarna 

inte granskar sig själva kan verksamheten inte utvecklas. Om det vardagliga arbetet fortgår 

oförändrat kan de underliggande normer och stereotyper förskollärarna bär på stärkas. 

Eidevald (2009) menar att det är viktigt att som förskollärare utmana rådande stereotyper 

istället för att stärka dem. Det kan förstås som att om det förekommer uppfattningar om att 

förskolan redan arbetar jämställt kan en granskning möjliggöra en medvetenhet om att det 

kanske inte är så. Resultatet visar att självgranskningen fungerar som ett stöd för reflektion 

om vad förskollärarna antar om vissa barn. Den möjliggör en medvetenhet om hur rådande 

normer kan styra och påverka barnen, verksamheten och de själva. Henkel (2006) tar upp att 

genom att granska sig själv och sina kollegor kan förskollärarna synliggöra omedvetna 

antaganden de har om varje barn. I och med detta kan medvetenheten öka och bidra till en 

jämställd förskola. Eidevald (2009) poängterar att detta är viktigt för att bemötandet med 

barnen ska kunna ske på ett könsneutralt sätt. 

Resultatet pekar på att förskollärarna genom sina uttalanden om pojkar respektive flickor 

använder sig av det intersektionella perspektivets begrepp dikotomier där flicka och pojke ses 

som varandras motsatser. Förskollärarna använde dessa på ett sätt som tyder på att barnen 

förväntas tillhöra någon av dessa kategorier. Förskollärarna ger uttryck för att normalisera 

denna kategorisering, vilket kan ses som att de inte helt tillägnat sig ett queerteoretiskt 

tänkande. En tanke som uppstått är att förskollärarna benämner barnen som antingen pojke 

eller flicka och till viss del tillskriver begreppen olika egenskaper och innebörder. En möjlig 

anledning till att detta görs skulle kunna vara för att tydliggöra de exempel som lagts fram 

under intervjuerna. En annan anledning skulle kunna vara att förskollärarna har 

bakomliggande normer om att barnen måste tillhöra någon av kategorierna pojke eller flicka. 

Detta kan ifrågasättas då förskollärarna genom detta kategoriserande begränsar barnens 

möjligheter till att uttrycka sig utanför könsgränserna. När vi ifrågasätter detta måste vi även 
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ifrågasätta vårt eget användande av begreppen. Då dessa kategorier varit centrala under 

studiens gång har det dock varit svårt att undvika dem. 

 

6.2 Förhållningssätt 

Resultatet påvisar att det förekommer skilda uppfattningar bland förskollärarna gällande 

synen på kategorierna pojke-flicka. En uppfattning är att det inte existerar något ”pojkaktigt” 

eller ”flickaktigt” medan en annan är att det är skillnad på pojkar och flickor på vissa 

punkter. Beroende på hur uttrycken skillnad och på vissa punkter tolkas kan dessa få olika 

konsekvenser för arbetet. Om dessa uttryck tolkas utifrån ett queerteoretiskt perspektiv kan 

två möjliga slutsatser framkomma. Ett möjligt sätt att se på detta är att förskolläraren menar 

att det finns en skillnad i intressen och beteenden mellan pojkar och flickor. En konsekvens 

av detta kan vara att uppfattningen, om att barn är olika beroende på kön, påverkar 

förhållningssättet och arbetet negativt genom att barnen begränsas i sina uttryck och sätt att 

vara. Henkel (2006) anser att genom denna syn på könskategorierna finns det en risk för att 

ojämställdhet kan bortförklaras då det är skillnad mellan pojkar och flickor och därför 

behöver det inte vara jämställt mellan dem. Mattsson (2010) menar att stereotypa 

kategoriseringar av barn påverkar hur barnen ges möjlighet till att uttrycka sig. I och med 

detta sätts förväntningar på dem att flickor ska vara lugna, snälla och söta medan pojkar ska 

vara aktiva, bråkiga och tuffa (Mattsson, 2010). Om vi istället tolkar uttrycken som att 

förskolläraren syftar till de fysiska skillnaderna mellan de biologiska könen kan det istället få 

en annan konsekvens. Då kan det ske en normalisering av att barn har fysiska attribut som 

stämmer överens med det juridiska kön barnet har. Kategorisering av att vara antingen pojke 

eller flicka, där det inte lämnas utrymme för barnen till att överskrida dessa, kan då innebära 

att barnen inte känner tillhörighet med det kön som tillskrivs dem. Mattsson (2010) menar att 

denna kategorisering av pojkar och flickor skapar tydliga dikotomier där dessa ses som 

varandras motsatser och att de därmed är olika.  

I resultatet framkommer en uppfattning om jämställdhet att alla barn ska ges lika möjligheter 

till att vara olika. En tolkning av detta kan vara att förskolläraren menar att alla barn är olika, 

utifrån individ snarare än kön, och att det är viktigt att respektera detta och uppmuntra barnen 

till att vara olika. Eidevald (2009) lyfter fram att förskollärare ska bemöta barn olika 

beroende på situation och barnet som individ. Resultatet visar att yngre barn av förskollärarna 

uppfattas som ”oförstörda” då de inte har tagit till sig rådande normer ännu. Därmed 
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poängterar de att det är viktigt att börja med de allra yngsta barnen i ett arbete med 

jämställdhet. Detta styrker Eidevald och Lenz Taguchi (2011) som menar att arbete måste 

börja med de yngsta barnen då det bidrar till att samhället blir mer jämställt då dessa barn 

vuxit upp. 

Resultatet visar förskollärarnas förhållningssätt till arbetet med jämställdhet, där de uppfattar 

uppdraget som viktigt och spännande, men att det är ett svårt och stort arbete. Det kräver 

mycket tid och engagemang och innebär ett enormt ansvar för dem. Detta kan förstås som att 

ju mer förskollärarna lär sig om uppdraget desto svårare blir arbetet med det. En möjlig 

konsekvens av detta är att uppdraget kan upplevas som för stort och svårt och att det därmed 

bortprioriteras då det känns överväldigande. Vi tänker att det krävs tanke bakom arbetet; där 

planering, diskussion och reflektion är väsentligt. Olofsson (2007) menar att förskollärarna 

reflekterar och diskuterar uppdraget i arbetslaget för att kunna stå för det arbete de bedriver. 

SOU (2006:75) och Olofsson (2007) anser att förskollärarna behöver planera arbetet väl för 

att känna sig säkra i vad de gör och varför. 

Resultatet visar att förskollärarna har uppfattningar om att vårdnadshavarna har bestämda 

åsikter när det gäller pojkigt och flickigt och att det är mer acceptabelt för en flicka att 

överskrida könsgränserna än det är för en pojke. En möjlig förklaring till detta skulle kunna 

vara att det läggs större vikt vid ett ”maskulint ideal” där femininitet är avvikande och mindre 

önskvärt. En konsekvens av detta skulle kunna vara att alla barn inte ges möjlighet till att 

utforska sig själva och utveckla sin identitet genom könsöverskridande lekar. Henkel (2006) 

menar att det manliga ofta ses som mer värt och därmed något att eftersträva. Därför anser 

hon att förskollärarna behöver uppmärksamma att det finns ett värde även i det som uppfattas 

som kvinnligt. 

Resultatet visar att det finns en uppfattning bland förskollärarna om att vårdnadshavare som 

är mer medvetna om jämställdhet har en högre utbildningsnivå. Ur ett intersektionellt 

perspektiv kan vårdnadshavarnas utbildningsnivå och barns kön ses som två kategorier i 

samspel. En konsekvens av detta uttalande kan vara att en norm om att högre utbildning leder 

till högre medvetenhet stärks. Detta kan ses som en generalisering av vårdnadshavare, där 

alla förväntas vara på samma sätt, trots att det inte finns något som styrker att det måste vara 

så. Medvetenheten kan snarare ha att göra med personens eget intresse och engagemang. 

Resultatet visar att majoriteten av vårdnadshavarna anser att förskolan arbetar väl med 

jämställdhet men några anser att de varken arbetar bra eller dåligt med det. En möjlig 
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förklaring till detta skulle kunna vara att de vårdnadshavarna upplever att förskolan inte är 

tillräckligt tydlig med hur och varför de arbetar med jämställdhet. 

 

6.3 Kommunikation 

Resultatet visar att förskollärarna anser att det krävs en medvetenhet om hur de talar med 

barnen och hur de i sitt språk förmedlar stereotypa könsroller. Det kan ske omedvetet 

stereotypa uttalanden från förskollärarna där det läggs vikt på barnens handlingar och 

utseende. En förskollärare berättade om hur de gör i de fall barnens klädsel kommer på tal. 

Istället för att säga till barnen att de exempelvis har söta eller tuffa kläder har de börjat 

uppmärksamma mönster och färger. Förskollärarna anser att arbetslaget då kan vara ett stöd 

för att skapa en medvetenhet om när de gör stereotypa uttalanden och därmed finns en 

möjlighet för diskussion och reflektion kring det. En konsekvens av att hela tiden 

uppmärksamma barnens utseenden kan leda till att barnen lär sig att utseendet är viktigare än 

dem som individer. Detta i sin tur kan leda till att barnens självkänsla sänks då det läggs stort 

fokus på att barnen ska vara fina, söta eller tuffa. Olofsson (2007) styrker detta. Hon anser att 

det är viktigare att uppmärksamma mönster och färger på kläder i relation till barnens 

intressen och att förskollärarna genom detta kan stärka barnen och uppmärksamma dem som 

individer. En tanke om detta är att exempelvis vara snäll eller vara en bra kamrat är något 

som då åsidosätts till förmån för en utseendefixerad normalisering. 

Resultatet visar att förskollärarna ser kontinuerlig reflektion och diskussion som mycket 

viktigt men trots det är det inte alla som gör detta i arbetslaget. En förskollärare berättade att 

under tre månaders tid har arbetslaget inte diskuterat jämställdhet alls. Detta skulle kunna 

innebära att arbetslaget har olika syn på arbetet och skilda förhållningssätt vilket i sin tur kan 

leda till att de omedvetet motarbetar varandra. Vi tänker att om vårdnadshavarna framför 

funderingar kring arbetet kan det vara svårt för förskollärarna att ge ett svar som 

överensstämmer med kollegornas åsikter. Det blir svårt att ta stöd av varandra för att öka 

medvetenheten om när något stereotypt förmedlas. Eidevald (2009) menar att diskussion och 

reflektion i arbetslaget är oerhört viktigt för att få ett fungerande arbete med jämställdhet. 

Resultatet visar att diskussionen i arbetslaget ses som en förutsättning för att samarbetet med 

vårdnadshavarna ska fungera. En förskollärare berättar att det inte fungerar bra och att detta 

troligen beror på att de inte haft någon diskussion om jämställdhet i arbetslaget. Olofsson 
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(2007) poängterar att diskussionen är viktig. Hon menar att personalen måste kunna stå för 

vad de gör och kunna försvara det på ett väl genomtänkt sätt. Henkel (2006) anser att 

diskussionen med vårdnadshavarna är väsentlig för att arbetet ska kunna fungera. 

Ett exempel som lyfts i resultatet är en situation där en förskollärare säger till ett barn att 

mamma får laga byxorna. Detta kan stärka de rådande stereotyperna om vilka egenskaper 

som tillskrivs respektive kön. Därmed blir det tydligt att förskollärarnas bemötande kan 

påverka hur barnen ser på kön. En möjlig konsekvens av detta normaliserande uttalande kan 

vara att barnen då får en stereotyp syn på vad som antas om respektive kön och därmed börjar 

bete sig i enlighet med detta. Barnet i sin tur stärker de rådande stereotyperna vilket leder till 

att arbetet blir ännu svårare att genomföra. 

Resultatet visar att vårdnadshavarna upplever att de ibland måste ta eget initiativ till 

kommunikation gällande jämställdhetsarbetet. Detta skulle kunna leda till att de som inte 

uttrycker intresse och engagemang inte ges den information de önskar om verksamheten. En 

konsekvens utav detta skulle kunna vara att de därmed inte ges möjlighet till att utöva 

inflytande över den. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) är tydlig med att 

vårdnadshavarna ska ges möjlighet till detta och att förskolan ska vara tydlig med 

information om verksamheten. Något som då kan reflekteras kring är om vårdnadshavarna 

har något eget ansvar i att visa intresse eller om det är förskolans skyldighet att förse dem 

med all information som krävs för att kunna utöva inflytande. I läroplanen för förskolan lyfts 

det även fram att förskollärarna behöver vara tydliga med vad de gör och varför de gör det 

för att vårdnadshavarna ska få en grundläggande förståelse och insikt i verksamheten. 

 

6.4 Miljö och material 

I resultatet framkom det att förskollärarna anser att miljö och materialet är viktigt. De 

framhåller att en medvetenhet behövs om hur rum och material påverkar barnens 

normskapande. Förskollärarna menar att det material som erbjuds kan påverka vad och hur 

barnen leker. Det framhålls som viktigt att det finns både neutralt och könskodat material i 

verksamheten och att det är en balans mellan dem. Förskollärarna uppfattar det som en fördel 

att tillföra material istället för att ta bort det och att alla barn ska känna att de har tillgång till 

materialet. Möjliga konsekvenser av att ta bort könskodade material kan vara att barnen inte 

finner något att identifiera sig med i materialet. Ett könskodat material utgör också en 

möjlighet till att överskrida könsgränserna. SOU (2006:75) hävdar att en balans mellan 
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neutralt och könskodat material kan uppmuntra barnen till att leka könsöverskridande lekar. 

Om kodat material tas bort försvinner möjligheterna till att leka över könsgränserna. Henkel 

(2006) anser istället att om det kodade materialet är svårt att använda på ett väl fungerande 

sätt kan det vara lämpligt att ta bort dessa och istället tillföra mer könsneutralt material. I 

resultatet framkommer det att förskollärarna ser det som viktigt att tänka kring och anpassa 

karaktärerna i litteratur och sånger för att inte stärka stereotyper. Förskollärarna menar att det 

ska finnas en balans mellan mängden kvinnor och män i litteraturen och sångerna och att 

dessa inte ska ha traditionella egenskaper och attribut. Vid obalans kan en konsekvens vara 

att barnens identitetsutveckling färgas av de stereotypa normer som representeras i 

litteraturen och sångerna. Det kan leda till att de inte finner någon karaktär att identifiera sig 

med. Henkel (2006) tar upp att det sällan reflekteras kring litteratur och sånger och huruvida 

de är könsneutrala eller inte. Barn använder litteratur för att gestalta lek och sig själva. Om 

dessa är könskodade påverkar det deras syn på vad som är manligt respektive kvinnligt. 

Resultatet visar att förskollärarna upplever det som positivt att byta ut namn och ord i 

litteratur och sånger så att de blir mer könsneutrala. En följd av detta kan vara att de riktar sig 

till fler barn och att rådande normer om vad som är manligt och kvinnligt kan utmanas. Detta 

är något som Henkel (2006) samt Kåreland och Lindh-Munther (2005) lyfter fram. De menar 

att genom att byta ut namn och könsbundna aktiviteter kan stereotyper ifrågasättas.  

Förskollärarna ger uttryck för att normalisera en kategorisering av barn utifrån kön, vilket kan 

ses som att de inte helt tillägnat sig ett queerteoretiskt tänkande. De ifrågasätter inte att barn 

delas in i kategorierna pojke-flicka men de utmanar normaliseringen av könskodade 

egenskaper och attribut. Vi tänker att det finns flera aspekter där barn kanske inte ges 

möjlighet till att relatera till de karaktärer som ofta framställs i litteratur. Två exempel på 

detta är sexualitet och etnicitet. Heteronormativiteten är ofta tydlig i barnlitteratur där 

familjerna ofta innefattar en mamma, en pappa och barn. Det är sällan andra 

familjekonstellationer lyfts fram där barnen exempelvis har två mammor, två pappor, skilda 

föräldrar eller där någon annan än de biologiska föräldrarna har vårdnaden. Vi tänker att 

förskollärarna har ett stort ansvar i att medvetet välja litteratur och sånger som lyfter de 

familjekonstellationer som går emot heteronormen. Henkel (2006) samt Kåreland och Lindh-

Munther (2005) framhåller att det är viktigt att reflektera kring den litteratur och de sånger 

som erbjuds för barnen då de ofta identifierar sig med de karaktärer som presenteras i dessa. 

SOU (2006:75) anser att familjekonstellationerna i de flesta böcker och sånger är mycket 

traditionella och att de ofta representerar en heteronormativitet. 
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6.5 Avslutande diskussion och slutsatser 

Avslutningsvis har vi reflekterat kring hur normer ofta talas om som något negativt. Vi är alla 

bärare av normer men de är inte nödvändigtvis negativa utan det finns även goda normer. 

Normer om exempelvis respekt, omsorg och omtanke är värda att upprätthålla. De är en del 

av de värderingar som ligger till grund för förskolans läroplan. 

”Jag är ny” har använts vid flera tillfällen i olika sammanhang under intervjuerna. En tanke 

om detta är att uttrycket ibland användes som ett stöd för att förklara varför de inte kunde 

svara på vissa frågor. De kanske inte riktigt vet hur de ska arbeta med uppdraget, men oavsett 

detta är läroplanens mål tydliga med att uppdraget ska genomsyra hela verksamheten. Oavsett 

på vilken arbetsplats de befinner sig är uppdraget detsamma. 

I resultatet framkommer det att förskollärarna utifrån ett queerteoretiskt perspektiv, när de 

talar om barnens vårdnadshavare som ”mamma och pappa”, normaliserar heteronormen. 

Därmed ges inte utrymme för andra familjekonstellationer. I och med detta ses en 

heterosexuell tvåsamhet som det ”normala” och de andra ses som ”avvikande”. Vi tänker att 

förskollärarna utgår från hur det är i deras aktuella barngrupp och därför benämner barnens 

vårdnadshavare som mamma och pappa. Henkel (2006) anser att det är viktigt att inte stärka 

normen om att en familj ska se ut på ett visst sätt utan att alla familjekonstellationer är lika 

normala. 

Resultatet visar att det finns olika sätt att se på uppdraget och hur detta ska genomföras. Det 

finns hos förskollärarna en viss osäkerhet kring arbetet i de fall där diskussionen i arbetslaget 

varit begränsad. Det läggs stor vikt vid att bemöta barnen på ett medvetet sätt för att inte 

stärka stereotypa normer. Studien visar att arbetet kommuniceras på flera olika sätt med 

vårdnadshavarna men i vissa fall är kommunikationen bristfällig. Detta kan leda till att 

vårdnadshavarna inte ges möjlighet till inflytande. Vi anser att arbetet med jämställdhet är 

ytterst viktigt och att det krävs en medvetenhet bland förskollärarna om hur de ska bemöta 

barnen och att det är nödvändigt med en god kommunikation med vårdnadshavarna för att 

samarbetet ska fungera. 

Denna studie har väckt intresse för fortsatt forskning kring hur förskollärarna praktiskt 

bemöter barnen och hur detta påverkar barnens syn på kön och normskapande. Fokus skulle i 
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studien då kunna ligga på barnen. Vad har de för tankar om normer som förekommer 

gällande vad som är typiskt för flickor respektive pojkar? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall 

Intervjufrågor till förskollärare 

 

1. Hur tänker du kring begreppet genus? Vad betyder det för dig? 

2. Hur viktigt tycker du att genusarbetet är för er verksamhet? 

3. Diskuterar ni frågor gällande genus i arbetslaget? 

4. Har ni ett gemensamt förhållningssätt i ert möte med barnen? 

5. Hur arbetar ni med genus i förskolan? 

6. Upplever du att pojkar och flickor får samma möjligheter i er verksamhet? 

7. Hur upplever du att vårdnadshavarna förhåller sig till ert genusarbete? 

8. Hur upplever du samarbetet mellan förskolan och hemmet när det gäller genusarbetet? 

T.ex. utifrån läroplanens mål. 

9. Har det uppstått några konflikter? 

10. Har du/ni fått någon fortbildning om genus och jämställdhet i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2: Informationsblad till vårdnadshavare 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Jönköping som nu ska göra vårt 

examensarbete. Som en del av detta önskar vi dela ut enkäter till er vårdnadshavare. Vi 

kommer att finnas på plats under eftermiddagen måndagen den 18 april (v. 16) och vid behov 

även torsdagen den 21 april samma vecka. Vi önskar därför att ni i samband med att ni 

hämtar ert/era barn fyller i enkäten. Det kommer inte ta mycket av er tid och vi skulle vara 

tacksamma om ni vill delta. Ingen personlig information kommer att samlas in eller sparas. 

Tack så mycket för er hjälp och ert bidrag! 

 

Hälsningar 

Sandra Johansson och Isabell Värme 



Bilaga 3: Samtyckesblankett till förskollärare 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 

Isabell Värme och Sandra Johansson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 

studie om att undersöka kommunikationen och samarbetet mellan förskolan och hemmet. 

 

Isabell Värme och Sandra Johansson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 
förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning 

och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 

följande aktiviteter: 

__X__ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

_____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  

_____ Delta i en enkätstudie relaterad till forskningsämnet 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

 

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 

påföljder.  

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se) 

 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

 
________________________________     

Datum 

 
________________________________  ________________________________ 

Deltagarens signatur   Studentens namn  

 

________________________________  ________________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande



Bilaga 4: Samtyckesblankett till vårdnadshavare 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 

Isabell Värme och Sandra Johansson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 

studie om att undersöka kommunikationen och samarbetet mellan förskolan och hemmet. 

 

Isabell Värme och Sandra Johansson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 
förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning 

och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 

följande aktiviteter: 

_____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

_____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  

__X__ Delta i en enkätstudie relaterad till forskningsämnet 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

 

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 

påföljder.  

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se) 

 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

 
________________________________     

Datum 

 
________________________________  ________________________________ 

Deltagarens signatur   Studentens namn  

 

________________________________  ________________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande



Bilaga 5: Enkätmall 

Enkät om kommunikation och jämställdhet 
i förskolans verksamhet 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen 

ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska 

ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 

en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Skolverket, 

2010, s. 13) 

 

Hur sker kommunikationen mellan er och förskolan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

På vilket sätt ges du möjlighet till att påverka verksamheten? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur nöjd är du med inflytandet du har över verksamheten? Sätt kryss framför det alternativ 

som stämmer bäst överens 

____  Mycket nöjd 

____ Ganska nöjd 

____ Varken nöjd eller missnöjd 

____ Ganska missnöjd 

____ Mycket missnöjd 

 

Tycker du att du får tillräckligt med information om förskolans verksamhet? 

____ Ja 

____ Nej 



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, s. 5). 

 

Vad tänker du på när du hör begreppet könsmönster och könsroller? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hur anser du att förskolan ska arbeta med könsmönster och könsroller? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hur viktigt tycker du att det är att förskolan arbetar med att motverka traditionella 

könsroller och könsmönster? 

____ Mycket viktigt 

____ Viktigt 

____ Varken viktigt eller oviktigt 

____ Oviktigt 

____ Mycket oviktigt 

 

Hur väl anser du att förskolan faktiskt arbetar med könsmönster och könsroller? 

____ Mycket bra 

____ Bra 

____ Varken bra eller dåligt 

____ Dåligt 

____ Mycket dåligt 

 

Tack för din medverkan! 


