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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att belysa tre pedagogers inställning till sitt jämställdhetsuppdrag, 

samt att se om deras tankar kring jämställdhet kommer till uttryck i den del av praktiken som 

inbegriper bemötandet av barnen. För att nå fram till syftet har två frågeställningar utformats. 

Både observationer och intervjuer har använts som metod för att få svar på frågeställningarna 

och för att nå fram till syftet. Studiens fokus är att undersöka vad som händer i mötet mellan 

pedagog och barn i lämningssituationen samt att belysa om pedagoger gör skillnad i hur de 

bemöter flickor och pojkar. Resultatet visade att pedagogerna inte gjorde skillnad när de 

hälsade på flickor och pojkar, de hälsade välkomnande och positivt på alla barnen. De 

bemötte barnen jämställt trots att de inte hade några direkta kunskaper kring 

jämställdhetsuppdraget. Under intervjuerna visade det sig att pedagogerna såg på barnen som 

individer med olika behov och bemötte dem därefter. 

Sökord: Förskola, genus, könsidentitet 
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1. Inledning 
Jämställdhetsmålen som finns i läroplanen har förskolan svårt att nå upp till. Istället för att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller finns det risk att de förstärks på grund av 

pedagogers kunskapsbrist. Det finns redan olika lagar, förordningar och bestämmelser, det är 

alltså bristen på kunskap kring jämställdhet som gör det problematiskt för förskolan att uppnå 

målen (SOU 2006:75). 

”Kvinnor och män ska ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter” (Wahlström, 

2004, s.35). Detta citat har ända sen den dagen jag läste det funnits med mig. Första gången 

jag fick upp ögonen för jämställdhet i förskolan var i en kurs där vi skulle skriva en kort text 

om ämnet. Jag har sedan den dagen haft på mig de så kallade genusglasögonen. Att bära 

genusglasögon innebär för mig att man uppmärksammar och reflekterar över skillnader 

mellan könens förutsättningar. Jag har många gånger funderat kring de möjligheter och brister 

som finns i verksamheters arbete med läroplanen och dess jämställdhetsuppdrag. Detta är en 

bidragande orsak till mitt val av examensarbete, jag ville fördjupa mig i förskolans 

jämställdhetsuppdrag samt undersöka hur pedagoger i verksamheten förhåller sig till det både 

praktiskt och teoretiskt.  

I boken Genuspedagogik skriver Svaleryd att ett genusmedvetet arbetssätt i förskolan både 

ska stärka barnens identitet som flicka och pojke samtidigt som barnen ska få hjälp att våga gå 

utanför de traditionella könsmönstren. Det blir alltså inte en fråga om att vara antingen eller 

utan snarare få möjligheter att kunna kombinera det med hjälp av en genusmedveten pedagog 

(Svaleryd, 2003). Jag tolkar det som att barnen ska få möjlighet att skapa sin identitet, vad den 

är just då. Könet är en del av identiteten och betyder i detta sammanhang att skapa sig en 

könsidentitet. Barn idag spenderar mycket tid i förskolan och det pågår ett ständigt socialt 

samspel med alla individer som vistas där. Pedagogerna som betydelsefulla för barnens 

uppfattningar om sig själva är ett faktum likväl som det är pedagogernas uppgift att flickor 

och pojkar inte ska begränsas utifrån stereotypa könsroller och könsmönster! 

Det jag i allmänhet har uppmärksammat är alltså brister i pedagogers förhållningssätt 

gentemot flickor och pojkar och att detta inte går ihop med det uppdrag läroplanen för 

förskolan anger. Enligt mina erfarenheter och iakttagelser finns fortfarande stereotypa 

förväntningar på de olika könen som i hög grad bidrar till barnens skapande av en 

könsidentitet och nu vill jag med mitt examensarbete undersöka om detta stämmer. 

1.1. Avgränsningar 
Jag har valt att göra min studie i förskolans verksamhet och med tanke på studiens omfång 

och tidsram så har jag valt att studera en specifik del i verksamheten. För att både hinna göra 

intervjuer och observationer gjorde jag studien på en förskoleavdelning där det jobbar tre 

pedagoger. Den delen jag har plockat ut för observation är situationen på morgonen när flest 

barn kommer till förskolan för att se vad som sker i mötet mellan pedagog och barn i 

förhållande till jämställdhet. Intervjuerna med de tre pedagogerna hade som huvudfokus att 

urforska hur de förhåller sig till genusuppdraget. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att belysa tre pedagogers inställning till sitt jämställdhetsuppdrag, 

samt att se i vad mån deras tankar kring uppdraget kommer till uttryck i den del av praktiken 
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som innefattar bemötandet av barnen. För att nå mitt syfte har jag formulerat två 

forskningsfrågor. 

- Hur förhåller sig pedagogerna till sin roll som betydande för barnens utvecklande av 

en könsidentitet? 

- Vad kan utläsas i pedagogernas bemötande av barnen i lämningssituationen som 

stödjer pedagogernas tankar kring jämställdhetsuppdraget? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1. Läroplanens jämställdhetsuppdrag 
Enligt Delegationen för jämställdhet har förskolan svårt att nå upp till de jämställdhetsmål 

som läroplanen anger. Det finns en risk att traditionella könsmönster och könsroller förstärks 

på grund av att pedagogers olika förväntningar på flickor och pojkar visar sig i bemötandet av 

barnen. Lagar, förordningar och bestämmelser kring förskolans jämställdhetsarbete finns men 

är svåra att eftersträva på grund av bristen på kunskap hos pedagogerna. Under den dagliga 

verksamheten kan det vara svårt att upptäcka mönster och strukturer eftersom att man är mitt 

uppe i dem. Barnen följer de ramar pedagogerna sätter upp och tillsammans reproducerar 

både barn och vuxna nya värden och normer att förhålla sig till som flicka eller pojke (SOU 

2006:75). 

Förskolan är en stor arena där de traditionella könsmönstren reproduceras vilket innebär att 

flickor och pojkar inte ges samma villkor. Förskolan är alltså inte jämställd och på grund av 

traditionella och stereotypa föreställningar om kön begränsas barnens utveckling (Wedin, 

2011). Varken förskolan eller skolan motverkar traditionella könsroller. Trots skollagen och 

läroplanernas uttryckssätt visar statens utredningar att både förskolan och skolan förstärker 

dem (Eidevald, 2011).  

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 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.7) 

Det står inte i läroplanen vad det betyder att arbeta för att motverka traditionella könsroller 

vilket innebär att det öppet för egen tolkning och val av arbetssätt. Ofta tolkas det på två olika 

sätt, att flickor och pojkar ska ges olika möjligheter utifrån att de är olika eller att flickor och 

pojkar ska ges samma möjligheter. Sedan finns det de som på ett tredje sätt tolkar det som att 

varje barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån en tanke om att alla barn är unika och i behov 

av olika saker. Det är på grund av den öppna tolkningsmöjligheten svårt att bedöma om ett bra 

jämställdhetsarbete genomförs på förskolan (Eidevald, 2011). 

Här är ett exempel på hur en genusforskare valt att tolka uppdraget; ”Att motverka 

traditionella könsmönster och roller innebär att normerna för vad som anses feminint 

respektive maskulint måste förändras så att alla människor har samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter oavsett kön” (Henkel, 2006 s.27). 

Läroplanen fastställer att ojämställdhet handlar om hur vuxna bemöter och förväntar sig olika 

saker av flickor och pojkar. Ansvaret ligger alltså hos de vuxna att se över sitt förhållningssätt 

och bemötande av barnen (Henkel, 2006). Eftersom resten av samhället inte heller är jämställt 

är det en bidragande orsak till att skolan och förskolan har haft svårt att nå upp till det 

jämställdhetsuppdrag och mål de har. Skolverket har kritiserat både skolan och förskolan för 

det. Positivt är att det finns goda avsikter och att jämställdhetsarbetet har ökat runt om i 

Sverige.  Det är viktigt att påminna sig själv som pedagog och som arbetslag i förskolan om 

läroplanens jämställdhetsuppdrag, det är de vuxna som påverkar flickor och pojkars tankar 

kring vad som är kvinnligt och manligt. Läroplanen konstaterar alltså att det centrala i arbetet 

med jämställdhet är beteendet hos de vuxna och att flickor och pojkar ska bli bemötta enligt 

samma villkor (Wedin, 2011). 
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Förskolan har ett ansvar att inte dela in flickor och pojkar i två motsatta kategorier. Dessa 

kategorier blir en begränsning i och med att de tydliggör gränsen mellan de stereotypa 

könsroller flickor och pojkar förväntas passa in i. ”Inget barn ska i förskolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling” (Skolverket, 2010, s.6).  

Genusforskaren Henkel vill poängtera hur viktigt det är med jämställdhetsarbete i förskolan. 

Hon tar upp ”Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever” som trädde i kraft 1 april 2006. Syftet med lagen är att motverka diskriminering 

av barn och elever på grund av kön, sexualitet, etnicitet, religion samt funktionshinder. Enligt 

lagen har alltså alla som arbetar inom förskolans verksamhet en skyldighet att motverka 

uppdelningen av könen, ett upprätthållande av könsmaktsordningens, mannen som norm och 

heteronormativitet (Henkel, 2006). 

2.2. Genus och kön 
Genus innebär det sociala könet, alltså de förväntningar och föreställningar som finns i 

samhället om vad som är kvinnligt och manligt. Genus måste förstås som en pågående 

process, en process som blir till i en praktik av olika handlingar. Det är inte en bestående 

egenskap hos flickor och pojkar att vara på ett visst sätt. Begreppet kön i detta sammanhang 

innebär det biologiska könet, alltså den fysiska kroppen (Wedin, 2011). När vi ser människor 

för första gången delar vi direkt in dem i könstillhörighetsgrupper. Utan eftertanke tar vi 

personers biologiska kön för givet och kopplar det till djupt liggande föreställningar om vad 

dessa personer förväntas göra och hur de förväntas vara utifrån det biologiska kön de har 

(Connell, 2009).  ”Vi skapar vårt eget genus, men vi är inte fria att skapa det hur vi vill. Vår 

genuspraktik styrs i hög grad av den genusordning som vi befinner oss i” (Connell, 2009, 

s.103). 

Genuspedagogen Wedin anser att genus konstrueras på tre olika nivåer. Den strukturella 

nivån handlar om hur verksamheten och miljön framställs och varför. Det kan handla om 

anledningen till varför ett visst rum utformas på ett visst sätt för att passa vissa. Den 

symboliska nivån förknippas med manliga och kvinnliga ting till exempel genom att benämna 

blå som pojkfärg och rosa som flickfärg. Genus skapas även på en individuell nivå då barn 

och vuxna gör sig kvinnliga eller manliga och bemöter varandra olika beroende på vilket kön 

personen har. För att ett arbete med jämställdhet i förskolan ska bedrivas måste varje insats i 

de olika nivåerna återspeglas och följas upp i de resterande som en helhet (Wedin, 2011). 

Inom feministisk teori och genusvetenskap innebär genus ett socialt konstruerat kön. När vi 

idag i Sverige talar om könsidentitet menar vi ofta en persons självidentifierade kön, alltså en 

subjektiv upplevelse hos en person att tillhöra ett visst kön. Kön och genus måste idag förstås 

som en interaktion mellan hur vi idag talar om det biologiska och det sociala könet, det är 

omöjligt att dra en gräns mellan dem menar vissa forskare (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011). 

 

2.3. Jämlikhet och jämställdhet 
Jämlikhet och jämställdhet är två begrepp som ofta blandas ihop. Begreppet jämlikhet i sig 

står för alla människors lika värde oavsett kön, etniskt ursprung, social tillhörighet och så 

vidare. Jämställdhet handlar endast om könen alltså individer av olika biologiska köns lika 

rätt till makt och inflytande i sina egna liv och i samhället. Jämställdhet har jämlikhet mellan 

könen som vision och mål (Wedin, 2011). 
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Det finns fyra punkter att ta fasta på för att uppnå jämställdhetsmålet i förskolan;  

1. Grundläggande är att man som pedagog bli medveten om sina egna föreställningar och 

värderingar kring könsnormen samt hur detta påverkar undervisningen och 

bemötandet av barnen.  

2. Synliggöra och granska arbetslagets gemensamma föreställningar kring kvinnligt och 

manligt samt göra gemensamma definitioner av betydande begrepp. Detta är viktigt 

för att kunna jobba mot läroplanernas mål och riktlinjer i jämställdhetsfrågan.  

3. Ta fram och se över barnens egna föreställningar, genom detta ges barnen möjligheten 

att själva styra över sin framtid. 

4. Hitta material och metoder som ger barnen likvärdiga möjligheter till utveckling 

(Svaleryd, 2003). 

2.4. Genusmedvetenhet och könsblindhet  
En medvetenhet kring de olika stereotypa könsrollerna hos en person ökar chansen att hen ska 

kunna se jämställdhetens vara eller icke vara (Svaleryd, 2003). Kunskap om könsmönster och 

konkreta förslag på hur man kan arbeta med detta är avgörande för arbetet med jämställdhet, 

alltså att vara genusmedveten. Bristen på kunskap leder till könsblindhet, detta innebär en 

oförmåga att kunna hantera och se skillnader i villkoren för flickor och pojkar. Kunskap är 

alltså grundläggande för ett arbete med jämställdhet (Wedin, 2011).  

En genusmedveten pedagog ska kunna stärka barnets identitet som flicka eller pojke samtidigt 

som barnen ska få hjälp att våga gå utanför de traditionella könsmönstren. Ett genusmedvetet 

arbetssätt ska bidra till att barnen känner att de kan vara flicka eller pojke och 

könsmönsterbrytande i sin identitet på samma gång (Svaleryd, 2003). 

Ett medvetet förhållningssätt har blivit något man talar om som det viktigaste i arbetet med 

jämställdhet i förskolan.  Att ha ett medvetet förhållningssätt innebär att pedagogerna måste 

medvetandegöra för sig själva vilken inställning de har till barnen. Genom sina förväntningar 

påverkar pedagogerna barnen att bli som de blir. Att flickor och pojkar betraktas olika är 

något som är skapat av samhället, historia och det sociala som finns i barnens närhet. Att 

betrakta dem som olika är också en del i den sociala konstruktionen. Jämställdhetsarbete 

handlar alltså om att hitta andra sätt att betrakta barnen på (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011). 

2.5. Genusordning 
Teorin om genusordning innebär osynliga regler och normer för hur vi anpassar oss till 

kvinnligt och manligt. Det finns två principer för detta. Den första är hur vi bestämmer kön 

hos människor och håller isär kvinnligt och manligt som motsatser. Kvinnor/flickor och 

män/pojkar ska vara på ett visst sätt, alla avvikelser från detta noterar vi eftersom detta anses 

onormalt och alltså avviker från normen. Andra principen i genusordningen handlar om att det 

män är och gör värderas högre än det kvinnor är och gör, mannen är normen för det 

mänskliga. Ett exempel inom förskolans verksamhet är att pojkar får mer uppmärksamhet av 

pedagogerna samt att vara en ”pojkaktig” flicka värderas högre än en ”flickaktig” pojke. På så 

sätt skapas en överordning och en underordning där mannen är överordnad kvinnan. För det 

mesta sker det helt omedvetet och det är därför viktigt för pedagogerna att acceptera att alla är 

med och återskapar genus. Förskolan avspeglar samhället, samhällets värderingar och mönster 

finns med hos pedagogerna (Hirdman, 2001, refererad i Wedin, 2011). Normer är något som 

vi människor i samhället skapar, omgivningen visar vad som är acceptabelt genom positiva 

eller negativa gensvar i någon form av socialt tryck. Könsnormer repeteras och praktiseras i 

det vardagliga livet och formar flickor och pojkar utefter det. Vuxna iscensätter denna norm 
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tillsammans med barnen, förskolan är en av de stora samhällsarenorna där genus förstärks 

eller omvandlas (Wedin, 2011). 

De barn som inte följer de traditionella könsmönstren och istället går utanför det förväntade 

beteendet blir ett problem för vissa pedagoger. De kan inte förutse vad som kommer att hända 

i barngruppen och vill därför fösa tillbaka barnen in i det förväntade och vanliga, alltså i 

normen. Barn som av föräldrarna uppfostrats att våga vidga sina roller kan istället bli 

förminskade när de kommer till skolan. Vuxna bidrar till att vidmakthålla ett diskriminerande 

mönster på grund av att förväntningarna som får oss att behandla barnen olika finns kvar 

(Wahlström, 2004).  

2.6. Förväntningar 
I mötet mellan människor blir jämställdhet och ojämställdhet till, hur vi bemöter den andre 

visar våra förväntningar. Alla sänder ut ett budskap med hela sitt språk och med hela sin 

kropp, detta budskap läser barnen snabbt av och anpassar sig efter (Wedin, 2011). Barn beter 

sig så som pedagogerna förväntar sig att de ska göra. Alla skillnader och likheter vi finner 

mellan könen är ett resultat av våra skapade föreställningar och förväntningar kring könen. 

Om pedagogerna förväntar sig att flickor och pojkar kan lära sig samma saker och visa 

varandra respekt så kan de det. Om pedagogerna inte tror att deras bemötande gentemot 

flickor och pojkar spelar roll så avsäger de sig ansvaret. Jämställdhet är en fråga om kunskap, 

kunskapen synliggör de könsmönster vi bevarar i vardagen (Svaleryd, 2003). 

Genuskonsulten Wahlström tar upp morgonrutinen som en del i jämställdhetsarbete på 

förskolor. När barnen kommer på morgonen främjas jämställdhet genom en likvärdig hälsning 

på barnen. Genom att hälsa på barnen med ett ”Hej! Vad roligt att just du kommer idag!” får 

pedagogen barnet att känna sig betydelsefull för pedagogen. För att öka tryggheten för barn, 

föräldrar och pedagoger är en tydlig morgonrutin viktig. Barn vill ofta visa upp sina nya 

kläder när de kommer men just vid lämningssituationerna ska detta undvikas och 

uppmärksamhet kring sådant kan ske senare under dagen. Det är viktigt för föräldern att se att 

pedagogerna är glada för att just deras barn kommer och för att barnet själva ska känna sig 

välkomna (Wahlström, 2004). Genom att barnen benämns vid namn istället för i grupp som 

flickorna eller pojkarna görs det möjligt för dem att positivt utveckla sin identitet (Henkel, 

2006). 
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3. Metod  
Studien genomfördes på en förskoleavdelning där det arbetar tre pedagoger, varav två 

förskollärare och en barnskötare. De har jobbat 3år, 10år och 24år inom förskolans 

verksamhet utan någon egentlig genusutbildning. Två av dem hade små inslag av det under 

utbildningen, den tredje hade inte kommit i kontakt med det under utbildningen. På grund av 

de forskningsetiska principerna har jag valt att benämna de observerade och intervjuade 

pedagoger samt ge dem fingerade namn så att ingen ska kunna utläsa vem de är. För att uppnå 

studiens syfte genomfördes både observationer och intervjuer.  

3.1. Forskningsetiska principer  
Det finns fyra huvudkrav enligt de forskningsetiska principerna som jag har tagit hänsyn till. 

Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. I stora drag handlar det om att alla inblandade i studien ska känna till 

villkoren för sin medverkan. Alla som deltar måste lämna sitt samtycke. Om barn medverkar 

ska vårdnadshavare ha tagit del av informationen om studien samt lämnat samtycke i deras 

ställe. De som medverkar i studien ska garanteras att alla uppgifterna som samlas in endast 

används i forskningsändamål samt att de garanteras full anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag skickade ut två separata missivbrev, ett till vårdnadshavare för barnen på avdelningen och 

ett till pedagogerna. Jag informerade kort om min studie samt att jag i genomförandet skulle 

ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Pedagogerna hade som ovan 

nämnts redan godkänt sin medverkan men barnens vårdnadshavare var obekanta med 

informationen. Majoriteten av barnen fick vara med i studien vilket underlättade. De som 

nekade bortsåg jag helt från under min observation. Missivbreven finns bifogade som bilagor 

längst bak i detta arbete.  

3.2.  Urval 
Studien genomfördes på en förskola med fyra avdelningar, varav fokus föll på en av dem. 

Förskolan är nybyggd och öppnades i januari 2013. Anledningen till valet av förskola är att 

jag har en personlig anknytning till avdelningen och för att de berörda pedagogerna tidigare 

muntligt gett sitt godkännande till att vara med i studien. På avdelningen där jag har gjort min 

studie går det barn i åldrarna 3-5 år och jobbar tre pedagoger. Jag ansåg det positivt att jag 

kände till pedagoger, barn och lokal innan studien genomfördes, det har enligt min mening 

bidragit med en tillgänglighet som berikat min studie.  

 Anledningen till att jag endast undersökt en avdelning är arbetets omfång i förhållande till 

studiens syfte. För att kunna sätta pedagogernas praktik, alltså hur de bemöter barnen, i 

förhållande till deras tankar kring jämställdhet och genus i förskolan var avgränsningen 

nödvändig. Jag ansåg det lämpligt att undersöka en avdelning med tre pedagoger för att hinna 

med att göra både intervjuer och observationer. 

3.3. Observationer  
Jag valde att göra observationerna före intervjuerna för att i största möjliga mån inte påverka 

pedagogerna. Observationernas syfte var att se om pedagogerna bemötte barnen jämställt, 

alltså om de gjorde skillnad eller likhet i bemötandet av flickor och pojkar. Observationerna 

genomfördes tre morgnar under den timme då flest barn blev lämnade på förskolan. Jag 

använde mig av en observationsmanual som stöd vid samtliga tillfällen. 

Observationsmanualen utformade jag baserat på vad jag ansåg var viktigt för min studie. En 

observationsmanual ger en tydlig struktur och hjälper observatören att se samma saker vid alla 

tillfällen (Johansson & Svedner, 2010). Mitt primära fokus under observationerna var att se 

vad pedagogerna sa till barnet, tonfall, kroppsspråk och beröring. Dessa var även rubriker på 

observationsmanualen för att jag skulle få en bred bild av varje lämning. Jag ansåg att alla de 
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faktorerna är betydelsefulla i bemötandet av barn. På observationsmanualen skrev jag 

kortfattat ned iakttagelserna kring vem som sa och gjorde vad och om det var en flicka eller 

pojke som kom. Jag placerade mig diskret vid sidan om dörren till avdelningen, jag ville inte 

vara i vägen men samtidigt var jag mån om att se och höra vad som hände vid alla lämningar. 

Jag valde att använda mig av en etnografisk metod så som den beskrivs av Johansson och 

Svedner. Vilket innebär att den som ska observera finns med i rummet där observationen 

genomförs men är en passiv del av verksamheten. Observationer är den mest givande 

metoden när det gäller att till exempel undersöka lärares beteenden. Denna typ av observation 

ger en bred och allsidig bild av situationen (Johansson & Svedner, 2010). 

3.4. Intervjuer 
Efter att observationerna genomförts gjorde jag intervjuer med de berörda pedagogerna kring 

genus, jämställdhet och det genusuppdrag läroplanen anger. Intervjuerna varade i ungefär 20 

minuter per pedagog. Frågorna handlade till största del om deras förhållningssätt, personliga 

tankar och erfarenheter kring genus samt om de i arbetslaget och på förskolan jobbar med 

genus och jämställdhet. Pedagogerna fick möjlighet att läsa igenom frågorna dagen innan 

intervjun för att de skulle känna sig trygga samt för att de ville ha möjlighet att fundera lite 

innan. Jag ansåg det lämpligt eftersom jag antog att det skulle bredda intervjun och för att 

svaren förhoppningsvis skulle vara mer genomtänkta. 

Enligt Johansson och Svedner kan en intervju vara både kvalitativ och strukturerad. Den 

kvalitativa intervjuns frågor är inte helt förbestämda, endast samtalsområden är nedskrivna 

och intervjuaren ställer frågor kring det. Beroende på hur samtalet utvecklas samt vem som 

intervjuas anpassas frågorna under intervjuns gång, vid sådana intervjuer används en 

ljudinspelare. Genom att använda sig av den kvalitativa intervjumetoden är chansen större att 

man får en stor variation och en grundlighet i svaren. Den strukturerade intervjumetoden 

baseras istället på helt förutbestämda frågor, svaren antecknas oftast endast med papper och 

penna (Johansson & Svedner, 2010). Jag valde att göra en blandning av deras kvalitativa och 

strukturerade intervju för att det skulle passa mitt syfte. En intervjumodell som enligt Kvale 

kallas halvstrukturerad. En halvstrukturerad intervju har en rad föreslagna teman och förslag 

till väsentliga frågor samtidigt som det är möjligt att göra förändringar i frågornas form och 

ordningsföljd under intervjun.  Om det krävs görs detta för att få ett flyt i intervjun och för att 

svaren från de intervjuade behöver följas upp (Kvale, 1997). På förhand hade jag skrivit ner 

frågor och gjort en intervjumall som jag hoppades skulle ge en bred bild av pedagogernas 

tankar kring genus och jämställdhetsarbetet på deras avdelning. En del av frågorna var slutna 

med följdfrågor, samtidigt som vissa frågor var öppna och fria för pedagogen att tolka. 

Frågornas ordningsföljd var förbestämda på intervjumallen men under intervju visade det sig 

att den inte kunde följas. Vi hamnade ofta i samtal kring de olika frågorna tidigare i intervjun 

än väntat. Jag antecknade under intervjun som grund för följdfrågor och spelade in ljud för att 

kunna koncentrera mig på samtalet och för att få med allt som sades under intervjun.  

3.5. Metoddiskussion 
En intervjus resultat är beroende av båda parter, intervjuaren ska akta sig för att blanda in sina 

egna åsikter så att detta inte påverkar intervjupersonens svar och förhoppningsvis talar denne 

sanning så att undersökningen blir en spegling av verkligheten (Johansson & Svedner, 2010). 

Att jag skulle hålla mig neutral var förhållandevis svårt, jag fick tänka efter innan jag sa något 

under intervjun så att det inte skulle påverka pedagogen. Med tanke på att de fick läsa igenom 

frågorna innan intervjun tog jag en risk som innebar att de skulle kunna läsa på och prata ihop 

sig innan intervjun. Det framkom att de funderat lite och egentligen bara hunnit ögna igenom 

frågorna och med anledning av det bedömer jag svaren ärliga och sanningsenliga  
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Innan observationerna visste pedagogerna att jag skulle skriva om genus men jag bedömer 

ändå att deras handlingar och bemötandet av barnen var opåverkade av min närvaro. Till viss 

del spelar det in att jag satt och observerade dem men jag kunde inte se något som jag 

bedömer påverkar studiens resultat. Under observationerna skulle jag se om pedagogerna 

gjorde skillnad i bemötandet av flickor och pojkar beroende på deras kön. Det visade sig bli 

en ojämn fördelning av hur många av respektive kön som lämnades då ett markant högre antal 

flickor lämnades under mina observationer. Jag är medveten om att en sådan faktor kan 

påverka resultatet men på grund av arbetets omfång och tidsram har jag valt att förlita mig på 

mina observationer. Syftet är inte att generalisera hur det ser ut överlag på alla förskolor utan 

att fördjupa mig i den avdelning och i det arbetslag jag gjort studien på. 

En fundering jag själv hade innan observationerna var hur länge jag skulle bedöma att en 

lämning pågår. Jag valde mellan att stoppa observationen just när föräldrarna går därifrån 

eller att lägga till en liten stund efter att föräldrarna gått. Jag valde det sistnämna och 

anledningen är att det ibland kommer många barn samtidigt som gör det svårt för 

pedagogerna att hälsa på alla samtidigt just i stunden när de kommer. Pedagogerna nämnde på 

intervjun att det ibland var svårt att hinna se alla barnen när de kom eftersom mycket händer 

just då. Pedagogerna försökte då fånga upp barnen och småprata med dem efter att föräldern 

gått, jag tolkar det som en del i lämningen och bemötandet av barnen innan de slussas in i 

verksamheten på olika sätt.  
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4. Resultat  

4.1. Intervjuerna 
Jag har intervjuat tre pedagoger från samma avdelning om deras tankar kring genus och 

jämställdhet. Pedagogerna har fått fingerade namn och heter alltså något annat egentligen. 

4.1.1. Om pedagogerna 

Karin har arbetat i förskolans verksamhet i tre år. Under utbildningen läste hon om genus och 

jämställdhet som en del i en kurs. Innan utbildningen visste hon inte vad jämställdhet och 

genus handlade om men efter att ha läst en bok om jämställdhet i förskolan insåg hon att det 

fanns mycket att arbeta med. Först säger Karin att genus är jämställdhet men beskriver 

jämställdhet som något hon kopplar till vuxna, alltså löneskillnader och uppdelning av 

hemmasysslor. På förskolan däremot handlar det inte om att barnen ska byta roller utan mer 

om att det är okej vad de än vill. Det viktiga menar Karin är att vidga könsrollerna snarare än 

växla dem. Hon anser sig inte vara så genusmedveten som hon skulle vilja och menar på att 

man alltid kan bli bättre.  

Erika har arbetat på förskolor i tio år. Hon minns inte om de pratade om genus under 

utbildningen men känner ändå att hon har en aning om vad det innebär. Hon säger att hon 

bara är sig själv när hon jobbar med barnen men anser sig ändå vara genusmedveten trots att 

hon inte reflekterar så mycket kring det. Erika lägger till att hon aldrig varit en som tycker att 

flickor bara ska leka med dockor och att pojkar bara ska leka med bilar. Erika beskriver genus 

som att barnen ska få vara som de är och att deras personlighet spelar större roll än vilket kön 

de har. Begreppet jämställdhet tyckte hon var svårare att definiera men beskriver det mer som 

att ge barnen möjlighet att göra det de vill utan att begränsas. 

Sara har arbetat inom förskolans verksamhet i 24 år. Hon berättar att begreppet genus inte 

fanns på den tiden hon studerade och att man aldrig heller pratade om könsroller. När Sara hör 

ordet genus tänker hon att det handlar om att alla oavsett kön och nationalitet ska behandlas 

lika och få samma möjligheter. Skillnaden mellan genus och jämställdhet menar hon är att 

genus är kopplat till kön och jämställdhet innefattar alla.  

4.1.2. Bemötande 

Erika tror inte att hon gör skillnad i hur hon bemöter flickor och pojkar utan att det handlar 

mer om att hon bemöter barnen som individer. Hon tydliggör detta genom att beskriva att hon 

snarare bemöter en mild flicka milt och en hård flicka hårt. Erika menar på att hon aldrig 

skulle säga att en pojke är tuff endast av den anledningen att han är en pojke, han kan ju vara 

försiktig säger hon. Sara däremot är medveten om att hon bemöter flickor och pojkar olika 

ibland. Sara beskriver det som att till flickor blir det nog lite mer ”gulligull” och med pojkarna 

mer ”coolt och tufft”. Hon säger att hon försöker tänka på att se barnet som en individ istället 

för en flicka eller pojke. Sara säger att hon är medveten om att hennes tonfall ofta är mjukare 

mot flickor än mot pojkar. Varför det blir ”gulligull” med flickor och ”tuffare” med pojkar 

tror hon har att göra med hur hon har blivit bemött som flicka och kvinna i sin egen uppväxt. 

Sara tycker att det är viktigt att erbjuda alla barnen alla leksaker och om en flicka vill leka 

med dockor är det okej. Hon anser att man inte ska göra om flickor till pojkar och pojkar till 

flickor. Barn är intresserade av olika saker och att man inte ska behöva styra in flickor på till 

exempel klossar bara för att de gillar att leka med dockor som anses stereotypt och 

traditionellt. Karin tror liksom Sara, att det finns skillnader i hur hon bemöter flickor och 

pojkar men att det då handlar om omedvetna handlingar. Hon säger att hon försöker vara så 

pass neutral som möjligt genom att tänka på tonfallet, fysisk kontakt med mera. Karin säger 

att mycket är individuellt hos barnen och att hon har lärt sig eftersom vad barnen vill ha och 
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behöver. Hon nämner kramar och fysisk kontakt som en sådan sak, eftersom det finns både 

flickor och pojkar som gillar att kramas likväl som det finns de som absolut inte vill. Liksom 

Sara tror Karin att hennes sätt att bemöta barnen har som grund i hur hon själv blivit bemött 

genom åren och att vuxnas roll är viktig för barnen Så här svarar Karin på frågan om hon tror 

sig bemöta flickor och pojkar olika: 

”Ja men man försöker ju vara så neutral som möjligt men jag tror mycket på tonfall, 

hur man pratar och fysisk kontakt. Kramar och det här. Det finns ju killar som tycker 

om att mysa och flickor som inte alls vill. Jag tror att det är så djupt rotat, det handlar 

ju om ens egen uppväxt, hur man blivit bemött och så”.  

När det gäller lämningssituationerna på avdelningen säger Karin att det är viktigt att se barnet 

som en person och inte som kläder och frisyr, trots detta tycker hon att det inte alltid är 

negativt att benämna något kring barnens utseende. Ibland tänker hon att det kan vara svårt att 

nå fram till vissa barn genom att endast fråga hur de mår. Då vill hon försöka få kontakt med 

dem genom att till exempel kommentera kläderna. Sara tar upp ett dilemma som handlar om 

de gånger det kommer många barn samtidigt och att hon upplever att hon inte hinner hälsa på 

alla barnen som kommer då. Hon försöker att kompensera det genom att prata med barnen när 

föräldern gått så att all barnen känner sig sedda när de kommer till förskolan. Alla tre 

pedagogerna tar upp att det viktigaste på morgonen är att barnen ska känna sig välkomna och 

att pedagogerna är glada för att just hen kommer till förskolan.  

4.1.3. Könsidentitet 

På frågan om hon har betydelse för barnens skapande av en könsidentitet svarar Erika att hon 

som pedagog hjälper till att forma barnen resten av livet. Hon tänker efter vad hon gör och hur 

hon talar med barnen i förskolan. Erika säger även att man som pedagog i förskolan är en 

viktig förebild för barnen. Att hennes sätt att bemöta barnen kommer att påverka dem i 

framtiden tycker hon känns stort och svårt att greppa. Erika säger under intervjun: 

”Då fick jag typ ångest när jag läste den frågan ba shit! För man hjälper ju till att forma 

dem inför resten av livet så man tänker ju på vad man gör och säger och så men har 

aldrig tänkt på det som så, så stort. Man ska ju vara en bra förebild”.  

Erika menar att hon ser barnen som individer, i och med det tänker hon att fokus ligger på 

deras sätt att vara och vad de tycker är roligt. Erika anser att hennes tanke om att barnen är 

enskilda personer och sitt bemötande därefter stärker barnen som individer och ger dem bra 

självkänsla och självförtroende. Karin tror också att pedagogerna har jättestor inverkan på 

barnen och deras skapande av en könsidentitet. Hon tror att det är svårt att greppa hur stor 

förebild de egentligen är med tanke på att man som pedagog på förskolan, i vissa fall, träffar 

barnen mer än föräldrarna. Sara skrattar till på frågan om hon tror att hon är viktig för barnens 

framtida skapande av en könsidentitet och svarar: 

”Näe det tror jag faktiskt inte, jag tror att det finns andra saker som är viktigare och 

spelar in mer än hur jag bemöter dem på morgonen”. 

Sara tror alltså, till skillnad från Erika och Karin, inte att hennes sätt att bemöta barnen 

påverkar hur de ser på sig själva. Hon tror inte heller att hon har betydelse för barnens 

skapande av en könsidentitet.  

4.1.4. Jämställdhetsuppdraget 

De tre intervjuade pedagogerna verkar vara överens gällande huruvida de arbetar med 

jämställdhet på deras förskola. Alla tre svarar att de inte hunnit med det ännu eftersom så 

mycket annat stått i fokus och varit av högre prioritet. De nämner bland annat den fysiska 
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miljön, rutiner och att lära känna varandra som sådana saker som i första hand varit aktuella. 

Anledningen till detta är att de är ett ganska nytt arbetslag samt att förskolan är relativt 

nystartad. De menar att nu när de fått ordning på det mesta ska börja tala om detaljer och att 

då genus förhoppningsvis skulle vara en sådan. De har redan nu börjat fundera på hur miljön 

på förskolan skulle kunna utformas och namnges för att inte vara stereotypt könskodade. De 

håller just nu på att namnge de olika rummen och har då valt att använda sig av olika former 

som namn istället för de traditionella och könskodade namnen Dockrummet och 

Byggrummet. 

Även om de inte hunnit med att diskutera jämställdhetsarbetet på förskolan anser alla tre att 

de arbetar jämställt. Karin pratar om jämställdhetsuppdraget:  

”Man känner ju att ja men genus det står i läroplanen och så men att det hamnar i 

skymundan. Det är ju synd. Egentligen är det ju värdegrunden som är viktigare ändå än 

att de ska kunna räkna till femtio och så där”.  

Karin nämner även att hon anser dem vara jämställda men att de inte är så jämställda som de 

skulle vilja vara, det tolkar jag lite tvetydigt men antar att hon syftar på det faktum att de inte 

hunnit diskutera genus och jämställdhet. De är i alla fall överens om att de arbetar med barnen 

ur ett individperspektiv, de gör det tydligt att detta är viktigt för dem som pedagoger. Sara 

säger att deras avdelning är jämställd genom att uppmärksamma hur barnen vågar gå utanför 

ramarna, detta tolkar jag som att hon menar att de vågar leka med leksaker som traditionellt 

det motsvarande könet förväntas leka med. De menar att de har ett öppet och tillåtande klimat 

på avdelningen där barnen får möjlighet att göra det de vill och vara hur de vill oavsett om de 

är flicka eller pojke. De exemplifierar genom att tala om att de flesta barnen leker 

könsöverskidande vad gäller både kamrater och med leksaker utan att lägga värdering i om 

det är en ”typisk flickleksak”. På frågan om de arbetar med att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller återkom de hela tiden till att de vill se individen. Sara säger att 

deras avdelning är jämställd eftersom barnen vågar gå utanför ramarna, hon säger att de har 

pojkar som gillar att vara prinsessor och flickor som är fysiska och leker med bilar. Hon är 

tydlig med att förklara att de inte försöker göra om flickor till pojkar och vice versa, vill 

flickor leka med dockor så är det en självklarhet för henne. Jag tolkar det som att hon menar 

att de jobbar med jämställdhet eftersom barnen vågar gå utanför de traditionella ramarna när 

det gäller lekkamrater, lekar och leksaker.  

Sara nämner att även om de jobbar jämställt på förskolan så påverkar hemmet barnen väldigt 

mycket. Detta exemplifierar hon genom att återberätta en situation på förskolan där en pojke 

ville vara prinsessa. Av en flicka fick han då höra att det var omöjligt eftersom han är en 

pojke. Sara var snabbt fram och gjorde klart för barnen att det är okej att vara prinsessa även 

om man är pojke. Hon menar alltså att även om de på förskolan jobbar med ett öppet och 

jämställt förhållningssätt så visade detta exempel på att denna flicka måste fått med sig detta 

från annat håll i samhället, exempelvis hemifrån.  

4.2. Observationer 
Inne på avdelningen fanns det alltid en pedagog ur arbetslaget för att ta emot barnen men i det 

stora hela var samtliga tre närvarande. Sammanlagt under de tre observationstillfällena blev 

tretton flickor och tre pojkar lämnade av sina föräldrar inne på avdelningen.  

4.2.1. Bemötande 

Första hälsningen på barnen gjordes på ett likvärdigt, välkomnande och positivt sätt. Tonfallet 

hos de tre pedagogerna var relativt lika för alla barnen, jag kunde inte se några nämnvärda 

skillnader i hur de lät när de hälsade på flickor och pojkar. Det var snarare så att olika barn 
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fick olika bemötande oavsett om de var flicka och pojke. Beroende på tidpunkt, behov från 

barnet och hur många barn som kom samtidigt fick de olika mycket uppmärksamhet av 

pedagogerna. Pedagogerna hälsade, nämnde alla barnen vid namn samt frågade dem något 

eller småpratade till exempel om vad som skulle ske resten av dagen på förskolan. Vid något 

tillfälle återkopplade de till gårdagens aktiviteter eller annat som berörde just det barnet. 

När alla tre pedagogerna var i rummet och mötte barnet hälsade samtliga på hen som kom 

men det var oftast en av pedagogerna som var huvudpersonen i hälsningen. Det var alltså 

någon av de tre pedagogerna som alltid hälsade på barnet samt växlade några ord med 

föräldern. Det var ofta situationsbundet, alltså beroende på vem av pedagogerna som befann 

sig i rummet just då samt vem som stod närmast dörren där föräldrarna lämnade barnen. 

Enligt mitt observationsschema hälsade dock en av pedagogerna på flest barn. Denna pedagog 

höll sig eventuellt medvetet kring ingången när hon visste att det skulle komma något barn. 

Det skulle kunna vara en anledning till att hon tog emot och hälsade på flest barn, likväl som 

det kan ha blivit så av en slump. 

4.2.2 Ord 

Resultatet av mina observationer visar att det fanns tre fraser som var ständigt återkommande 

hos pedagogerna. De användes vid första bemötandet och hälsningen av samtliga barn som 

kom till avdelningen. Fraserna nedan står i ordning efter hur ofta de förekom. 

1. – Hej X! Hur är det med dig idag? 

2. – God morgon X!  

3. – Hej X! Kom in! 

Fraserna användes oavsett om det var en flicka eller pojke som kom. Pedagogerna gjorde det 

tydligt att de såg barnen genom att hälsa på dem ordentligt med namn och lät genuint glada 

när alla barnen kom. Vid något enstaka tillfälle tog en förälder över lämningen innan 

pedagogen hann hälsa på barnet, detta skedde med samma flicka under två av morgnarna jag 

observerade. Detta kompenserades dock i efterhand med att någon pedagog hälsade på barnet 

och småpratade en stund efter att föräldern gått. Vid två tillfällen var det kläder som var i 

fokus efter att en av de fraserna som nämnts ovan användes. Vid dessa två tillfällen var det 

två olika flickor som fick uppmärksamhet kring kläderna de bar av samma pedagog. En av 

flickorna visade stolt upp sin klänning och tycktes förvänta sig en reaktion av pedagogen. 

Andra flickan fick uppmärksamhet kring sina kläder utan att hon själv visade upp dem. På 

pedagogen lät det som att hon tyckte att de såg söta, fina och mysiga ut. 

4.2.3. Beröring  

Ungefär hälften av barnen fick beröring av någon pedagog när de kom till avdelningen. 

Beröringen kunde bestå av en kram, en hand som strök dem på axeln eller att få sitta i knät en 

stund. Jag kunde inte se några större skillnader mellan flickors och pojkars tilldelning av 

beröring och kroppsspråk. Det var snarare beroende på vilket barn som kom och vilken 

kontakt barnet sökte hos pedagogen som avgjorde om beröring skedde eller inte. 
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5. Analys 
Mina observationer var begränsade till lämningssituationen på morgonen och enligt resultatet 

gör pedagogerna inga skillnader i hur de bemöter barnen. Baserat på det fortsätter 

pedagogerna inte att föra vidare stereotypa könsmönster och könsroller. Sara liksom Karin 

trodde att de ibland gjorde vissa omedvetna skillnader i bemötandet av flickor och pojkar trots 

att de inte vill det. Erika däremot menade att hon aldrig lagt någon värdering vid vilket kön 

barnen har. Hon hoppades att hon inte gjorde någon skillnad mellan flickor och pojkar. Alla 

tre uppgav att de såg barnen som individer vilket visade sig tydligt under observationerna. De 

anpassade sitt bemötande beroende på vilket barn som kom men visade samma välkomnande 

och glada hälsning till alla. Karin beskrev tanken om barnen som enskilda personer genom att 

berätta att hon har lärt sig läsa av barnens behov snarare än vad barn generellt och baserat på 

kön behöver, alltså att flickor och pojkar behöver olika. Eidevald beskriver att en svårighet 

med läroplanen är att den är tolkningsbar. Det är fritt att välja hur man vill jobba med de olika 

delarna och hur man väljer att tolka uppdraget är valfritt. En av tolkningsmöjligheterna är just 

tanken om barnen som individer. Det tankesättet innebär att man som pedagog ser barnen som 

unika och i behov av olika saker (Eidevald, 2011). Det är just det förhållningssättet jag tolkar 

att pedagogerna i studien har eftersom de beskrev barnen som individer under intervjuerna 

och under observationerna bemötte dem därefter. Att ha den grundtanken tror jag bidrar till att 

barnen utvecklar en trygg identitet som i sin tur är gynnsam för könsidentiteten. Könsidentitet 

innebär en subjektiv upplevelse av att tillhöra ett visst kön (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011). På den individuella nivån skapas kön genom bemötande som baseras på 

förväntningar och föreställningar om vad hen är och borde vara för person (Wedin, 2011). Vi 

skapar vårt kön men på grund av yttre påtryckningar är vi inte fria att skapa det hur vi vill 

(Connell, 2009).  Alltså är pedagogerna en del i den yttre påverkan som formar och i hög grad 

påverkar barnens eget skapande av en identitet. Eftersom pedagogerna tänker att varje barn är 

en individ och bemöter dem därefter tror jag att det kommer att ge dem en stark självbild och 

en bra bas att våga bli vad och vem de vill. 

Pedagogerna menar att de har ett öppet och tillåtande arbetssätt och att barnen på avdelningen 

vågar gå utanför ramarna. De var överens om att det borde vara ett tecken på att de jobbar 

någorlunda jämställt även fast det inte är planerat och genomtänkt. Läroplanen fastställer att 

ojämställdhet handlar om hur vuxna bemöter och förväntar sig olika saker av flickor och 

pojkar. Ansvaret ligger alltså hos de vuxna att se över sitt förhållningssätt och bemötande av 

barnen (Henkel, 2006). Normer, värden, föreställningar och förväntningar ska inte vara ett 

hinder för barn som har genusmedvetna pedagoger på sin förskola eller avdelning. Där ska de 

få ett stort stöd som gör att de vågar vara den de är utan att begränsas.  

Under intervjuerna kom det fram att pedagogerna tyckte sig kunna för lite om genus och 

jämställdhet men att de inte är så medvetna som de personligen skulle vilja vara. Alla tre 

pedagogerna hade svårt att definiera begreppen genus, jämställdhet och jämlikhet, de både 

blandade ihop och kämpade med att beskriva vad de menade. Svaleryd skriver om att 

pedagogen själv måste bli medveten om sina egna föreställningar och sitt förhållningssätt 

gentemot barnen för att arbetslaget ska kunna bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. 

Arbetslaget måste synliggöra och utforma ett gemensamt tänk kring alla relevanta delar för att 

nå målen de sätter upp. Bland annat måste de utforma ett gemensamt förhållningssätt och 

kunna definiera begrepp som är betydande för jämställdhetsarbetet (Svaleryd, 2003). Enligt 

min studie har pedagogerna väldigt knapp teoretisk kunskap kring genus och jämställdhet 

men har i praktiken har ett bra förhållningssätt gentemot barnen även om det inte just har som 

tanke att vara avsett mot jämställdhet eller genus.  Bristen på kunskap leder till könsblindhet, 

detta innebär en oförmåga att kunna hantera och se skillnader i villkoren för flickor och 
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pojkar. Kunskap är alltså grundläggande för ett arbete med jämställdhet (Wedin, 2011). En 

genusmedveten pedagog ska både kunna stärka barns könsidentitet samt bidra till att barnen 

vågar gå utanför könsmönstren (Svaleryd, 2003). I mötet mellan människor blir jämställdhet 

och ojämställdhet till. Barnen är snabba på att läsa av de vuxnas budskap (Wedin, 2011). 

Pedagogerna menade att de inte tänkt igenom hur de bemötte barnen, de beskrev det som att 

det är en del av dem och deras roll som pedagoger. I det stora hela var de ganska nöjda över 

hur de är och gör eftersom de menar på att de har rätt förhållningssätt även om de teoretiskt 

inte kan redogöra för jämställdhet. De barn som inte följer de traditionella könsmönstren och 

istället går utanför det förväntade beteendet blir ett problem för vissa pedagoger (Wahlström, 

2004). Att pedagogerna på grund av sin knappa kunskap om genus skulle förstärka de 

traditionella och stereotypa könsrollerna stämmer inte in på dessa tre pedagoger.  

Deras förhoppningar om att alla barnen ska känna sig välkomna när de kommer till förskolan 

visade sig i de tre fraserna som de använde när barnen kom. De tre fraserna var inte planerade 

och genomtänkta men handlade om att barnen alltid ska känna sig sedda. Kroppsspråk och 

tonfall verkar vara väldigt viktigt som stöd i de ord de väljer. Observationerna visade att 

pedagogerna lät genuint glada när barnen kom till avdelningen. Genuskonsulten Wahlström 

tog upp ett exempel som skulle vara ett jämställt sätt att hälsa på barnen och baserat på det 

främjar dessa tre pedagoger jämställdhet genom att likvärdigt hälsa på barnen och få dem att 

känna sig välkomna (Wahlström, 2004). De benämnde barnen vid namn alla gånger de hade 

möjlighet till det vilket i sin tur främjar barnens identitetsskapande då de får känna sig som en 

individ istället för en del i en grupp (Henkel, 2006). 
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6. Diskussion 
Syftet med detta arbete var att belysa tre pedagogers inställning till sitt jämställdhetsuppdrag 

samt att se i vad mån deras tankar kring jämställdhet kom till uttryck i den del av praktiken 

som innefattar bemötandet av barnen. Min ena frågeställning handlade om vad jag kunde se i 

pedagogernas bemötande av barnen som kunde kopplas ihop med deras tankar om läroplanens 

jämställdhetsuppdrag. Under intervjuerna kom det fram att pedagogerna inte tänkt så mycket 

på läroplanens jämställdhetsuppdrag men att de skulle prata om det snart. Jag tolkade deras 

övriga tankar om genus och jämställdhet som att alla barn ska få samma möjligheter till allt i 

förskolan utan att hämmas av stereotypa föreställningar om kön. Under de tre 

observationstillfällena tittade jag på hur pedagogerna bemötte barnen i lämningssituationerna, 

det visade sig att pedagogerna bemötte barnen jämställt. De hälsade på alla barn oavsett kön 

på ett likvärdigt och jämställt sätt genom att nämna deras namn och visa att de var välkomna 

till förskolan. De använde sig av ett öppet kroppsspråk och glatt tonfall. I intervjuerna visade 

det sig att de inte var särskilt genusmedvetna men hade ett individperspektiv som hjälper till 

att stärka barnens könsidentitet. I arbetslaget hade de tillsammans inte pratat om jämställdhet 

men upplevde avdelningen som öppen och tillåtande. Detta föll sig naturligt för pedagogerna 

då de menade att det var en del av deras personlighet och inte något inövat och genomtänkt. 

Två av pedagogerna menade att deras roll i barnens skapande av en könsidentitet var mycket 

betydande medan den tredje pedagogen ansåg att hennes bemötande inte skulle påverka 

barnen i framtiden. Det visade sig trots det under observationerna att alla pedagogerna 

behandlade flickor och pojkar lika. Frågeställningen om pedagogernas tankar kring skapandet 

av barnens könsidentitet gav på så sätt en grund i mitt arbete som jag ville ha. Jag tänker 

tillbaka på den och ser att jag tänkte mycket på ett förväntat resultat jag själv skapat. Alltså att 

om de skulle anse sig ha en stor och betydande roll för barnens identitet så skulle de behandla 

dem på ett visst sätt och om de inte trodde det så skulle de bemöta dem på ett annat sätt.  Jag 

skulle säga att de är jämställda på ett omedvetet plan utan att vara helt könsblinda. Med tanke 

på resultatet upplever jag att jag nått upp till syftet trots att resultatet blev något annat än jag 

hade föreställt mig. Jag är positivt överraskad och min tro på en jämställd förskola känns mer 

hoppfull nu än innan examensarbetet. Med tanke på mina uppfattningar och tankar om att 

förskolan inte är jämställd så har de här tre pedagogerna visat motsatsen och det är jag 

tacksam för. 

Jag håller med pedagogerna om att man kan tolka deras bemötande av barnen som jämställt 

eftersom de inte gjorde någon skillnad på flickorna och pojkarna. Jag tänker dock att det krävs 

förberedelser till ett arbete med jämställdhet som bör innefatta och ge kännedom kring sina 

förkunskaper, betydande begrepp, teorier samt vad läroplanen anger om jämställdhet. Med 

tanke på att läroplanen ska genomsyra hela förskolans verksamhet bör arbetet och målen 

riktade mot jämställdhetsuppdraget vara genomtänkta och ha en kunskapsbas som grund. 

Tack vare att de bemöter barnen jämställt för de ändå förhoppningsvis inte vidare stereotypa 

könsmönster och könsroller. Med det sagt så anser jag ändå att de teoretiskt skulle kunna bli 

mer genusmedvetna och få syn på ännu mer könsmönster och skillnader i villkoren för flickor 

och pojkar på deras avdelning och kunna motivera vad de gör och varför i ett kommande 

jämställdhetsarbete. Om de skulle bli mer genusmedvetna så skulle de kunna värdera om de 

sista negativa föreställningarna och förväntningarna på könen som de själva talar om att de 

har. De handlingar och tankar de på intervjuerna talade om som omedvetna. 

Jag anser att arbetets tillförlitlighet är relativt hög. Om någon skulle göra denna undersökning 

på samma sätt som jag, skulle hen kunna få samma resultat. Att jag kände både barngrupp och 

personal innan jag gjorde studien kan ha haft betydelse för resultatet. Jag tror att det bidrog till 

att mina observationer blev genuina. Pedagogerna visste att jag skulle skriva om genus men 
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inte specifikt vad inom ämnet. Intervjuerna skulle eventuellt kunna mynna ut i olika resultat 

med tanke på att det pedagogerna svarade på mina frågor var ju sådant som de kände i just 

den stunden.  Alla tre talade om att deras roll som pedagog i grunden har med deras privata 

värderingar att göra. Jag tror tack vare det att svaren troligtvis skulle återkomma vid annat 

intervjutillfälle. Jag har tidigare i metoddiskussionen tagit upp att jag observerade tre pojkar 

och hela tretton flickor, med tanke på det så är det egentligen ganska svårt att bedöma om de 

bemöter samtliga barn på samma sätt. Jag gör ett antagande om att de gör det eftersom deras 

grundtanke om att barnen är individer utan fokus på barnens kön är tydlig. Jag kan inte se 

något i resultatet som skulle motsäga att de bemöter alla barnen utifrån tanken att alla är 

individer med olika behov. Jag tänker att om fler pojkars lämningar skulle ha observerats så 

skulle studiens giltighet höjas och jag skulle känna mig ännu mer säker på att mitt 

observationsresultat är giltigt.  
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Bilaga 1 Observationsmanual  

Observationstillfälle:______  

Närvarande pedagoger: ___________________________________________________  

Tidsåtgång: ________ Antal barn som lämnades: Flickor:____ Pojkar:____  

 

Barn p/f Pedagog Ord Kroppspråk/tonfall/beröring 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Bilaga 2 Intervjumall 

    Pedagog _____ 

1. Hur länge har du arbetat inom förskola? 

 

2. Vad har du för utbildning? 

 

3. Ingick genuspedagogik i din utbildning? På vilket sätt och hur mycket? 

 

4. Vad innebär begreppen genus och jämställdhet för dig? 

 

5. Anser du dig vara genusmedveten eller inte? Vad beror det på? 

 

6. Tror du att det finns skillnader i hur du bemöter flickor och pojkar? Varför tror du det 

är så? 

 

7. Vad tycker du är viktigt att tänka på i bemötandet av barnen när de kommer på 

morgonen? 

 

8. Vilken betydelse tänker du att du som pedagog har för barnens könsidentitet, och dess 

uppfattningar kring könsroller i framtiden? 

 

9. Har ni pratat om förskolans genusuppdrag, alltså det Läroplanen för förskolan tar upp 

angående jämställdhet? Lever ni upp till det? 

 

10. Hur arbetar ni i arbetslaget för att motverka traditionella könsmönster och könsroller?  

 

11. Skulle du säga att er förskola är jämställd? Vad baserar du det på? 

 

12. Skulle du vilja bli mer genusmedveten?



 

Bilaga 3 Missivbrev till pedagogerna 
Hej! 

Jag ska nu börja skriva mitt examensarbete och tänkte informera er om arbetet jag ska göra. 

Arbetet handlar om genus med inriktning mot pedagogernas förhållningssätt. Jag kommer vid 

tre tillfällen att observera er, samt genomföra en intervju med er var kring ett antal 

frågeställningar som berör genus.   

Uppsatsen kommer att skrivas på ett sätt som gör att det inte går att utläsa vart jag gjort 

studien. Jag garanterar er och barnen full anonymitet och kommer att följa de forskningsetiska 

principerna. Deltagandet är frivilligt och ni har möjlighet att avbryta när ni vill, materialet jag 

får in kommer endast att användas som en del i mitt examensarbete.  

Tyngdpunkten i mitt arbete ligger på pedagogerna men jag kommer att ge ut ett 

informationsblad till föräldrarna som de måste godkänna innan deras barn kan ingå i 

observationerna.  

Vid frågor och funderingar kan ni nå mig via telefon och mail. 

Mvh Mimmi Leandersson 

Telefon: xxx xx xx xxx 

E-post:mile0013@student.umu.se



Bilaga 4 Missivbrev till föräldrarna 
 

Hej!  

Jag heter Mimmi Leandersson och läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Umeå 

universitet. Jag har nyligen haft praktik på er avdelning och nu är det dags för mig att skriva 

examensarbetet. Arbetet kommer att handla om genus och tyngdpunkten ligger på 

pedagogernas förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. 

Uppsatsen kommer att skrivas på ett sätt som gör att det inte går att utläsa vart jag gjort 

studien. Jag garanterar alla inblandade full anonymitet och kommer att följa de 

forskningsetiska principerna. Deltagandet är frivilligt och ni har möjlighet att avbryta när ni 

vill, materialet jag får in kommer endast att användas som en del i mitt examensarbete.  

Jag kommer att befinna mig på förskolan vid tre tillfällen och observera pedagogerna. 

Tyngdpunkten kommer alltså att ligga på det pedagogerna gör och vad de säger men för att 

genomföra studien måste jag ha vårdnadshavarens godkännande. Med detta brev medföljer en 

blankett där ni skriver under och kryssar i om ni godkänner/inte godkänner att ert barn är med 

i studien.  Det är mycket viktigt för mig att få in blanketten oavsett vilket svar ni ger, 

blanketten lämnas till pedagogerna på er avdelning senast xx/xx! 

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta mig, tack på förhand! 

Mvh: Mimmi Leandersson 

Tfn: xxx xx xx xxx 

E-post: mile0013@student.umu.se 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Blanketten ifylles snarast och lämnas till pedagogerna på ditt barns avdelning senast: xx/xx 

Barnets namn: ____________________________________________________ 

   

Vårdnadshavares namn: _____________________________________________ 

 

Jag godkänner att mitt barn observeras     

 

Jag godkänner inte att mitt barn observeras 

Underskrift:_______________________________________ Datum: ______________ 

mailto:mile0013@student.umu.se

