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Sammanfattning 

Den här kvalitativa studien behandlar de för studien aktuella förskollärarnas uppfattningar om 

och planering av verksamheten utifrån de riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Studien 

behandlar en kvalitativ metod där fokus främst handlar om att undersöka respondenternas 

uppfattningar. För att ta reda på detta har semi-strukturerade intervjuer använts. Studiens 

respondenter består av tre förskollärare som arbetar på tre olika förskolor. I resultatet 

framkommer det att förskollärarna anser att de har ett stort ansvar vad gäller att följa de mål 

och riktlinjer som presenteras i förskolans läroplan. Studiens resultat visar även att 

tolkningsfriheten i förskolans läroplan uppfattas på olika sätt. En av förskollärarna anser att 

det är enklare att följa läroplanen på grund av att den står som föremål för tolkning. En annan 

förskollärare gör jämförelser med skolans läroplan och menar att den är enklare på grund av 

att det i den står hur lärarna ska arbeta. Det framkommer i resultatet att barnens intressen är i 

fokus vid planering av samtliga verksamheter i studien. Om barnen befinner sig i konkreta 

och relevanta sammanhang blir det inte för svårt för dem att förstå, lära sig och ta till sig av de 

mål och riktlinjer i förskolans läroplan som behandlar genus.  
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Förord 

Under förskollärarutbildningen vid Örebro universitet har vi fått pröva på att göra 

intervjustudier med förskollärare samt vårdnadshavare som har barn i verksamheten. Under 

utbildningen har vi även fått möjlighet att fördjupa oss i läroplanen genom att göra en 

läroplansanalys. Tidigare intervjustudier har fått mig att inse hur intressant det är att föra 

samtal och diskussion inom ett utvalt område med en person som, på något sätt, varje dag 

möter förskolans verksamhet. Läroplansanalysen vi gjorde tidigare under vårterminen fick 

mig att fundera över hur förskollärare uppfattar och planerar den pedagogiska verksamheten 

med stöd av den aktuella läroplanen för förskolan. Föreliggande studie är en kombination av 

mitt intresse för samtal och diskussion samt funderingar kring förskollärares olika typer av 

ställningstaganden. För att avgränsa studien och fokusera på ett specifikt område har studien 

genus som utgångspunkt. 

Anledningen till att jag skriver det självständiga arbetet ensam är att jag vecka 13, när vi 

påbörjade det självständiga arbetet, gick in i graviditetsvecka 36 med mitt första barn. 

Graviditeten har gjort att det blivit en extra utmaning för mig att genomföra det här trots att 

jag under hela tiden mått väldigt bra. Mitt mående under graviditeten gjorde att jag bestämde 

mig för att slutföra den här terminen och med det fullfölja det självständiga arbetet. 

Jag vill först och främst framföra ett stort tack till de förskollärare som ställt upp på intervju 

vilket gjort att mitt självständiga arbete varit möjligt att genomföra. Jag vill dessutom rikta ett 

tack till min handledare Dan Andersson som med sin handledning och kunskap styrt in mig på 

rätt väg i arbetet. Under de veckor då han varit sjukskriven samt varit på semester vill jag 

även tacka min vikarierande handledare Matilda Wiklund för hennes flexibilitet och stora 

engagemang i mitt arbete. Sist men inte minst, tack till min familj, mina närstående och 

främst till min sambo som fått ställa upp med alla möjliga typer av stöd och hjälp under 

arbetets gång, främst på slutet med vår dotter som tittade ut den tredje maj, tolv dagar efter 

beräknad födsel. 

   

     Julia Gottfridsson 

     Örebro den 25 maj 2017 
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1. Inledning 

1.1  Utformning av läroplan för förskolan 

I såväl mediedebatten som i forskning hävdas att förskollärare anser att det är svårt att 

uppfylla läroplanens uppdrag att aktivt motverka stereotypa könsrollsmönster (Engman, 2017; 

Wernersson, 2009 & Ribaeus, 2014). Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) rymmer 

strävansmål vilka fastställer inriktningen på förskolans arbete och till följd därav 

verksamhetens önskade kvalitetsutveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). Ingrid 

Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2016) hävdar att läroplanen medvetet inte 

beskriver hur förskollärare ska arbeta eller vilket förhållningssätt de ska ha till barns lärande. 

Det ses som ett uppdrag att ta sig an för förskollärarprofessionen. Utbildningsdepartementet 

(2010) menar att förskolan har flera uppdrag. I dessa ingår bland annat att hindra stereotypa 

könsrollsmönster samt medverka till att barnen utvecklas med utgångspunkt i de egna 

förutsättningarna. Uppdraget anses betyda att flickor och pojkar ska ha likvärdig möjlighet att 

undersöka och utveckla kunskaper och intressen för exempelvis språk, matematik, 

naturvetenskap och teknik. Forskning visar att förskollärare uttrycker en osäkerhet kring 

jämställdhetsarbete och ytterligare utbildning och kunskap i ämnet efterfrågas (Wernersson, 

2009). Ovanstående finns det potential till i förskolans verksamhet men det krävs att 

förskollärare har en medveten och engagerad inställning. Förskollärares förväntningar och 

bemötande av flickor och pojkar i olika situationer har här betydelse. 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

1.2  Studiens problemområde 

Den problematik föreliggande studie har som utgångspunkt är att förskollärare anser att det är 

svårt att arbeta med läroplanen. I en artikel i Umeå tidning skriven av Johan Engman (2017, 

22 mars) tyds det på att stora sjuktal, personalbrist samt stora barngrupper gör att 

förskollärarna går miste om planeringstid vilket resulterar i att de har svårt att följa 

läroplanen. Therese Holmgren från Lärarförbundet i Umeå säger i artikeln att all personal i 

förskolan är skyldig att härledas av skollag samt läroplan. Hon uttrycker vidare att förskolan 

inte är en plats där barn enbart ska förvaras men anser att det nästintill blivit så. Ingrid 

Pramling Samuelsson, Sonja Sheridan och Pia Williams (2015) refererar till Ingrid Pramling 

Samuelsson, Sonja Sheridan och Nasiopoulou (2014) som menar att föräldrar till barn i 

förskolan ger uttryck åt en oro i fråga om mängden barn i förskolegrupperna. Utöver det 

redogör förskollärare för svårigheterna gällande arbetet med läroplanens mål och riktlinjer 
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med anledning av de stora barngrupperna. De förskollärare som ingår i Inga Wernersson 

(2009) avhandlingsstudie visar ett positivt intresse i fråga om jämställdhet i förskolan, men 

förskollärarna vill ha ytterligare utbildning och kunskap vad gäller ämnet. De efterfrågar 

förutom ytterligare utbildning och kunskap ett större engagemang från skolledning och 

kommun.  

Katarina Ribaeus (2014) skriver i sin avhandling att hon för flera år sedan lyssnat till en 

forskares berättelse om föreläsningar för skolchefer och lärare som handlade om demokrati. 

Den föreläsande forskaren talade om den starka enigheten angående demokratins eftersträvan 

och vikt i skolan. När forskaren ställde frågan till skolcheferna och lärarna i publiken om hur 

de arbetade med demokrati blev det tyst. Skolinspektionen (2016) lägger i sin rapport vikt vid 

att det kan finnas svårigheter för förskollärare när det gäller att ta ansvar för det pedagogiska 

arbetet. Det framgår att en förskollärare i rapporten anser att resultatet av uteslutande stöd från 

ledningen leder till att det är svårt att ta rollen som ansvarig.  

De svårigheter förskollärare av olika anledningar upplever att följa läroplanen och arbeta 

praktiskt med stöd av den har fått mig att bli intresserad av att undersöka hur förskollärare 

uppfattar läroplanens mål med fokus på genus. Förutom detta även hur de beskriver att de 

arbetar för att följa målen i förskolans läroplan. Det forskningsämne föreliggande studie utgår 

från är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare uppfattar, planerar med stöd av och 

beskriver att de arbetar med de riktlinjer som presenteras i förskolans läroplan. För att 

avgränsa studien och lägga fokus på ett specifikt område har jag vid arbetet med 

undersökningen valt att studera ovanstående utifrån området genus. Det för att nå 

förskollärarnas uppfattningar inom samma område, att jag har ett intresse för genus och för att 

det är ett område det läggs stor vikt vid i läroplanen. Trots det visar forskning att förskollärare 

vill ha ytterligare utbildning och kunskap i ämnet (Wernersson, 2009). Barbro Bruce och Bim 

Riddersporre (2012) gör en beskrivning av ordet genus och menar att det handlar om den roll 

en flicka eller pojke tar alternativt ges i ett socialt sammanhang. Författarna menar att både 

erfarenheter från samspel med andra samt på vilket sätt förskollärare beskriver och bemöter 

barnen har stor påverkan.  

Min förhoppning är att föreliggande studie med sitt innehåll bidrar till att förskollärare får upp 

ögonen för hur andra förskollärare och verksamheter uppfattar och planerar sin verksamhet 

med stöd av läroplanen. Att väcka en lust av att skapa ett intresse och en nyfikenhet för att 

inspireras av andra förskoleverksamheter och använda det som underlag för diskussion och 

utveckling av den egna förskoleverksamheten.  



   

 

Sida | 3  

 

1.3  Syfte och frågeställning  

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur förskollärare uppfattar de mål och 

riktlinjer som finns presenterade i förskolans läroplan. Samt hur förskollärarna beskriver att 

de arbetar i verksamheten för att bidra till att förskolans uppdrag fullföljs.  

Med utgångspunkt i ovanstående syfte kommer mitt självständiga arbete svara på följande 

frågeställning: 

1. Hur uppfattar förskollärarna de mål i förskolans läroplan som behandlar genus? 

2. På vilket sätt beskriver förskollärarna att de arbetar i verksamheten för att nå de mål och 

riktlinjer som presenteras i förskolans läroplan med fokus på genus? 

1.4  Disposition 

Föreliggande studie är uppdelad i sju delar. Varje del består av ett kapitel som övergripande 

beskriver innehållet. Samtliga delar består dessutom av avsnitt vilka närmre specificerar ett 

innehåll. Nedan görs en beskrivning av vilket innehåll som presenteras i respektive del.  

I del 1, som benämns Inledning, görs en beskrivning av den inriktning och det problem 

studien utgår från. Avsnittets syfte och frågeställning innehåller en presentation av det syfte 

och de frågor studien har som utgångspunkt.  

Del 2, som har rubriken Förskolans läroplan och genus består av fyra avsnitt. Dessa är 

Förskolans första läroplan, Skärningspunkten mellan läroplanen och den praktiska 

verksamheten, Förskollärares ansvar för barns lärande samt Genus och jämställdhet i 

förskolan.  

I del 3, som benämns Tidigare forskning, presenteras forskning i form av avhandlingar och 

artiklar vilka berör det forskningsfält av relevans för studien. Avsnitten i denna del har jag 

valt att kalla Att praktisera förskolans läroplan, Främjandemål bidrar till här och nu 

pedagogik, En förändrad ansvarsstruktur och Genusmedvetenhet i förskolan. Delen avslutas 

med Sammanfattning och relevans för studien. 

Del 4 som namnges Metodologi, består av Metodansats och Bearbetning och analys av semi-

strukturerade intervjuer.  

Del 5, Metod, innehåller ett flertal avsnitt vilka är Intervju som metod för insamling av 

empiri, Urval och genomförande, Etiska ställningstaganden och Presentation av de 
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medverkande och deras avdelningar. Utöver dessa avsnitt innehåller dessutom kapitlet 

information om vilket tillvägagångssätt som varit relevant för studien.    

Del 6, Resultat, innehåller avsnitt i form av kategoriseringar som gjorts med stöd av studiens 

frågeställning samt empiriska underlag. I sin helhet behandlar kategorierna förskollärarnas 

uppfattningar om förskolans läroplan samt förskollärarnas beskrivningar av arbetet med stöd 

av förskolans läroplan. För att tydliggöra vad som framkom i studiens resultat avslutas 

resultatet med ett avsnitt som benämns Sammanfattning av resultat. 

Del 7, Diskussion, består av tre avsnitt vilka jag valt kalla Resultatdiskussion, 

Metoddiskussion och Förslag på vidare forskning. Här presenteras en diskussion kring det 

resultat som framkom i studien. Kopplingar görs till den tidigare forskningsgenomgång det 

redogörs för samt en diskussion kring den metod studien har. Delen avslutas med förslag på 

vidare forskning. Den sista rubriken inrymmer den forskning det inte fanns utrymme för i 

studien samt det som inte var relevant för just denna studie men hade varit intressant att 

studera vidare.  
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2. Förskolans läroplan och genus 

Det här kapitlet innehåller fyra avsnitt vilka var och en redogör för ett innehåll relevant för 

studien. Stora delar av studien är inriktad på förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och av 

den orsaken inleds den här delen med en kort beskrivning av läroplanens historia samt det sätt 

den senaste upplagan är utformad på. Utifrån studiens syfte finns det ett avsnitt som behandlar 

förskollärares uppfattningar om läroplanen samt hur de beskriver att de arbetar för att nå de 

mål och riktlinjer som presenteras i förskolans läroplan. Av den anledningen finns ett avsnitt 

som berör skärningspunkten mellan läroplanen och den praktiska verksamheten. Kapitlet 

Förskolans läroplan och genus innehåller dessutom delar som lägger vikt vid förskollärares 

ansvar för verksamheten, planering och den tolkningsfrihet som finns vid arbetet med 

förskolans läroplan. Bakgrunden avslutas med ett avsnitt som behandlar genus och 

jämställdhetsarbete, vilket har relevans då en avgränsning av studien gjorts som berör genus.  

2.1  Förskolans första läroplan 

Förskolan har historiskt sett inte alltid styrts av en läroplan men år 1998 fick den 

svenska förskolan sin första läroplan, Läroplan för förskolan Lpfö 98. Upplagan 

utfärdades av regeringen och innehöll en författning av arbetsförordningar med 

bestämmelser. Tidigare hade Socialstyrelsen enbart offentliggjort pedagogiska riktlinjer 

i form av rekommendationer (Vallberg Roth, 2011). Ingrid Pramling Samuelsson (2014) 

skriver att förskolans och skolans läroplan har den formella statusen förordning. Det 

innebär att den står för det samtlig personal i förskolans och skolans verksamhet har 

som skyldighet att arbeta mot. 

2.2  Skärningspunkten mellan läroplanen och den praktiska verksamheten 

Ninni Wahlström (2016) menar att den centrala kärnan i varje skolform utgörs av läroplanen 

samt lärares sätt att förmedla kunskaper. Trots det har skärningspunkten mellan läroplan och 

den praktiska verksamheten varit oklar. Oklarheten mellan läroplanen och den praktiska 

verksamheten har gett till följd att läroplansteori och didaktik många gånger har ansetts vara 

parallella kunskapsfält i utbyte mot att ses som samordnade med varandra. Det som dessa har 

gemensamt är att tolkning av läroplan och förberedelser samt verkställande av praktisk 

verksamhet handlar om att förhålla sig till ett kunskapsinnehåll (Wahlström, 2016).  

Wahlström (2016) menar fortsättningsvis att i den praktiska verksamheten omvandlar läraren 

ett kunskapsinnehåll som går hand i hand med den egna tolkningen och med barnens respons. 
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Det betyder att det är läraren i fråga som bildar sin egen version av läroplanen genom att 

presentera ett ämnesinnehåll för barnen. På så sätt görs ett val i på vilket sätt barnen ska ta del 

av innehållet. Förskolans läroplan görs synlig för de som i vardagen möter förskolans 

verksamhet, barn och vårdnadshavare, genom de aktiviteter som praktiseras i verksamheterna. 

Skulle differensen mellan den förordade läroplanen på samhällsarenan och den verkställda 

läroplanen i praktiken anses vara för stor ställer förskola och skola sinom tid krav vad gäller 

nya förändringar och reformer i läroplanen (Wahlström, 2016).  

2.3  Förskollärares ansvar för barns lärande 

Skolinspektionen (2016) utgår i sin rapport från en och samma frågeställning vilken är: 

Arbetar förskolan för att stimulera och utmana barnen i deras utveckling och lärande så 

att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar? Det empiriska materialet är 

insamlat genom dokumentstudier, observationer och intervjuer. Rapporten betonar att 

det kan vara svårt för förskollärare att ta ansvar för det pedagogiska arbetet och 

undervisningen om förskolechefen inte tydliggör vilken typ av ansvar förskolläraren 

har. En av de intervjuade förskollärarna i studien ger uttryck åt att det är svårt när det 

inte finns stöd från ledningen. Sara Irisdotter, Ann Paulin och Kirsten Grönlien 

Zetterqvist (2009) skriver att den lärare en person kommer att vara och utvecklas mot 

beror till stor del på vilken typ av lärargrupp, skolkultur samt hur det samhälle personen 

i fråga verkar i, ser ut. Den interaktion som skapas mellan det individuella och det 

gemensamma har stor betydelse när det kommer till potential att handla moraliskt i 

etiska val.  

Skolinspektionen (2016) betonar att förskolans läroplan inte fastställer några konkreta 

metoder eller arbetssätt för på vilket sätt det pedagogiska arbetet ska genomföras sett ur 

ett praktiskt perspektiv. Läroplanen anger heller inte hur förskollärare ska ta ansvar vad 

gäller lärandet. Det innebär att frågan om på vilket sätt barnen i förskolan förmedlas 

kunskaper eller på vilket sätt förskollärare med stöd av målstyrda processer inspirerar 

och utmanar barnen i sin respektive utveckling och lärande görs aktuell 

(Skolinspektionen, 2016). Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) menar att 

oberoende av hur läroplanen är utformad är det förskollärarens ansvar att ta ställning till 

de lärande- och undervisningsaktiviteter, avsikter och syften som sker i den aktuella 

barngruppen.  
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Göran Linde (2012) hävdar att mycket av det vi gör upp en plan för inte blir precis som vi har 

tänkt oss men anser att det för det mesta blir bra ändå. Författaren menar att planering handlar 

om att försöka bestämma över hur framtiden ska bli men allt som inträffar är inte något vi på 

förhand väntat oss. Läroplaner är utformade på ett sätt så att möjlighet till tolkning finns, det 

innebär att tillägg och fråndrag förekommer (Linde, 2012). Han menar vidare att de 

fastställande som inverkar på det realiserade innehållet sker på tre typer av arenor. Dessa 

arenor skriver Linde (2012) är formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Formuleringsarenan innebär utgivandet av de reglerande läroplanerna, på 

transformeringsarenan sker en tolkning av läroplanen av olika typer av aktörer och på 

realiseringsarenan sker händelserna som på ett mer eller mindre sätt grundar sig i planerna.  

2.4  Genus och jämställdhet i förskolan 

Christian Eidevald (2011) hänvisar till sin erfarenhet som lärarutbildare och menar att 

begreppet genuspedagogik flitigt används inom förskola och skola. Han menar att de 

flesta förskollärare och lärare han möter använder ordet men har ingen förklaring till 

det. De förutsätter att alla vet vad det betyder. De förskollärare han mött säger sig vara 

för jämställdhet men har ofta svårt att ge en förklaring på vad jämställdhet är. 

Författaren menar att begreppet genus tidvis kan förstås med utgångspunkt i en 

förmodan om att en person inte kan avgöra vilka egenskaper och förutsättningar någon 

har utifrån vilket kön de har. Eidevald (2011) menar vidare att när begreppet genus 

började användas under 1980-talet bidrog det till att det blev möjligt att hålla isär vilket 

kön någon har och personen i frågas uppfattade egenskaper.  

Eidevald (2011) hävdar att jämställdhetsarbetet i förskolan kopplas ihop med 

kvinnofrågor och insatser vilka är speciellt inställda till flickor. Författaren menar vidare 

att jämställdhetsarbete är ett vanligt förekommande begrepp vilket används för att 

utmärka att flickor och pojkar ska bemötas med olika strategier. Dessutom används 

ordet jämställdhetsarbete enligt författaren med samma betydelse som genusarbete. 

Författaren ställer sig kritisk till att läroplanen inte tar upp vad målen och riktlinjerna 

innebär och menar att det beroende på hur förskollärare ställer sig till genus kan de tolka 

målen som behandlar jämställdhet på ett flertal olika sätt. Det innebär att varje förskola 

på egen hand får välja hur de vill arbeta med att inte begränsa flickor och pojkar, vilket 

ger till följd att mål och arbetssätt kan se olika ut (Eidevald, 2011). 
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3. Tidigare forskning 

För att söka tidigare forskning inom studiens problemområde har Örebro 

universitetsbiblioteks hemsida varit till hjälp för denna studie. Vad gäller avhandlingar har 

LIBRIS använts och via databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care, 

DiVa, Digitala Vetenskaps Arkivet och Nordisk Barnehageforskning har artiklar funnits. De 

avgränsningar som blivit relevanta har vid sökning av avhandlingar via LIBRIS varit just 

”avhandlingar” samt vid enstaka tillfällen ”fritt online”. De avgränsningar som använts vid 

sökandet av vetenskapliga artiklar är Peer Reviewed, Academic Journals och i ett fåtal fall 

Linked Full Text. Sökorden som använts är främst förskol*, läroplan*, didak*, uppfatt*, 

prakti*, ansvar*, gender*, early childhood, preschool* och curriculum*. 

Vad gäller övriga typer av urval har det årtal artiklar samt avhandlingars publicerats 

övervägts. Den tidigare forskning som presenteras här ska vara aktuell och publicerad på 

2000-talet, just för att det händer mycket inom utbildning på relativt kort tid. Vad gäller 

internationella artiklar och avhandlingar används artiklar som behandlar den svenska 

förskolan men som är skrivna på norska samt engelska. Då studien främst utgår från 

förskolans läroplan anses det svårt att hitta relevant, internationell litteratur för studien. 

3.1  Att praktisera förskolans läroplan 

Under den här rubriken kommer jag redogöra för forskning som berör sambandet mellan teori 

och praktik vilket i det här fallet handlar om läroplanen och den praktiska verksamheten i 

förskolan. Stycket tar dessutom upp forskning gällande förskollärares roll vid barns lärande 

samt förskollärares uppfattningar om jämställdhet i förskolan. 

Marit Alvestad och Anita Berge (2009) behandlar i sin artikel svenska förskollärares 

uppfattningar om aspekter av deras planering av verksamheten i förhållande till den nationella 

läroplanen. För att få fram förskollärarnas uppfattningar av planeringen av den pedagogiska 

verksamheten har författarna använt sig av kvalitativ djupintervju som datainsamlingsmetod 

samt fenomenografi som metodansats. Författarna visar i artikeln att även om en teoretisk 

grund presenteras i läroplanen medför det inte att det är de som sedan genomförs praktiskt i 

verksamheten. Läroplaner står alltid som föremål för tolkning och den svenska läroplanen är 

utformad med mål att sträva mot. Alvestad och Berge (2009) ger uttryck för att en av 

framtidens utmatningar enligt dem är att tydliggöra en social och kulturell modell för en 

pedagogisk verksamhet i förskolan. I diskussionen framkommer det att förskollärarna ser 

lärandet som något som kommer från barnen själva. Den roll de vuxna har i lärandet är att 
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vara observatörer med ansvar vad gäller att underlätta och uppmuntra barnen i den dagliga 

verksamheten. 

Liknande resultat visar Inga Wernerssons avhandlingsstudie (2009). Även hon menar att 

styrdokumenten lämnar stort utrymme för förskollärare att göra egna tolkningar av 

exempelvis jämställdhet. Större delen av förskollärarna som ingick i studien var överens om 

att jämställdhet i första hand handlar om könens lika värde. En vanlig åsikt visade sig 

dessutom vara att jämställdhet innebär gemensamt föräldraansvar och fördelning av 

maktskillnader. Ett flertal förskollärare i studien ger uttryck åt ett positivt intresse för 

jämställdhetsfrågor samt jämställdhetsarbete i förskolan. Däremot frågar de efter mer 

utbildning och kunskap i ämnet samt ett större engagemang från skolledning och kommun. 

Samtidigt hävdar Wernersson (2009) i sin studie att flertalet kommentarer från förskollärare 

och lärare visar på en bristfällig kunskap om begreppet jämställdhets betydelse samt innehåll.  

3.2  Främjandemål bidrar till här och nu pedagogik 

Följande forskning behandlar vad förskollärare väljer att ha för utgångspunkt i sin 

verksamhet. Jämförelser mellan förskolans och skolans läroplaner framkommer samt vikten 

av de höga krav och det uppdrag förskollärare har. 

Agneta Jonsson (2011) har skrivit en avhandling där syftet med studien är att utveckla 

kunskap om på vilket sätt förskollärare uppfattar samt redogör för förskolans läroplan. I 

studien läggs fokus på förskollärarnas redogörelser av det innehåll och de arbetsformer 

läroplanen redogör för samt vad som utmärker verksamheten för de yngsta barnen.  

Resultatet av studien visar bland annat att förskollärarna uttrycker att de är medvetna om att 

de har en läroplan att följa men de har barnen som ledstjärnor i sina verksamheter. En av de 

intervjuade förskollärarna i studien betonar skillnaden mellan skolans uppnåendemål och 

förskolans strävansmål. Förskolläraren menar att förskolans läroplan innehåller stora delar där 

något ska främjas vilket resulterar i att förskollärarna kan planera mer här och nu. I 

diskussionen skriver Jonsson (2010) att studiens resultat visar att varken utvärderingar eller 

läroplanstexter tydliggör indikationer vilka kan relateras till den här och nu pedagogik 

studiens lärare använder sig av. Författaren gör en tolkning och menar att studien visar att 

olika typer av situationers didaktiska förutsättningar i verksamheten, snarare bygger på 

förhållningssätt och hanteras här och nu i fler fall än det i förväg planeras i detalj.  

Jonsson (2010) betonar att det är viktigt att lärare förstår det uppdrag de har i sitt yrke. På så 

sätt bildar de en medvetenhet om vilken roll de har som aktörer i verksamheten. I de fall där 
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de yttre kraven blir större, exempelvis vid nya revideringar av läroplanen, kan det skapa 

uppfattning om och möjlighet till att omvärdera de egna yrkeskunskaperna. Det för att i vidare 

arbete ha chans att fortsätta att uppvisa professionalitet i sitt yrke (Jonsson, 2010).  

Annika Eriksson (2014) får i sin avhandling fram liknande resultat som Jonsson (2010). 

Resultatet i Erikssons studie visar att pedagogerna strävar efter att hålla samman innehållet för 

lärande som redovisas i läroplanen. Utöver det är barnens intressen och lärandebehov som 

styr hur de arbetar i verksamheten. Pedagogerna som ingår i studien menar att de utgår från 

sin uppfattning av sitt uppdrag och aktuella styrdokument när de underbygger sina 

ställningstaganden vad gäller arbetssätt och utförande av temainriktat arbete. Eriksson (2014) 

betonar i diskussionen att på det sätt förskollärarna ser på det uppdrag de har samt vilka 

förutsättningar och begränsningar de anser att formuleringarna i förskolans läroplan 

presenterar, påverkar hur verksamhetens utformning och realiserande utformas.  

Att barnens intressen styr verksamheten framkommer även i Pramling Samuelsson, Williams 

och Sheridan (2015) artikel. Författarna menar att mängden barn i svensk förskola under den 

senaste tiden ökat i samtliga åldersgrupper. Författarna menar dessutom att revideringar av 

förskolans läroplan gjorts vilket bidragit till att högre krav ställs vad gäller den pedagogiska 

verksamheten. Artikeln problematiserar förskollärares uttryck gällande möjligheter samt 

hinder vid arbetet med läroplanens intentioner i fråga om storleken på barngruppen.  

Studiens resultat visar att ett flertal förskollärare berättar att de strävar efter att följa 

förskolans läroplan men menar att värdegrundsarbetet många gånger läggs mest fokus vid. Ett 

flertal förskollärare i studien ger uttryck åt en retorik angående läroplansarbetet. Det handlar 

om att det är barns intresse som styr. Författarna menar att ha barnen intresse som vägledning 

i arbetet kan användas som skäl till att arbeta med alternativt inte arbeta med läroplanen av 

den orsaken att det likväl är barnens idéer som orienterar förskollärarna. Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) hävdar att valet med att utgå från barnens 

intressen är ett sätt att ge dem möjlighet till delaktighet. Författarna refererar till UNICEF och 

menar att utgå från barnens intressen går i linje med både förskolans läroplan samt 

bankonventionens intentioner.  

3.3  En förändrad ansvarsstruktur 

Nedanstående forskning ger en redogörelse av förändringen av förskollärares ansvar, vikten 

av att ha förskollärare och barnskötare i verksamheten samt vad kvalitet i förskolan kan 

innebära. 
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Anita Eriksson (2015) har skrivit en artikel som har till syfte att belysa och problematisera på 

vilket sätt diskursen om förskollärares ansvarsuppdrag vad gäller förskolans pedagogiska 

verksamhet har skrivits fram och förändrats i nationella policydokument. I artikeln framgår 

det att diskursen historiskt sett varierat gällande ansvaret att leda och ge form åt den 

pedagogiska verksamheten i förskolan, förskollärarutbildningen och förskollärarkårens 

kunskapsbas samt kompetensutveckling. I analysen sammanfattar författaren kort att 

förskollärares ansvar gått från yrkeskåren självpåtaget till att bli ett av staten och dessutom ett 

till viss del legitimerat ansvar. Eriksson (2015) hävdar i sin artikel att i den diskurs som 

beskriver det ansvar förskollärare har handlar om synen på vad förskolläraren med hänsyn till 

sin yrkeskunskap har möjlighet till och ska ansvara för. Förutom det vilken typ av kunskap 

och kompetens som anses vara relaterad till förskolläraryrket. Samt vilka krav som ställs på 

förskollärare för att ha möjlighet att förmå att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten i 

förskolan.  

I Karin Renblad och Jane Brodin (2012) artikel framkommer det att en av förskolecheferna i 

studien anser att fler förskollärare i en verksamhet inte alltid resulterar i högre kvalitet. 

Förskolechefen menar vidare att kvalitet handlar om värdegrund och förhållningssätt samt att 

de som arbetar i verksamheten gör det på ett förebyggande sätt gentemot kränkningar och 

konflikter. Det framkommer i studien att samtliga förskolechefer som ingår är ense om att 

både förskollärare och barnskötare är nödvändiga inom verksamheten för att få en bred 

kompetens vad gäller att tillgodose samtliga barns behov av omsorg och lärande.  

Renblad och Brodin (2012) ställer sig kritiska till att dra slutsatsen av att 

förskoleverksamheten har hög kvalitet samt en lyckad pedagogisk verksamhet när barnen är 

glada och har roligt. De menar att barnen i förskoleverksamheten kan ha roligt men det 

betyder nödvändigtvis inte att den har en hög kvalitet sett från ett vuxenperspektiv. 

Författarna refererar till Ljusberg som menar att det handlar om fokus, vilket fokus har 

verksamheten och vems fokus är det som anses vara viktigt. Renblad och Brodin (2012) 

hävdar däremot att resultatet av deras studie visar att en god kvalitet i förskolan medverkar till 

barns välbefinnande och hälsa.  

3.4  Genusmedvetenhet i förskolan 

Forskningen som presenteras under den här rubriken handlar om genusmedvetenhet, på vilket 

sätt skollag och läroplan skriver om arbetet med jämställdhet samt nackdelar med den fria 

leken i förskolan sett från barnens utveckling av kunskaper.  
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Kristina Andersson (2011) har skrivit en avhandling där syftet är att göra det synligt och 

utmana föreställningar vad gäller naturvetenskap och genus i förskolan och skolan. 

Författarens frågeställningar behandlar hur ökad genusmedvetenhet kan åstadkommas hos 

förskollärare och lärare, om en ökad genusmedvetenhet kan bidra till förändring i deras 

förhållningssätt samt hur aktionsforskning kan medverka till att öka genusmedvetenheten. 

Andersson (2011) refererar till SOU 2006:75 Jämställdhet i förskolan – Om betydelsen av 

jämställdhet och genus i förskolan. Där görs en beskrivning av ordet genusmedvetenhet med 

utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten. I det sammanhanget anges att förskollärare 

ska ha ett medvetet förhållningssätt till kön och genus vid planering av de aktiviteter som 

utspelar sig i förskolans verksamhet. Andersson (2011) sammanfattar avslutningsvis 

begreppet genusmedvetenhet och hävdar att det kan kopplas till jämställdhetsarbete, där ett 

perspektiv av att vara genusmedveten innefattar att förskolläraren i fråga ska vara 

uppmärksam på ojämställdheter samt ha redskap för att i det fallet kunna medverka till någon 

form av förändring.  

Christian Eidevald (2009) har i sin avhandling bland annat studerat hur förskollärare gör 

skillnad mellan flickor och pojkar i olika typer av vardags- och leksituationer i förskolans 

verksamhet. Han menar att beskrivningar som görs av forskare, förskollärare och föräldrar 

vad gäller flickor och pojkar ofta stärker mer än utmanar den konservativa stereotypa bilden 

av på vilket sätt flickor och pojkar väntas vara. Eidevald (2009) skriver vidare att skollag samt 

läroplan fastställer att personalen i förskolan ska arbeta med jämställdhet, men vad arbetet på 

ett konkret sätt innebär ges ingen formulering av. Det bidrar till och öppnar upp för egna 

tolkningar och arbetssätt. Trots det menar författaren att mycket visar att barn växer upp med 

en kraftig styrning vilken inte är relaterad till personen i fråga utan istället till dess kön. Han 

fortsätter med att återigen lägga vikt vid att nationell och internationell forskning visar att de 

som arbetar i förskolan snarare förstärker än motverkar traditionella könsmönster. 

Jonas Hallström, Helene Elvstrand och Kristina Hellberg (2014) har skrivit en artikel där de 

undersöker på vilket sätt flickor och pojkar utforskar och lär sig teknik samt hur 

förskollärarna arbetar för att rama in det i den fria leken. Studien är gjord på två svenska 

förskolor. Resultatet visar att förskollärarna inte aktivt arbetar för att flickor och pojkar ska 

ges lika möjlighet till att utforska och använda material samt leksaker vilka inte är 

könsstereotypa, i den fria leken. I diskussionen framkommer det att författarna hävdar att data 

från deras studie visar att det finns en nackdel när den fria leken är för fri. Hallström, 

Elvstrand och Hellberg (2014) menar att det kan bidra till att förskolemiljön blir en miljö där 



   

 

Sida | 13  

 

förskollärarna låter barnen välja fritt vilket resulterar i att utveckling av kunskaper inom olika 

ämnen gås miste om, i det här fallet handlar det om teknik. De intervjuer som genomfördes i 

studien visade att några av förskollärarna ansåg att de inte kunde se några könsskillnader alls 

medan andra uttryckte en medvetenhet om skillnaderna. Författarna gör ett antagande om att 

förskollärarnas olika typ av förståelse för kön gör det svårt för dem att utforma den fria leken 

på ett sätt som bidrar till att skapa lika möjligheter för båda könen.  

3.5  Sammanfattning och relevans för studien 

Forskningsgenomgången visar att läroplanens teoretiska grund inte bidrar till att det är de som 

beskrivs som görs praktiskt. Orsaken till det är att det i förskolans läroplan finns 

tolkningsfrihet för förskollärare. Det bidrar till att några av förskollärarna i ovanstående 

forskningsgenomgång medger att de har barnen som ledstjärnor i sin verksamhet men att de 

dessutom är medvetna om förskolans läroplan. Det ges heller inga konkreta beskrivningar av 

jämställdhetsarbete och forskning visar att det finns en osäkerhet hos förskollärare vad gäller 

jämställdhetsarbete samt att de efterfrågar ytterligare utbildning och kunskap i ämnet. Det 

framkommer dessutom att den stereotypa bilden av flickor och pojkar snarare stärks än 

utmanas. Forskningsgenomgången visar även att förskollärares ansvar har förändrats över tid 

och det är viktigt att de har förståelse för uppdraget. Ovanstående forskning pekar på att god 

kvalitet i förskolan bidrar till barns välbefinnande och hälsa och förskolecheferna lägger vikt 

vid att både förskollärare och barnskötare är viktiga komponenter i en verksamhet.  

Den forskning som främst anses vara relevant och som tas med in i studien är att förskolans 

läroplan som styrdokument för förskoleverksamheter står som föremål för tolkning samt 

innehåller strävansmål (Alvestad & Berge, 2009). Det bidrar till att förskoleverksamheter kan 

se olika ut på grund av de tolkningar som görs av respektive personal. Dessutom visar studier 

att förskollärare ställer sig positiva i frågan om jämställdhet i förskolan men vill ha mer 

utbildning och kunskap samt att skolledning och kommun visar ett större engagemang 

(Wernersson, 2009). En av studiens forskningsfrågor behandlar förskollärares uppfattningar 

om de mål i förskolans läroplan som behandlar genus. Av den anledningen blir ovanstående 

forskning relevant för studien då den behandlar tolkningsfriheten i läroplanen och 

förskollärares kunskaper om jämställdhet. Föreliggande studies andra forskningsfråga 

behandlar förskollärarnas beskrivningar av deras arbete med genus i förskolans läroplan. 

Andersson (2011) hävdar förskollärare ska ha ett medvetet förhållningssätt vad gäller kön och 

genus när planering av aktiviteter i verksamheten sker. Forskning visar att förskollärare är 

medvetna om innehållet i förskolans läroplan men att det utöver de är barnens intressen samt 
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de lärandebehov som finns i barngruppen som står som utgångspunkt för verksamheten 

(Eriksson, 2014). Det anses vara relevant för föreliggande studie då det handlar om vad det är 

som styr förskollärarnas val vid planering av arbetet.  

Sammanfattningsvis mynnar studiens teoretiska utgångspunkter ut i att förskolans läroplan är 

utformad på ett sätt som öppnar upp för förskollärares tolkningar, förskollärare efterfrågar 

ytterligare utbildning och kunskap inom området jämställdhet, det finns utrymme för 

förskollärare att förhålla sig till barnens intressen och behov men att ett medvetet 

förhållningssätt till kön och genus alltid ska finnas där.  
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4. Metodologi 

4.1  Metodansats 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) gör en beskrivning av ordet metod och menar att 

det refererar till begreppet datainsamling. Datainsamling kan exempelvis vara intervjuer, 

observationer eller enkäter. Författarna menar att data är det material som exempelvis 

inspelningar och utskrifter av intervjuer, anteckningar av observationer eller svar från enkäter 

som ska analyseras. De gör ytterligare beskrivningar av orden databearbetning samt analys 

och menar att det innebär att koda data ord för ord alternativt rad för rad. Det kan dessutom 

innebära att tolka data med stöd av en teori och då studera de likheter och skillnader som finns 

i data eller vid framställning av teman eller kategorier. Fejes och Thornberg (2009) gör utöver 

förklaringar av ovanstående ord dessutom en beskrivning av ordet metodansats. De menar att 

en metodansats innehåller en större helhet som i sin tur innehåller bestämda idéer och samt 

tillvägagångssätt för dels datainsamling men även analys.  

Inom samhällsvetenskap har forskare för vana att dela upp forskningen i kvalitativ- och 

kvantitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2009). Författarna sammanfattar begreppet 

kvalitativ forskning som en typ av forskning som går ut på att forskaren gör en framställning 

av verkligheten genom orddata där syftet är att få en förståelse för det som analyseras. 

Begreppet orddata består av språkliga uttalanden vilka exempelvis kan vara inspelningar av 

vardagligt prat, fältanteckningar av iakttagna händelser eller sociala samspel samt 

inspelningar av intervjuer (Fejes & Thornberg, 2009). I likhet med det presenterar Alan 

Bryman (2002) några skillnader mellan kvalitativ- och kvantitativ forskning varav en av dem 

handlar om just ord gentemot siffror. Kvalitativa forskare använder sig av ord och kvantitativa 

forskare av siffermässiga mätmetoder. Ytterligare skillnader mellan metoderna är att den 

kvalitativa forskningen är induktiv, en teorigenerering medan den kvantitativa forskningen är 

deduktiv, en prövning av teorier.  

Syftet i studien är att öka förståelsen för hur förskollärarna i studien uppfattar samt beskriver 

att de arbetar för att nå förskolans mål och riktlinjer med fokus på genus. Med utgångspunkt i 

det syfte och den frågeställning studien grundar sig i har jag kommit fram till att det är en 

kvalitativ metod som är mest relevant för denna studie. Med stöd av en kvalitativ metod kan 

en undersökning av de medverkandes uppfattningar nås och erhålla en framställning av 

förskollärarnas verklighet genom orddata. Den kvalitativa metoden riktar karaktäristiskt in sig 

på en djuporientering. Den lägger vikt vid uppdagande av innehåll och betydelser samt 
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utvecklandet av lämpliga begrepp och beskrivande typologier. Analysen vid kvalitativ metod 

förmedlas främst genom en återgivelse av samtal och ett användande av illustrerade citat 

(Befring, 1994). 

4.2  Bearbetning och analys av semi-strukturerade intervjuer 

När var och en av intervjuerna var genomförda lyssnades den inspelade ljudupptagningen 

igenom och ett sammanfattande intryck av det som framkom i inspelningen skaffades. När det 

var gjort började arbetet med att transkribera. Dessa två delar gjordes relativt snabbt efter att 

intervjun var genomförd. I resultatet citeras förskollärarna, jag valde att citera dem i talspråk 

för att så tydligt som möjligt framföra respondenternas sätt att uttrycka sig. För att underlätta 

läsningen valdes att på ett fåtal ställen ändra språket och rätta till meningarna, men inte på ett 

sätt så att innebörden av det svar respondenten gav förändrats. Innan arbetet med 

transkriptionerna avslutades lyssnades ljudupptagningen igenom igen för att försäkras om att 

texten stämde överens med ljudupptagningen. När transkriberingen var färdig och fanns i ett 

dokument på datorn, raderades inspelningen från mobiltelefonen för att enbart bevaras på 

datorn. Telefonen bär jag med mig i princip vart jag än går och på grund av det ville jag vara 

säker på att den inspelade intervjun inte hamnade i fel händer om telefonen glömdes kvar på 

exempelvis en offentlig plats. 

När jag efter transkriptionen kommit fram till den del av arbetet då analys av intervjuerna 

skulle genomföras togs inspiration av meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Författarna gör en beskrivning av begreppet och menar att det är en typ av kategorisering som 

är grundad på utskrivna intervjuer. De menar vidare att meningskoncentrering grundar sig i 

kodning och går ut på att forskaren sammanfattar intervjupersonens yttranden till kortare 

språkliga utformningar. Huvudinnebörden av det som sagts vid intervjutillfället formuleras 

om i ett mindre antal ord (Kvale och Brinkmann, 2014).  

Författarna presenterar analysmetoden och menar att den består av ett arbete i fem steg. Det 

första steget handlar om att forskaren bildar sig en uppfattning om helheten genom att läsa 

igenom intervjun. Det andra steget innebär att forskaren gör en fastställning av de naturliga 

meningsenheterna i texten på det sätt som respondenten uttryckt de. I det tredje steget gör 

forskaren en formulering vad gäller det tema som starkast framträder en naturlig 

meningsenhet på ett så enkelt sätt som möjligt. Därefter tematiserar forskaren de yttrandena 

med utgångspunkt i respondentens synvinkel, på det sätt de uppfattas av forskaren. Det fjärde 

steget i analysmetoden handlar om att ställa frågor till meningsenheterna med utgångspunkt i 
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det syfte som ligger till grund för undersökningen. I det femte och sista steget knyts det för 

studien centrala och inte onödiga teman samman till en beskrivande utsaga (Kvale och 

Brinkmann, 2014).  

I analysen av det empiriska materialet användes ovanstående fem steg som utgångspunkt. 

Steg ett i analysarbetet var att läsa igenom de transkriberade intervjuerna och skapa en bild av 

dess helhet. I steg två plockades de meningsenheter som utmärkte sig ut i var och en av 

intervjuerna. I steg tre tematiserades meningsenheterna. Det genom att plocka ut det som 

uppfattades som mest centralt i respondenternas uttalanden. Därefter lades det, som steg fyra, 

fokus på att utifrån studiens syfte och frågeställning försöka komma underfund med hur 

meningsenheterna förhåller sig till det. Avslutningsvis i steg fem gjordes det en 

sammanfattning av intervjuernas centrala teman. 
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5. Metod 

5.1  Intervju som metod för insamling av empiri  

Staffan Stukát (2005) hävdar att ett av de viktigaste och vanligast förekommande verktygen 

vad gäller forskning inom utbildningsvetenskap är intervjun. Författaren menar vidare att det 

finns ett flertal sätt vilka utförandet av forskningsintervjuer kan göras på, anledningen till det 

är att respondenten har möjlighet att ges olika stort utrymme. Generellt sett anser författaren 

att ju större utrymme respondenten ges desto större är möjligheten att resultatet av intervjun 

bidrar till nytt och spännande material. Nackdelen med att ge respondenten för stort utrymme 

är att det bidrar till att möjligheter till jämförelser mellan svar bli mindre samt att svårigheter 

att göra tolkningar av resultatet växer (Stukát, 2005).  

Bryman (2002) presenterar tre typer av intervjumetoder vilka är semi-strukturerade, 

ostrukturerade och strukturerade intervjuer. Författaren beskriver semi-strukturerade 

intervjuer och menar att begreppet täcker ett flertal olika typer av intervjuer. I stora drag 

handlar det om en situation där den personen som ska utföra intervjun har ett frågeformulär i 

form av ett frågeschema men där ordningsföljden på frågorna inte behöver vara konstant. I en 

semi-strukturerad intervju brukar frågorna som ingår vara allmänt formulerade. Det finns ett 

visst utrymme att ställa uppföljningsfrågor i de fall där något uppfattas som ett viktigt svar av 

den person som utför intervjun (Bryman, 2002). Vidare beskriver han ostrukturerade 

intervjuer och menar att forskaren framförallt har ett PM som stöd och hjälp att minnas vid 

genomgång av ett specifikt antal teman. Bryman (2002) refererar till Burgess som menar att 

en ostrukturerad intervju har en viss tendens att påminna om ett vanligt samtal. Den tredje 

intervjumetoden författaren beskriver är strukturerad intervju. Metoden kännetecknas av att 

ett fastställt frågeschema används och syftet är att samtliga intervjuer ska se likadana ut. Det 

innebär att frågorna och ordningen på dem ska framgå på samma sätt för samtliga 

respondenter. De frågor som ingår i en strukturerad intervju är i hög grad specificerade och 

erbjuder respondenten några svarskategorier, det brukar kallas slutna frågor (Bryman, 2002).  

I studien ingår ett flertal respondenter i form av förskollärare vilkas svar i sin tur ska 

analyseras. Det har gjort att den metod för empiriinsamling som valts är semi-strukturerad 

intervju. Jag ville under intervjutillfällena ha möjlighet att ändra ordningsföljd på frågorna 

och eventuellt hoppa över en fråga ifall jag anser att den redan är besvarad. Dessutom ville jag 

under intervjuerna ha möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till respondenterna men trots det 

ha ett frågeschema att följa för att inte gå miste om att få med det för studien viktiga delarna.  
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5.2  Urval och genomförande av studier 

Edvard Befring (1994) gör en beskrivning av population och urval. Författaren menar att en 

population är en totalitet som forskaren vill ha kunskaper om. Totaliteten kan exempelvis vara 

personer, händelser eller nationer. Urval däremot består av en mindre grupp utvalda från en 

population (Befring, 1994). Denscombe (2009) presenterar två urvalskategorier vilka är 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Författaren beskriver sannolikhetsurvalet som 

ett urval som grundas på en uppfattning om att människorna eller händelserna som utgör en 

del i urvalet har valts på grund av att forskaren har en föreställning om att dessa rimligtvis 

utgör ett representativt snitt av den fullständiga populationen. Icke-sannolikhetsurval däremot 

grundas inte på likadan kunskap som sannolikhetsurvalet. De som utgör en del i icke-

sannolikhetsurvalet är inte representativa för den totala populationen (Denscombe, 2009).  

Urvalet för den här studien grundar sig i ett bekvämlighetsurval, vilket Denscombe (2009) 

menar att det finns inslag av i de flesta forskares urvalsprocesser. Det på grund av att det ofta 

finns ett begränsat antal resurser vad gäller tid och pengar. Bekvämlighetsurvalet grundar sig i 

forskarens bekvämlighet och handlar framför allt om att forskaren använder de första som 

finns till hands i sin studie (Denscombe, 2009). Det stämmer inte till fullo på föreliggande 

studie då det gjorts en typ av urval där respondenterna utsetts med utvalda egenskaper. En 

efterfrågan efter utbildade förskollärare med lärarlegitimation gjordes. Bekvämlighetsurvalet 

tillhör icke-sannolikhetsurvalet, vilket för den här studien innebär att de förskollärare som 

utgör en del i föreliggande studie inte är representativa för den totala populationen 

förskollärare. Ett bekvämlighetsurval valdes då det upptäcktes, med utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställning, att det är mycket svårt att göra en undersökning utifrån ett 

sannolikhetsurval. Den här studien ett småskaligt forskningsprojekt som innefattar en analys 

av de förskollärare som ingår i studien.  

Ett mejl skickades ut till ett flertal olika förskolor för att fråga om det fanns någon 

förskollärare på arbetsplatsen som hade möjlighet och ville delta i en intervju. I mejlet skrev 

lite kort information om mig, vad intervjun skulle innehålla samt de etiska hänsynstaganden 

som är aktuella. Vid val av förskolor att mejla valdes att inte gå in på respektive förskolans 

hemsidor och läsa exempelvis om deras arbetssätt eller liknande. Det var långt ifrån samtliga 

förskolor som svarade. Trots det kom svar relativt snabbt från tre förskolor att de hade en 

förskollärare var som kunde tänka sig att delta i min intervjustudie. När jag fått tag på dessa 

tre förskollärare började jag med att göra ett formulär (Bilaga 1) med information att dela ut 

till de som skulle ingå i studien. I formuläret skrevs en kort presentation om mig själv och vad 



   

 

Sida | 20  

 

studien skulle komma att handla om. Ett framförande om att jag tyckte att det var roligt att 

respondenten ville delta gjordes samt de etiska aspekter, med stöd av Vetenskapsrådet, jag tar 

hänsyn till vid utförandet och vilka rättigheter de har som deltagare i studien. En förhoppning 

om att flera förskollärare skulle svara på mejlet fanns, men så blev inte fallet.  

I studien ingår tre förskollärare. En av förskollärarna arbetar på en mindre ort i en mindre 

kommun medan de två andra arbetar i samma kommun men på olika, mindre orter. Samtliga 

har en förskollärarutbildning, lärarlegitimation och givetvis samma styrdokument att arbeta 

mot. Utbildningarna varierar på grund av olika universitet och olika år de studerat och även 

deras arbetslivserfarenhet skiljer sig åt vad gäller antalet år de arbetat.   

Det frågeformulär (Bilaga 2) jag utgick från under intervjutillfällena bestod av frågor 

formulerade om betydelsefulla aspekter som förskollärarens uppfattningar om läroplanen och 

hur förskollärarna planerar för att arbeta med målen i sin verksamhet. Dessa formuleringar 

grundar sig i mitt eget intresse av förskollärares uppfattningar om läroplanen och val av 

arbetssätt men även den tidigare forskningsgenomgång som finns med i studien. 

Frågeformuleringarna ger mig dessutom möjlighet att besvara det syfte och de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. Under arbetet med intervjufrågorna har jag 

försökt formulera dessa så att det finns möjlighet för mig att genom respondenternas svar nå 

deras uppfattningar kring olika saker. Vid genomgång av frågeformuläret innan intervjuerna 

genomfördes upptäcktes att de frågorna som innehöll citat från läroplanen var långa. Det 

ansågs att det skulle bli svårt för respondenten att komma ihåg hur målet löd när frågan läses 

upp. Av den orsaken valdes, för att underlätta för respondenten, att skriva ut de tre citat som 

användes i frågeformuläret och ge som underlag till respondenten innan intervjun startade 

(Bilaga 3).  

Denscombe (2009) hävdar att svarsfrekvensen är högre när intervjun sker ansikte mot ansikte 

till skillnad från andra metoder exempelvis telefonintervju. Intervjuerna genomfördes därför i 

ett möte med mig och en av förskollärarna i taget på deras respektive arbetsplats och pågick i 

mellan 30-45 minuter vardera. Trots tidigare information om att intervjuerna skulle komma att 

spelas in valdes det att tydliggöras ännu en gång vid respektive intervjutillfälle. Det innan 

ljudupptagningen startades med hjälp av mobiltelefon. Under tiden intervjun pågick försökte 

jag vara tydlig med att visa ett intresse för det svar respondenten gav på varje fråga. Det 

gjordes genom att hela tiden ha blicken på respondenten, nicka och visa ett uppmuntrande 

stöd genom att exempelvis säga ”mm”. Vid några tillfällen under intervjuerna märktes att 

respondenten tog sig tid att tänka lite extra innan hon svarade. Då valdes det att låta tystnaden 
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vara och ge respondenten möjlighet att tänka efter. Jag uppfattade det som att förskollärarna 

som deltog i min studie var motiverade vid intervjutillfällena. När vi, efter att 

ljudupptagningen stängt av, småpratade lite med varandra, uppfattades det dessutom som att 

samtliga tyckte att det varit roligt och såg positivt på upplevelsen. 

5.3  Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har flera uppgifter vad gäller etiska ställningstaganden. En av dem är att ta 

första steget till att etiska frågor ges uppmärksamhet vid olika typer av forskning samt föra 

vidare den information som finns gällande dessa (Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådet 

beskriver vidare att forskningsetiska överväganden till stor del handlar om att upptäcka en 

möjlig balans mellan skilda intressen vilka samtliga är legitima. Under arbetet med mitt 

självständiga arbete har jag tagit ställning till flertalet etiska principer. De principer jag utgår 

från är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet presenterar fyra allmänna huvudkrav för 

forskning vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär i stort att den som forskar ska ge information till samtliga som 

berörs i forskningen om vilket syfte den har. Inom huvudkrav nummer ett finns en regel 

vilken handlar om att uppgiftslämnare samt undersökningsdeltagare ska få information om 

vad de har för uppgift i projektet och vilka villkor gällande deras deltagande det är frågan om. 

De berörda personerna ska informeras om att medverkandet är frivilligt och rätten att avbryta 

alltid är möjlig.  

Samtyckeskravet handlar om att samtliga som deltar i en undersökning själva har rätt att styra 

över sin medverkan. I huvudkrav nummer två presenterar Vetenskapsrådet tre regler. Den 

första handlar om att forskaren ska erhålla uppgiftslämnares samt undersökningsdeltagares 

medgivande. I några fall behöver medgivande förutom detta erhållas av förälder alternativt 

vårdnadshavare. I och med att samtliga deltagare i min studie är över 18 år, är det en del av 

samtyckeskravet som jag kan bortse från. Den andra regeln berör vikten av att samtliga som 

medverkar i undersökningen enskilt har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor 

de ska medverka. Inga negativa följder ska förekomma om ett medverkande avbryts. Den 

tredje och sista regeln i samtyckeskravet behandlar att deltagarna inte får utsättas för olämplig 

påtryckning eller påverkan vid beslut om att avbryta sin medverkan.  



   

 

Sida | 22  

 

I konfidentialitetskravet gäller det att samtliga uppgifter om de personer som utgör en del i 

studien ska ges största möjliga konfidentialitet. De personuppgifter som förekommer ska 

bevaras så att obehöriga inte har någon möjlighet att ta del av dem. Huvudkrav nummer tre 

innehåller två regler. Den första regeln handlar om att all personal som ingår i ett 

forskningsprojekt bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt vad gäller enskilda 

personers etiskt känsliga uppgifter. Den andra regeln betonar att enskilda människor inte ska 

kunna identifieras av utomstående, framförallt vad gäller etiskt känsliga uppgifter.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter om enskilda personer som samlas in vid pågående 

forskning endast får användas för det ändamålet. Vetenskapsrådets fjärde och sista huvudkrav 

innehåller även den två regler. Här handlar den första om att det material som samlas in om 

enskilda och har till syfte att bidra till forskningsändamål inte får användas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk alternativt andra syften, vilka inte är vetenskapliga. Den sista regeln 

behandlar personuppgifter. Insamlade personuppgifter för forskningsändamål får inte nyttjas 

för beslut eller åtgärder vilka kan påverka den enskilde utan att den berörda medgivit detta. 

Det kan exempelvis handla om vård eller tvångsintagning.  

Ovanstående fyra huvudkrav från Vetenskapsrådet har, vilket tidigare nämnts, noggrant 

förmedlats till respondenterna genom ett formulär med information om deras rättigheter i 

samband med sin medverkan i studien. De överväganden jag gjort i föreliggande studie 

presenteras i diskussionen, under rubriken metoddiskussion.  

5.4  Presentation av de medverkande och deras avdelningar 

Nedan görs en kort beskrivning av de förskollärare som ingår i studien samt deras respektive 

arbetsplatser. I enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) som bland annat 

innebär att det för utomstående inte ska finnas möjlighet att identifiera de enskilda människor 

som ingår i studien, har respondenternas namn ändrats till något helt annat.  

Matilda 

Matilda är 26 år gammal. Hon började studera till förskollärare 2011 men tog efter ett år 

studieuppehåll och fortsatte sin utbildning 2013. Efter vårterminen 2016 var Matilda 

färdigutbildad förskollärare och har därmed arbetat i knappt ett år. Hon arbetar tillsammans 

med två förskollärare på sin avdelning, varav den ena är sjukskriven och ersatt av en 

outbildad vikarie. Barngruppen består av 16 barn som är mellan två och tre år gamla. Matilda 

hade vid intervjutillfället svårt att svara på hur många flickor respektive pojkar som för 

närvarande går på hennes avdelning, därför uteblir den informationen här. 
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Josefin 

Den andra respondenten, som jag valt att kalla Josefine är 32 år gammal. Hon påbörjade sin 

förskollärarutbildning 2004 och har arbetat som förskollärare i 9 år. Hon arbetar tillsammans 

med fyra andra förskollärare på sin avdelning vilken består av elva flickor och åtta pojkar som 

är tre till fem år gamla.  

Mimmi 

Den tredje respondenten har jag valt att kalla Mimmi. Hon är 35 år gammal och började 

studera till förskollärare 2002. Hon har arbetat i förskolan i 12 år och just nu har avdelningen 

där hon arbetar sex flickor och åtta pojkar i åldrarna ett till tre år. Hennes arbetskamrater 

består av två förskollärare och en outbildad.  
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6. Resultat 

Under den här rubriken redogörs de uppfattningar förskollärarna i studien har av förskolans 

läroplan och hur de beskriver att de planerar för att arbeta med förskolans mål och riktlinjer 

som behandlar genus. Den här delen avslutas med Sammanfattning av resultat som tydliggör 

det som efter analys av resultatet framkom med forskningsfrågorna som utgångspunkt. 

Läsaren ges möjlighet till bedömning av analysens trovärdighet genom användandet av citat 

från förskollärarna, vilka är hämtade från transkriptionen som gjorts efter ljudupptagning. 

Intervjuerna är genomförda enskilt utan att respondenten fått läsa frågorna i förhand. Det valet 

gjordes för att nå spontanitet, förskollärarnas första tankar kring frågan samt försäkra mig om 

att de inte skulle reflektera för mycket över frågorna och eventuellt ge det svar de tror att jag 

av någon anledning var ute efter. Att spela in och transkribera intervjuerna skapar utöver 

ovanstående argument ett säkerställande av tillförlitligheten.   

Analysarbetet har lett till att resultatet delats upp i två avsnitt som vardera behandlar var sin 

forskningsfråga. Därefter har det skapats fyra kategorier under varje avsnitt som utformats 

utifrån respondenternas svar. Denscombe (2009) ger förslag på en rad tips för att få fram det 

bästa i intervjuutdrag. Ett av de tips jag tagit till mig under arbetet med presentationen av 

resultatet är att ge en indikation om sammanhanget citatet förekom i. Det genom att, innan jag 

citerar förskollärarna, ovanför citatet där det ansågs behövas ger viss vägledning om 

bakgrunden till det.  

6.1  Förskollärarnas uppfattningar om genus i förskolans läroplan 

6.1.1 Efterfrågar mer kunskaper om jämställdhet i utbildningen 

Förskollärarna refererade till sina respektive förskollärarutbildningar och ansåg att det funnits 

för lite undervisning vad gäller jämställdhetsarbete i förskolan. Det framkom dessutom att 

Mimmi ansåg sig veta vad jämställdhet är, men skulle trots det vilja ha ytterligare kunskap i 

ämnet. Utifrån detta påstående beskrev Josefin att ingen som arbetar i förskolan någonsin blir 

fullärd.  

Matilda: Jag har inte fått det i utbildningen så mycket, extremt lite, någon kurs bara, och 

då.. det tycker jag märks på mina äldre kollegor där har det liksom inte funnits. Och jag tror 

att så som de gör tolkningar i läroplanen är inte det lika viktigt eller dom förstår nog inte 

riktigt det målet i läroplanen.. tyvärr.. för det tycker jag att det behövs mer. 

 

Matilda uttryckte att hon fått extremt lite undervisning om jämställdhetsarbete under sin 

utbildning. Hon menade att det märks på de äldre kollegor hon arbetar med. Även Mimmi 
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hade velat ha mer kunskaper om jämställdhetsarbete i förskolan under sin 

förskollärarutbildning: 

Mimmi: Jag hade velat ha mer av flera delar egentligen i utbildningen och då är 

jämställdhet en av dom. När jag tänker tillbaka såhär, nu är det längesedan men jag tycker 

att det borde funnits mer. Jag känner mig medveten om det men känner ändå att jag skulle 

vilja ha mer kunskap på nått sätt.  

 

Mimmi menade att hon känner sig medveten om vad jämställdhetsarbete är men uttrycker 

trots det att hon skulle vilja ytterligare kunskap. Josefins svar kan förstås som något osäkert: 

Josefin: Här får jag säga både och.. Jag läste lite om det i utbildningen men som med allt 

inom vår verksamhet så tycker jag inte att man någonsin kan bli fullärd. Men just gällande 

genus så tror jag att jag kanske inte skulle lära mig så mycket mer genom att gå en kurs 

eller så utan istället mer av reflektion tillsammans i arbetslaget, kanske observation av sig 

själv i mötet med barnen. Jag anser mig ha kunskapen om innebörden av genusarbete i 

förskolan, men jag tror att jag kan bli bättre att utöva det genom reflektion och observation.  

Josefin ansåg sig ha tillräckliga kunskaper gällande genus men menade vidare att det 

i förskolans verksamhet inte någonsin går att bli fullärd. Hon lägger vikt vid 

reflektion och observation för att utvidga sina kunskaper i ämnet ytterligare. 

6.1.2 Förskollärares uppdrag att följa förskolans läroplan 

Vad gäller förskollärarnas syn på det ansvar de har i verksamheten finns det vissa likheter 

mellan respondenterna. Samtliga la vikt vid att det är ett stort ansvar de har vad gäller att följa 

förskolans mål och riktlinjer, de menade att det är de uppdrag som yrket bland annat består 

av. Matilda betonade att det är viktigt att de tar del av läroplanen och arbetar mot den: 

Matilda: Ja men det är ett jätte stort ansvar och det är ju de vi strävar mot och för att 

förskolan ska ah jobba det är ju de vi jobbar mot hela tiden och skollagar och läroplan. Det 

är ju superviktigt att jag som förskollärare faktiskt tar del av alla målen och försöker jobba 

mot dom även om jag kanske inte får in dem på ett år så kanske jag försöker ändå jobba för 

det under alla år barnen går hos oss.  

 

Matilda menade att det är ett jätte stort ansvar på grund av att det är just läroplanen förskolan 

ska jobba mot. Hon ansåg att det är viktigt att hon som förskollärare tar del av målen och har 

som vision att jobba mot dem. Josefin betonade att det är förskollärarens uppdrag:  

Josefin: Om jag inte följer läroplanen så följer jag inte mitt uppdrag som förskollärare så 

självklart har jag ett stort ansvar. Den ska följas och ligga till grund för verksamheten. Om 

du tänker på skillnaden på mitt ansvar som förskollärare gentemot en barnskötare eller 

outbildad så har ju vi som förskollärare det yttersta ansvaret för att målen följs. 

Josefins uttalande kan förstås som att hon visade en medvetenhet kring skillnaden 

vad gäller ansvar för verksamheten för förskollärare och barnskötare. Hon menade 
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att en utbildad förskollärare har det yttersta ansvaret för att läroplansmålen följs. 

Josefin menade att det är förskollärares uppdrag, Mimmi är inne på samma spår: 

Mimmi: Det är klart att jag har ett stort ansvar, vi ska ju utgå från läroplanen när vi 

planerar vår verksamhet det är ju faktiskt plikten eller uppdraget då, som vi har. 

 

Precis som Josefin och Matilda hävdade Mimmi att hon som förskollärare har ett stort ansvar 

vad gäller att följa förskolans läroplan. Mimmi beskrev att det är plikten eller uppdraget vilket 

kan förstås som att hon anser att det är de förskollärare ska arbeta mot.  

6.1.3 Förskolans läroplan som föremål för egna tolkningar 

Vad gäller förskollärarnas uppfattningar om att förskolans läroplan står som föremål för 

tolkning och är utformad med mål att sträva mot, skiljde sig förskollärarnas tankar åt. Matilda 

menade att det är enklare att arbeta mot förskolans läroplan eftersom den just är tolkningsbar 

och gör en jämförelse med om den vore mer uppstyrd. Hon ansåg att hennes arbetslag kan gå i 

efterhand och se över vilka mål de fick med när de gjort någon typ av aktivitet med barnen. 

Hon problematiserade vidare att det kan vara svårt att möta målen på lika sätt med sina 

kollegor, att det kan hända att de tänker på olika sätt kring ett specifikt mål. Josefin lyfte 

vikten av att reflektera om innehållet i läroplanen tillsammans med sina kollegor. Hon 

menade att det utan reflektion kan resultera i att läroplanen enbart blir ett dokument det görs 

kopplingar till lite då och då. Mimmi gjorde en jämförelse med skolans läroplan och ansåg att 

den läroplanen är enklare att följa. Det på grund av dess, enligt förskolläraren, tydlighet och 

beskrivning av hur lärarna ska arbeta på ett annorlunda sätt gentemot förskolans läroplan. 

Matilda: Läroplanen är känd som lite flytande eller ja tolkningsbar, det innebär att det 

kanske är lättare att jobba mot att man tänker att man får med målen lättare än om de skulle 

va väldigt uppstyrt för att barngrupperna ser ju olika ut och personalen ser ju olika ut och 

miljöerna ser ju olika ut så det skulle nog inte funka och ha en läroplan som sa gör såhär 

utan jag tror det är bra att det är lite flytande också. 

Ovanstående citat visar att Matilda ansåg att upplägget kan bidra till att det är enklare att 

jobba mot läroplanen, hon gjorde en jämförelse med om den vore mer uppstyrd. Matilda 

fortsätter att beskriva hur de arbetar med förskolans läroplan: 

Matilda: Ibland kan det väl vara svårt när man sitter där och tittar i målen och tänker vad 

ska vi jobba för? Eller ja det är ju de vi ska jobba för men hur ska vi lägga upp det i 

verksamheten. Och därför kan jag tycka att det är bra att man i efterhand går, det har hänt 

att vi har gjort, att vi går i efterhand och kollar målen, vad har vi fått med nu när vi gjort det 

här? För det är ganska, det är mycket lättare att gå den vägen kan jag tycka. 
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Matildas beskrivning av arbetet med förskolans läroplan kan förstås som att de använder den 

efter att de har gjort någonting tillsammans med barnen. På så sätt ser de vilka mål som 

uppfyllts. Matilda problematiserade vidare tolkningsfriheten i läroplanen: 

Matilda: Jag har fått den uppfattningen att det kan ibland vara svårt att möta mål på lika 

sätt som förskollärare när man sitter och diskuterar med en kollega så kan det ibland vara 

svårt att ja om jag tänker på målet på ett sätt så kan min kollega tänka på ett annat sätt. 

I likhet med det menade Josefin att förskolan till skillnad från skolan har stort utrymme att 

röra sig inom, hon lägger återigen vikt vid reflektion: 

Josefin: Men i och med att den är föremål för egna tolkningar gör det också att vi måste 

diskutera och reflektera mycket tillsammans kring vad som står i läroplanen. Alltså vad 

betyder det här för mig? För oss som arbetslag eller förskola? För barnen? Utan reflektion 

om innehållet är det risk att den inte blir förankrad i verksamheten utan enbart ett dokument 

som vi gör lite kopplingar till då och då.  

Det framkom under intervjun med Mimmi att hon genom att jämföra förskolans och skolans 

läroplan ansåg att skolans läroplan är enklare: 

Mimmi: Ja ifall jag ska jämföra förskolans läroplan med skolans så tycker jag att deras är 

enklare och mer tydlig. Där står det ju hur man ska göra på ett annat sätt än i förskolans 

läroplan.  

Att en jämförelse mellan förskolans och skolans läroplan mynnade ut i att Mimmi 

ansåg att skolans läroplan var enklare att följa kan förstås som att hon vill veta på 

vilket sätt hon ska arbeta med mål och riktlinjer.  

6.1.4 En självklarhet att följa målen 

Avslutningsvis använde Matilda och Josefin ordet självklarhet vad gäller att följa målen i 

förskolans läroplan. Matilda hävdade att det är självklara mål men det är ändå bra att de finns 

som riktlinjer i läroplanen för påminnelse. Josefin menade att ett flertal av de mål som de 

arbetar med är förankrade i läroplanen men det är inte alltid det finns en tydlig koppling till 

den. 

Matilda: Ja alltså för mig känns det som en självklarhet att man ska följa målen men jag 

har också uppfattat det att man inte att det inte är en självklarhet för alla andra personer 

liksom. Därför tycker jag det är en bra riktlinje att man kan påminnas om det när man 

liksom kollar i läroplanen, samtidigt så tycker jag som sagt att det är självklara mål.  

Matilda ansåg att hon uppfattat att det inte är en självklarhet för alla att följa målen i 

förskolans läroplan. Även Josefin uttryckte en självklarhet kring arbetet med läroplanen: 

Josefin: Många saker som vi gör är på ett vis självklara och planerade med stöd av 

läroplanen, men som vi inte tydligt uttrycker att det är kopplat till läroplanen. Till exempel 

att barnen får vara med och styra och påverka sin tid i verksamheten, det står tydligt i 

läroplanen och är ju något vi gör, men kanske inte gör en direkt koppling till läroplanen. 
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Det Josefin beskrev kan förstås som att allt arbete de gör i verksamheten inte 

förankras i läroplanen på ett sätt så det blir synligt. Det kan förstås som att det finns 

en medvetenhet kring målen i läroplanen men det är inte samtliga som synliggörs i 

verksamheten. 

6.2  Förskollärarnas beskrivningar av arbetet med genus med utgångspunkt 

i mål och riktlinjer i förskolans läroplan 

6.2.1 Arbeta med att vara normkritisk mot sig själv 

När förskollärarna beskrev sina uppfattningar om målen i förskolans läroplan som behandlar 

genus framkom det att de till stora delar handlar om att fundera över sina egna normer och 

värderingarna i ämnet. Studien visar att diskussion och reflektion enligt en av förskollärarna 

är viktigt samt en medvetenhet kring vad målet innebär. Det framkom dessutom att Mimmi 

ansåg att värdegrundsarbetet är det viktigaste målet att arbeta med i förskolan. Hon betonade 

dock att samtliga delar är viktiga men värderade värdegrundsarbetet högre på grund av den 

påverkan det har på barnet, dels i nutid men likaså i framtiden. 

Matilda: Jag som pedagog pratar inte om att det alltid finns en mamma och pappa utan 

ibland finns mamma mamma eller pappa pappa ja att man har olika familjesituationer, det 

tycker jag är viktigt, att man inte tar förgivet att det är normen att ha en mamma och pappa. 

Matilda tog ett exempel från verksamheten vilket kan förstås som att hon vill betona vikten av 

att inte ta någon typ av familjesituation förgivet. Hon lade vikt vid normen när det handlar om 

uppfattningar om genus i förskolans läroplan. Hon relaterade fortsättningsvis till den egna 

normen och att vara normkritisk: 

Matilda: Men det är ju som sagt att man har sina egna normer och det är viktigt att man är 

normkritisk mot sig själv för det är faktiskt jag kan ju bara förändra mig själv och mitt 

arbetssätt och hur jag pratar eller hur jag framför någonting till barnen. 

Matilda hänvisade till egna normer och värderingar och poängterade att det som förskollärare 

är viktigt att vara normkritisk för att ha möjlighet att förändra sig själv. Matilda fortsatte på 

samma spår och menade att:  

Matilda: Ja alltså det som sagt med att man ska behandlas lika oberoende av kön det 

känner jag att det får man jobba med hela tiden. Och ibland får man fightas med sina egna 

värderingar men det är ju som sagt något som i alla fall jag försöker att vara normkritisk 

mot med mig själv i verksamheten varje dag, att man jobbar för det. 

Det Matilda berättade om att man hela tiden får jobba med att barnen behandlas lika 

oberoende av kön i förskolans verksamhet kan förstås som att det är något hon alltid har i 

åtanke och arbetar med. Hon gav ett exempel på hur hon arbetar med genus i förskolan: 
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Matilda: Eller att man om jag nu skulle berätta en saga för barnen att man tar förgivet att 

det är han som biologiskt kön att man liksom varför sa jag han nu? Att man ställer frågan 

till barnen liksom, tror ni att det är en han? Eller tror ni att det är en hon? Kanske man inte 

behöver veta vad det är för kön, då får man jätte härliga svar av barnen, dom tar ju liksom 

inte förgivet att det är en han som jag gör för jag har ju liksom blivit lite ah påverkad under 

min uppväxt. Ja att mannen är en norm liksom.  

Det Matilda berättade kan förstås som att hon lägger vikt vid att det kan vara en hon eller en 

han men det finns inget som säger att karaktären i sagan bör ha ett kön. Josefin beskrev sin 

uppfattning av ett läroplansmål och hur de arbetar med det: 

Josefin: Ja jag uppfattar det som så att det ska inte spela någon roll om du är flicka eller 

pojke, du ska ha samma möjligheter i vår verksamhet oavsett och det är vi som pedagoger 

som ska se till att du får det. Mm jag tänker även att det här är ett mål där vi som pedagoger 

måste jobba med oss själva. Vad innebär stereotypa könsroller? Vi måste lyfta upp området 

i ljuset och diskutera och reflektera kring det. Är vi själva inte medvetna om vad det 

betyder är det ju svårt att följa målet.  

Josefin betonade att pedagogerna bör jobba med sig själva och de uppfattningar de själva har 

om exempelvis stereotypa könsroller. Hon lägger vikt vid den egna medvetenheten om målets 

innebörd för att ens ha möjlighet att följa det. Mimmi framhöll vikten av värdegrundsarbetet: 

Mimmi: Jag tänker att det här målet liksom alla andra mål inom värdegrundsarbetet 

egentligen är det viktigaste att jobba med i förskolan framför matematik och teknik till 

exempel. Missförstå mig inte jag tycker alla delar i läroplanen är viktiga och ska jobbas 

med men värdegrundsdelen har sådan stor del i hur barnen är som människa och vad han 

eller hon blir som vuxen. Vi har möjlighet att vara med och påverka och lägga grunden för 

den människosyn vi önskar att alla medborgare ska ha.  

Mimmi ansåg att värdegrundsarbetet är det viktigaste att jobba med i förskolans verksamhet, 

trots det framhävde hon att samtliga mål självklart är viktiga. Hon motiverade sitt yttrande 

genom att redogöra för barnens framtid vad gäller påverkan av barnens människosyn. 

6.2.2 Barns intressen och behov som utgångspunkt 

Under intervjutillfällena gjorde förskollärarna relativt långa och innehållsrika beskrivningar 

över hur de planerar verksamheten med stöd av läroplanen. Det framkom att samtliga 

förskollärare har barnen i åtanke när de planerar sin verksamhet. Dels vad gäller att se vart 

barnen är nu och utmana dem vidare men dessutom när det kommer till att utgå från barnens 

intressen.  

Matilda beskrev att de planerar verksamheten under gemensamma planeringsmöten: 

Matilda: Då kollar vi vad vi jobbar mot för projekt så har vi alltid med läroplanen för att se 

vad är det vi behöver få med vad är det vi behöver tänka på, hur vi ska skapa en utmanande 

miljö för barnen som passar in i läroplanen så bra som möjligt. Att planera verksamheten 

efter och relatera till målen i förskolans läroplan. 
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Matilda menade att de har läroplanen som utgångspunkt vid planering av verksamhetens 

projekt. Det kan förstås som att läroplanen används för att uppfylla mål samt utmana barnen i 

verksamheten. Mimmi hänvisade också till verksamhetens planeringstid vilket hon berättar att 

de har två timmar varannan fredag. Hon gjorde en beskrivning av hur de planerar 

verksamheten: 

Mimmi: För tillfället har vi rörelse som tema i vår verksamhet. När vi lägger upp ett sånt 

arbete så brukar vi kolla i läroplanen på nätet vilka mål vi vill uppfylla med en aktivitet. 

Men jag måste även säga att mycket av vår planering handlar om att utgå från barnens 

intressen typ vid planering av projekt, vi spinner vidare på det. Väver in läroplanen men 

utgår från barnens intressen kan man säga.  

Både Matilda och Mimmi hänvisade till deras arbete med projekt vid planering av 

verksamheten. Mimmi poängterade att barnens intresse är i fokus när de planerar sin 

verksamhet. Det kan förstås som att barnens intressen är den främsta utgångspunkten och 

därefter läroplanen. Josefin lade vikt vid att läroplanen ska ligga till grund för allt de gör. Hon 

berättade hur de planerar verksamheten på den förskola där hon arbetar:  

Josefin: Vi har läroplanen med oss vid reflektionstillfällen så vi kan göra kopplingarna 

mellan vad vi planerar att göra i verksamheten och vad som står i läroplanen. Verksamheten 

utgår som sagt från barnen och vi planerar genom att se vart barnen befinner sig just nu hur 

vi kan utmana dem vidare. 

Den beskrivning Josefin gör av deras planering kan förstås som att de utgår från barnen och 

planerar därefter för att det ska skapas möjlighet för barnen att utmanas. 

6.2.3 Verksamhetens miljö och dess påverkan 

Det framkommer tydligt vid analys av förskollärarnas utsagor att de har miljöerna och 

barnens intressen i fokus när det kommer till deras val av arbetssätt i verksamheten. Två av 

förskollärarna beskrev att deras respektive förskolor består av små lokaler. Dock betonade en 

av dem att kvaliteten inte sitter i väggarna. Det framkom att planeringen av verksamheten sker 

på olika sätt. Matilda beskrev att de arbetar med att göra något tillsammans med barnen för att 

därefter se vad de fått med för läroplansmål samt vad de kan utveckla för att ta in fler. Mimmi 

beskrev istället att de utgår från barnens intressen för att därefter planera en aktivitet och 

sedan fundera över vilka mål som eventuellt skulle uppnås med den typen av aktivitet. Att 

välja att utgå från barnens intressen är något som förekommer ett flertal gånger under 

intervjutillfällena och verkar vara något samtliga förskollärare har i åtanke vid planering av 

sina verksamheter.  

Matilda beskrev att det är miljön och barnens intressen som står i fokus vid deras planering av 

verksamheten: 
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Matilda: Alltså det är klart att miljöerna spelar roll. Nu har vi ganska små avdelningar med 

olika rum och vi försöker skilja av miljöer så att vi ska kunna jobba på olika sätt i de olika 

miljöerna. Att man liksom gör projekt som man har en tanke med, såklart man har en tanke 

med det och varför eller att man följer barnens intressen först och sen därefter kollar vad 

har vi fått med för mål? Vad behöver vi göra mer för att få in fler, så tänker jag. Man vill få 

utmanande och alltså skapa nyfikenhet hos barnen i miljöerna som passar in med 

läroplanen.  

Matilda gav uttryck åt att de har små avdelningar med ett flertal olika rum men att miljöerna 

spelar roll. Det kan förstås som att miljön och barnens intressen står i fokus. Planeringen med 

stöd av läroplanen sker efter, Matilda beskrev att de ser över vilka mål de fick in och hur de 

kan arbeta för att få in fler. Även Josefin hänvisade till att förskolan där hon arbetar är trång 

med små utrymmen: 

Josefin: Jag tänker att det kan vara skillnader i hur man arbetar beroende på vilken 

barngrupp man har. Vissa konstellationer av barn behöver kanske till exempel mer struktur 

än andra och det är givetvis något som styr de val man gör. Då är man ju återigen där alltså 

vid barnens behov. Hur lokalen är utformad styr också de val man gör, vår förskola är rätt 

trång med små utrymmen vilket gör att vi begränsar oss i vissa saker vi skulle vilja erbjuda 

barnen. Men man får göra det bästa av de förutsättningar man har. Kvalitén på vår 

verksamhet sitter inte i väggarna. 

Josefin menade att barnens behov samt utformningen av lokalen styr de val som görs i arbetet 

i verksamheten. Hon att beskrev vidare att det är barnens behov men även intressen som styr 

verksamheten, och lade ytterligare vikt vid den påverkan miljön har: 

Josefin: Jag tänker att det är barnens behov och intressen som i första hand styr vår 

verksamhet, att barnen görs delaktiga i verksamheten. Både utifrån vad vi skapar för 

miljöer, att vi skapar utmanande och stimulerande miljöer som bidrar till lärande och möten 

mellan barnen. Vi pratar ofta om att miljön ska agera en tredje pedagog, det ska inte behöva 

finnas en pedagog där som utmanar barnen vidare. 

Josefin menade att de använder miljön som en tredje pedagog. Det kan förstås som att 

barnen genom miljön erbjuds utmaning. Mimmi beskrev att de vid planering av deras 

verksamhet inte har läroplanen som utgångspunkt i första hand:  

Mimmi: I och med att vi inte planerar vår verksamhet efter läroplanen direkt så, utan 

istället utgår från barnens intressen sitter vi inte och bläddrar i den och tänker vad ska vi 

hitta på nu. Man kan säga att vi är uppmärksamma på barnens intressen, planerar ett tema 

eller projekt att arbeta med, en aktivitet kanske. Sen tar vi fram läroplanen och ser vad vi 

kan få med i det vi tänkt då.  

Mimmi hävdade att verksamheten inte planerades utifrån förskolans läroplan utan 

främst från barnens intressen. Det kan förstås som att när barnens intressen inspirerat 

till ett tema eller projekt tar förskollärarna stöd av förskolans läroplan för att se över 

vilka mål de eventuellt kan tänkas uppfylla.  
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6.2.4 Relevanta och konkreta sammanhang 

Att konkretisera och finna relevanta sammanhang för barnen att befinna sig i, menade Matilda 

och Josefin är viktigt. Det för att barnen ska ha möjlighet att på ett mindre komplicerat sätt få 

förståelse vad gäller alla människors lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

Mimmi uttryckte svårigheter vad gäller att arbeta med föregående mål i hennes verksamhet 

med de yngre barnen. I samband med Mimmis uttalanden om svårigheterna berättade hon 

vidare att utgå från barnens intressen kan skära sig med genusarbetet när det handlar om att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Förskolan där Matilda arbetar berättade hon ligger i anslutning till ett äldreboende samt LSS-

boende, där det finns människor med olika typer av funktionsnedsättningar: 

Matilda: Så där tycker jag att vi får in det ganska bra, naturligt så, jag tror också att man 

behöver ha det konkret och inte prata om det löst med barnen för de behöver få det 

konkretiserat för annars blir det för svårt att förstå det. 

Matilda betonade att det är viktigt att barnen konkret får uppleva något för att det ska bli 

enklare för dem att förstå. Josefin menade även hon att barn tar till sig kunskap när de 

befinner sig i ett relevant sammanhang: 

Josefin: Det är lättast att till exempel utveckla förståelse för människors lika värde oavsett 

etnisk tillhörighet om barnen får möjlighet att möta barn med annat etniskt ursprung. Har 

barnen inte möjlighet till det blir det svårare tänker jag. Visst man kan prata om det läsa 

böcker och sånt men då blir det inte så nära barnet och då tänker jag att det kan vara svårt 

att relatera till det.  

För att på ett enklare sätt utveckla en förståelse för andra människor med exempelvis annat 

etniskt ursprung menade Josefin att det är viktigt att barnen får möta det. Mimmi ansåg att det 

är svårt att arbeta med jämställdhet i den barngruppen hon har just nu:  

Mimmi: Det är svårt att arbeta med det. Det blir inte på samma sätt som när man arbetar 

med de äldre barnen. Det är enklare, flera delar är enklare med äldre barn på nått vis.  

 

Det kan förstås som att Mimmi ansåg att det är mer komplicerat att arbeta med jämställdhet 

med de yngre barnen. Hon uttryckte dessutom en problematik vid en typ av genusarbete som 

handlar om att utgå från barnens intressen: 

Mimmi: Men vi försöker att inte dela upp det så det blir tjejer och killar uppdelat när vi 

ändrar om i våra miljöer. Det är ju ett sätt som vi arbetar med målet. Alltså det är svårt det 

där. Jag menar finns det killar som är väldigt intresserade av exempelvis bilar och många 

tjejer som är intresserade av dockor. Så ska vi ta vara på barnens intressen. Då är det ju 

deras intressen, vad ska vi göra åt det? Den frågan ställs vi för just nu faktiskt.  
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Mimmi berättade om en problematik verksamheten hon arbetar i stod inför då vad gäller att 

ändra om i miljön. Det kan förstås som att barnens intressen och de stereotypa könsrollerna är 

svåra att anpassa sig till.  

6.3  Sammanfattning av resultat 

För att på ett tydligt sätt redogöra för vad studiens resultat visar avslutas den här delen med en 

sammanfattning av resultatet. De forskningsfrågor som står som utgångspunkt i föreliggande 

studie behandlar förskollärares uppfattningar om genus i förskolans läroplan samt deras 

beskrivningar av arbetet med genus med utgångspunkt i mål och riktlinjer i förskolans 

läroplan. Det som främst besvarar forskningsfrågan som berör förskollärares uppfattningar är 

en efterfrågan om mer kunskap vad gäller jämställdhet i förskolan, det ansvar förskollärarna 

har för verksamheten, förskolans läroplan som föremål för tolkning samt att det är en 

självklarhet att följa förskolans läroplan. Den andra forskningsfrågan besvaras främst genom 

förskollärarnas beskrivningar av arbetet med att vara normkritisk mot sig själv, barns behov 

och intressen, påverkan av verksamhetens miljö samt att barnen befinner sig i relevanta och 

konkreta sammanhang.  

Resultatet visar att förskollärarna anser att de fått för lite kunskaper med sig gällande 

jämställdhet från sina respektive förskollärarutbildningar. En av förskollärarna anser sig veta 

vad jämställdhet är men skulle ändå vilja ha ytterligare kunskap i ämnet. Av studiens resultat 

framkommer det att det inte går att bli fullärd i förskolans verksamhet. Studiens resultat visar 

att förskollärare har ett stort ansvar i verksamheten när det kommer till att följa förskolans mål 

och riktlinjer. Det anses vara en del av det uppdrag de har när de är utbildade och arbetar som 

förskollärare. I studien görs beskrivningar där det anses vara viktigt att ta del av läroplanen 

och arbeta mot att följa den. 

Det talas i resultatet om att de uppfattningar förskollärarna har om de mål och riktlinjer som 

behandlar genus i förskolans läroplan till stor del handlar om egna normer och värderingar. 

Resultatet visar dessutom att diskussion och reflektion förespråkas och en medvetenhet kring 

innebörden av målen i förskolans läroplan. Det framkommer att värdegrundsarbetet är det 

viktigaste målet att arbeta med i förskolan men en betoning kring att samtliga delar i 

läroplanen är viktiga redogörs för. 



   

 

Sida | 34  

 

Vid planering av verksamheten med stöd av läroplanen visar studien att barnen hela tiden 

finns i åtanke. Resultatet visar att det främst handlar om att se vart barnen är nu för att på så 

sätt ha möjlighet att utmana dem vidare och att utgå från barnens intressen. Att utgå från 

barnens intressen visar sig vara återkommande vid val av arbetssätt. Vid val av arbetssätt 

framkommer det dessutom att miljön spelar roll. Det görs beskrivningar av lokaler med ett 

flertal mindre rum. Trots beskrivningen av små lokaler hävdas det att kvaliteten inte sitter i 

väggarna. Vid användandet av förskolans läroplan vid planering av verksamheten skiljer sig 

resultatet något åt. Det framkommer att det främst handlar om i vilken ordning förskollärarna 

gör något med barnen och kopplar till läroplanen. En av förskollärarna beskriver att de hittar 

på något tillsammans med barnen för att därefter se vilka mål de uppfyllde med den typen av 

aktivitet. En annan menar att de utgår från barnens intressen, planerar en aktivitet och därefter 

funderar på vilka mål som eventuellt kan tänkas uppnås med den typen av aktivitet. 

För att överhuvudtaget arbeta med mål och riktlinjer i förskolans läroplan visar resultatet att 

barn behöver befinna sig i konkreta och relevanta sammanhang. I resultatet framkommer det 

att en av förskollärarna anser att det är svårt att arbeta med de mål som behandlar genus 

tillsammans med små barn. Hon menar dessutom att en problematik uppstår mellan att utgå 

från barnens intressen och att arbeta med genus, när det kommer till att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. 

Det framkommer att förskolans läroplan kan uppfattas på olika sätt. En av förskollärarna 

menar att det är enklare att arbeta mot den på grund av att den är tolkningsbar medan en 

annan förskollärare gör jämförelser med skolans läroplan och anser att den är enklare att följa. 

En problematik resultatet visar är att det kan vara svårt att på lika sätt möta målen i förskolans 

läroplan. Det hävdas att det är viktigt att reflektera med sina kollegor kring innehållet i 

läroplanen. Slutligen framkommer det att det är en självklarhet kring att följa målen i 

förskolans läroplan. Trots det visar studien att det är bra att det finns riktlinjer i läroplanen 

som påminnelse och att flera av målen arbetas med men det finns ingen tydlig koppling till 

läroplanen. 
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7. Diskussion 

Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för hur förskollärare i studien uppfattar de 

mål och riktlinjer i förskolans läroplan som behandlar genus samt hur beskriver att de arbetar 

för att nå dessa i sina respektive verksamheter. Studiens problematik, som presenteras i 

inledningen, är att förskollärare utifrån ett flertal anledningar har uppfattningar om att det är 

svårt att arbeta med förskolans läroplan. Jag beskrev tidigare i inledningen att studien kan ses 

som en orientering för fortsatta studier inom området, det med tanke på dess begränsade 

omfattning.  

7.1  Resultatdiskussion 

I den tidigare forskning som presenterats tidigare framkommer det att läroplaner står som 

föremål för tolkning och den läroplanen svenska förskolor utgår från presenteras med mål att 

sträva mot (Alvestad & Berge, 2009). I Wernersson (2009) studie visar resultatet att flera av 

förskollärarna ser positivt på jämställdhetsfrågor och jämställdhetsarbete i förskolan. Trots det 

efterfrågar förskollärarna i studien ytterligare utbildning och kunskap i ämnet. Det är något 

som även framkommer i den här studien. Av resultatet att avläsa anses det att det funnits för 

lite utbildning kring jämställdhetsarbete i respondenternas utbildningar, att det finns en 

medvetenhet kring vad jämställdhetsarbete är men trots det efterfrågas ytterligare kunskap i 

ämnet. Vidare beskrivs det att det inte finns kunskap om ämnet hos äldre kollegor och det 

läggs vikt vid reflektion i arbetslaget och observation av sig själv. Pramling Samuelsson, 

Williams och Sheridan (2015) studie visar att förskollärare anser att det läggs störst vikt vid 

värdegrundsarbetet i förskolan. Det är något som den här studiens resultat även visar. I 

resultatet ges uttryck åt att värdegrundsarbetet är det viktigaste arbetet i förskolan.  

Vad kommer det sig att resultatet visar att kunskaper vad gäller jämställdhet finns men trots 

det uppdagas en osäkerhet kring ämnet? Handlar det om det uttalandet om att aldrig bli 

fullärd? Eller finns det trots allt en osäkerhet eller bristande kunskap inom ämnet? I 

Wernersson (2009) studie utläser hon utifrån förskollärarnas kommentarer att ett flertal av 

förskollärarna och lärarna i studien visar på en bristfällig kunskap vad gäller begreppet 

jämställdhet samt dess innehåll. Eidevald (2009) menar att skollag samt läroplan fastställer att 

personalen i förskolan ska arbeta med jämställdhet, men vad arbetet på ett konkret sätt innebär 

ges ingen formulering av. Det framkommer i den här studiens resultat att det är ett svårt 

upplägg och att lärarnas läroplan är enklare att följa. Är det en orsak till osäkerheten kring 

jämställdhetsarbete?  
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Jonsson (2010) studie visar att förskollärarna har en medvetenhet om att de har förskolans 

läroplan att följa, men de menar att barnen står som ledstjärnor i deras verksamheter. I studien 

gör en av förskollärarna en koppling mellan förskolans läroplan och skolans, vilket även 

förekom i denna studie. Förskolläraren i Jonsson (2010) studie menar att främjandemålen i 

förskolans läroplan bidrar till att förskolan kan planera verksamheten här och nu. I denna 

studie framkommer det att förskollärarna planerar verksamheten efter barnens intressen eller 

behov. Att planera sin verksamhet efter barnens intressen och behov anses i personlig 

uppfattning vara en typ av planering som en förskollärare i Jonsson (2009) studie uttrycker 

”här och nu”. Även Eriksson (2014) studie samt Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridan (2015) studie visar att det är barnens intressen och lärandebehov som styr 

verksamheten. 

En svårighet som framkommer i resultatet är att det är svårt att arbeta med vissa mål som 

behandlar genus i förskolans läroplan med de yngre barnen och menar att det är underlättar 

när barnen är äldre. På vilket sätt kan man se på det, är inte läroplanen anpassad och utformad 

på ett sätt så att förskollärare ska ha möjlighet att arbeta med samtliga mål med barn i alla 

åldrar? Wahlström (2016) menar att läraren får bilda sin egen version av läroplanen och 

därmed presentera ett ämnesinnehåll vilket innebär att det sätt barnen får ta del av innehållet 

bestäms av läraren. Är svårigheten som uttrycks ett resultat av hur det kan bli på grund av den 

utformning förskolans läroplan har?  

En intressant problematik som framförs under ett intervjutillfälle handlar om att förskolläraren 

har erfarenhet från sin egen verksamhet när det gäller att ta vara på barnens intressen samt ha 

genus i åtanke. Hon menar att det är svårt när de ändrar om i verksamhetens miljöer och de 

har pojkar i verksamheten som är väldigt intresserad av bilar och tjejer som är intresserade av 

dockor exempelvis. Att då ta vara på barnens intressen och skapa olika miljöer, då hamnar 

dem i de här, enligt förskolläraren, typiska kill- och tjejrummen med bilrum och dockvrå. 

Andersson (2011) menar att genusmedvetenhet som förskollärare bland annat innebär att vara 

uppmärksam på ojämställdheter samt kunna medverka till förändring.  

Hur kan förskolan skapa miljöer i sin verksamhet efter barnens intressen utan att det blir 

typiska flick- och pojkrum? Vid närmre eftertanke, efter att denna problematik under 

intervjutillfället uppstod, ställer jag mig frågande till vad som är viktigast. Är det att samtliga 

flickor inte ska hamna i exempelvis dockvrån och enbart leka tillsammans eller att pojkarna 

hamnar i bilrummet och enbart leker tillsammans eller är det viktigare att barnen får leka 

utifrån det intresse de har? Ytterligare en fråga som uppstår vid fundering kring ämnet handlar 
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om barnens påverkan av varandra. Handlar det slutligen om barnens intressen vid 

uppdelningen eller handlar det om att barnen delar upp sig efter kön, oberoende av vilket 

intresse som är störst? Ett antagande, som går i linje med det Eriksson (2014) tar upp i 

diskussionen i hennes avhandling, är att förskollärarnas sätt att se på sitt uppdrag och 

förutsättningar samt begränsningar de tolkar att förskolans läroplan medverkar till hur 

verksamheten ser ut vad gäller dess utformning.  

I resultatet beskrivs en eftersträvan av en specifik miljö. Det handlar om att miljön ska agera 

en tredje pedagog vilket hävdas innebär att det inte ska behöva finnas en pedagog där som 

utmanar barnen vidare. Förskollärarna i Pramling Samuelsson, Sheridan och Nasiopoulou 

(2014) studie menar att det är svårt att arbeta med läroplanens mål och riktlinjer på grund av 

stora barngrupper. Jag ställer mig frågande till om arbetet med miljön som en tredje pedagog 

som framkommer i resultatet är ett sätt att arbeta för att skapa gynnsammare förutsättningar 

för stora barngrupper? Vad är anledningen till att den tredje pedagogen inte kan vara 

närvarande i miljön, istället för att miljön ska användas som tredje pedagog? 

Eidevald (2009) hävdar i sin studie att beskrivningar av flickor och pojkar vilka exempelvis 

görs av forskare, förskollärare och föräldrar i övervägande fall stärker den konservativa 

stereotypa bilden av det sätt flickor och pojkar väntas vara än utmanar. Den här studiens 

resultat visar att en av förskollärarna i denna studie visar sig vara påläst vad gäller genus. Hon 

berättade under intervjutillfället att oavsett hur medveten man tror sig vara när det handlar om 

bemötande eller samtal med killar och tjejer så lyckas man inte fullt ut. Det beskrevs vidare 

att det kan handla om små saker exempelvis skillnader i röstläge, utrymme i olika 

sammanhang och vilket fokus som hålls vid samtal med killar och tjejer. Renblad och Brodin 

(2012) refererar i sin studie till Ljusberg som betonar vikten av det fokus verksamheten har 

och vilket fokus som anses vara viktigt. Resultatet i denna studie tyder på att en medvetenhet 

finns om dessa små saker i bemötandet av flickor och pojkar.  

7.2  Metoddiskussion 

Det syfte och de frågeställningar denna studie har som utgångspunkt gjorde det relativt tydligt  

att det var intervjuer som skulle användas som metod för insamling av empiri. Men tidigt i 

arbetet fanns det dessutom intervjuer i kombination med observation i tankarna. Tanken var 

att det kunde vara intressant att se om det sätt varpå förskollärarna under intervjuerna 

beskriver att de arbetar stämmer överens med det som då observerats i verksamheten. Det är 

inte alltid så att det teoretiska, som beskrivs, och det praktiska, som görs, går hand i hand. 
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Dock uteslöts den och idén den här studien ses som en orientering för fortsatta studier inom 

området. Den är begränsad dels tidsmässigt men även vad gäller dess omfattning. Ytterligare 

en anledning till att observationer valdes bort var att jag inte ville gå förlorad i för mycket 

empiri och inte veta vad jag skulle göra med det.  

Vad gäller den semi-strukturerade intervjumetoden anses det vara ett bra val. Den gav 

möjlighet att fördjupa förskollärarnas uppfattningar och val av arbetssätt under 

intervjutillfällena och framförallt frihet i att inte vara fast vid en viss ordning. Den semi-

strukturerade intervjumetoden gav dessutom möjlighet att ställa följdfrågor, det kan jag 

däremot såhär i efterhand säga att jag kunde varit bättre på. Anledningen till det tros vara att 

jag fastnade vid att lyssna på respondenterna och tyckte att deras svar var väldigt intressanta 

samt att samtliga gjort relativt långa beskrivningar på vardera fråga vilket gjorde att jag 

fastnade i lyssnandet. Ett antagande kan vara att det gjorde att jag kom av mig med 

följdfrågorna och fastnade i lyssnandet. Det är en nackdel som såhär i efterhand kan upplevas 

att det var att skriva det självständiga arbetet ensam och därmed utföra intervjuerna på egen 

hand. Vid bearbetning och analys användes en kvalitativ metod. För att underlätta 

analysarbetet valdes att använda meningskoncentrering. Det bidrog till att arbetet med att 

analysera och bearbeta resultatet blev enklare då det fanns fem steg i en process att följa. 

Resultatet delades upp i två avsnitt baserade på studiens forskningsfrågor. Därefter 

kategoriserades respondenternas uttalanden i avsnitt. Det upplägget vid presentation anses 

bidra till att det blir enkelt att läsa samt att svaren på studiens forskningsfrågor tydligt 

besvaras.  

I ett tidigt stadie i utförandet av det självständiga arbetet bestämdes att det var förskollärare 

som skulle intervjuas. I det skedet gick tankarna mycket kring att samtliga skulle vara 

någorlunda jämställda vad gällde utbildning och ansvar i verksamheten. Vid närmre reflektion 

i efterhand kan funderingar över hur resultatet hade blivit om intervjuer gjorts med både 

barnskötare och förskollärare. Vilka likheter och skillnader hade studien då visat? Hade det 

spelat någon roll att det inte var utbildade förskollärare som ingick i studien? Det är frågor 

framkommit under arbetet med analys och resultat. Jag anser dock att det inte enbart finns 

negativa aspekter att se på när det kommer till att studiens respondenter enbart består av 

förskollärare. Ur ett maktperspektiv menar jag att respondenterna både vad gäller erfarenhet i 

yrket och utbildning står högre än mig. Jag som endast har erfarenheter från arbete som 

vikarie samt verksamhetsförlagd utbildning och är student under pågående utbildning i 

förhållande till de som har erfarenhet av arbete i förskola som färdigutbildade förskollärare.  
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Vid arbetet med att komma i kontakt med förskollärare valdes det, vilket tidigare beskrivits, 

att mejla till ett antal förskolor för att se om det fanns några intresserade. Den typen av urval 

resulterade av någon anledning till att svaren enbart kom från kvinnliga förskollärare som 

ville medverka. Den utgången har fått mig att fundera på vilka skillnader vad gäller resultatet 

som hade framkommit om manliga respondenter hade ingått i studien. De egna erfarenheterna 

av vikarierande samt verksamhetsförlagd utbildning på olika förskolor visar att det finns 

betydligt fler kvinnliga förskollärare än vad det finns manliga. Det gör det svårare att nå de 

manliga förskollärarna, men hade en annan typ av urval används hade det funnits större chans 

att hitta manliga förskollärare som kunde tänka sig att ingå i studien.  

Inspelningar av varje intervjutillfälle gjordes för att öka studiens tillförlitlighet men likaså för 

att inte gå miste om något som respondenterna sade. Det hade varit större risk för det om 

intervjuerna enbart noterats med anteckningar och inte med stöd av inspelning. Det var även 

ett val som gjordes för att jag var ensam vid intervjutillfällena. Det blev på så sätt enklare att 

få med allt som respondenterna sa vid de olika tillfällena.  

Under kapitlet Metod presenteras bland annat etiska ställningstaganden från Vetenskapsrådet 

(2002). Under arbetet med studien har hänsyn tagits till, tidigare beskrivna, fyra allmänna 

huvudkrav. Undersökningsdeltagarna har genom ett dokument (Bilaga 1) med information fått 

reda på vilka villkor de har gällande studien samt frivilligheten att medverka och rätten att 

avbryta den. Deltagarna ska enligt Vetenskapsrådet (2002) ha rätt att på egen hand styra över 

sin medverkan i studien. För att förskollärarna i studien skulle känna att det fanns möjlighet 

att göra det valde jag att visa mig vara flexibel när det kom till tid och plats för 

intervjutillfället. Vilket tidigare beskrivits har respondenternas riktiga namn i arbetet bytts ut 

till något helt annat. Det för att obehöriga inte ska ha någon som helst möjlighet att ta reda på 

vem det är. Den empiri som samlats in under arbetet med studien kommer enbart att användas 

för det här ändamålet och även det har respondenterna fått information om genom ett 

dokument (Bilaga 1). Där förtydligades det att materialet som samlades in vid 

intervjutillfällena enbart kommer att användas i det här arbetet men ventileras med 

studiekamrater vid Örebro universitet. 

7.3  Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med diskussionen blev det tydligt att föreliggande studie givit mig ett antal 

frågor eller saker att fundera på. Det här är något som studiens ämne närmade sig men som 
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anses vara relevant just i den här studien. Dock intresserar det mig så pass mycket att jag valt 

att göra ett avslutande avsnitt med förslag på tidigare forskning för att presentera det. 

Förslaget på vidare forskning handlar om att studera barns intressen ur ett genusperspektiv. 

Ett alternativ skulle vara att observera barnen verksamheter som utifrån sett är uppdelade i 

mindre typiska flick- respektive pojkrum. Observera och alternativt även intervjua barn om 

vilka intressen de utger sig för att ha för att därefter se huruvida det är intresset som styr det 

val av rum och kamrater de befinner sig med i förskolans verksamhet eller om det är vilka 

kompisar barnen i fråga umgås med som har störst påverkan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Förskolans läroplan ur ett genusperspektiv – förskollärares 

uppfattningar och praktiska agerande i förskolans verksamhet 

__________________________________________________________ 

Hejsan! 

Jag heter Julia Gottfridsson och studerar näst sista terminen på Förskollärarprogrammet, 

Örebro universitet. Under de sista 10 veckorna av vårterminen skriver vi självständigt arbete. 

Mitt självständiga arbete kommer behandla förskolans läroplan ur ett genusperspektiv samt 

förskollärares uppfattningar och praktiska agerande vad gäller läroplanens mål och riktlinjer. 

Din medverkan har stor betydelse för mitt arbete då fokus ligger på just förskollärares 

uppfattningar och praktiska arbete.   

Jag tycker att det är roligt att du vill delta i min intervjustudie men jag vill lägga vikt vid att 

intervjun är frivillig samt att du som respondent när som helst har rätt att avbryta ditt 

deltagande. Intervjun jag önskar göra med dig kommer att spelas in och därefter transkriberas. 

Samtligt material kommer behandlas konfidentiellt och du som respondent kommer att vara 

anonym. Det innebär att intervjuerna inte kommer kunna spåras varken till dig som person 

eller till din arbetsplats. Det insamlade empiriska materialet kommer enbart att användas i det 

här självständiga arbetet och det kommer ventileras med några av mina studiekamrater under 

vårterminen på Örebro universitet. 

 

Tack på förhand! 

 

Julia Gottfridsson 

xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

__________________________________________________________ 

 

1. Information om respondenten 

- Hur gammal är du? 

- Vilket år började du studera till förskollärare? 

- På vilket universitet/högskola gick du förskollärarutbildningen? 

- I hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Arbetsplatsen 

- Hur många förskollärare respektive barnskötare arbetar på avdelning? 

- Hur många flickor respektive pojkar går på avdelningen? 

- Hur gamla är barnen på din avdelning?  

 

3. Uppfattningar om läroplanen 

- Förskolans läroplan står som föremål för egna tolkningar och är utformad med mål att 

sträva mot. Vilken uppfattning har du om den utformningen? 

- Hur arbetar ni med att planera er verksamhet med stöd av läroplanen? 

- Finns det något i verksamheten där du arbetar som styr valet av arbetssätt du och dina 

kollegor gör? 

- Anser du att du har tillräcklig utbildning och kunskap vad gäller att arbeta med 

jämställdhet i förskolan? På vilket sätt? 

- Vilket ansvar anser du att du som förskollärare har vad gäller att följa förskolans 

läroplan? 
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4. Utvalda mål ur förskolans läroplan 

- I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning. Berätta hur du uppfattar det målet? 

- Kan du beskriva hur ni skulle kunna arbeta, alternativt har arbetat med det målet 

tillsammans med barnen i er verksamhet? 

- Det står även att 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. Berätta hur 

du uppfattar det målet? 

- Kan du beskriva hur ni skulle kunna arbeta, alternativt har arbetat med det målet 

tillsammans med barnen i er verksamhet? 

- Förskolans läroplan betonar dessutom att arbetslaget ska verka för att flickor och 

pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Berätta hur du 

uppfattar det målet?  

- Kan du beskriva hur ni skulle kunna arbeta, alternativt har arbetat med det målet 

tillsammans med barnen i er verksamhet? 

- Anser du att det är svårt att förstå och planera verksamheten efter det som presenteras i 

förskolans läroplan? 

 

___________________________________________________________________ 

Eventuella uppföljningsfrågor: 

- Vad menar du med det? 

- Kan du berätta mer om..? 

- Har jag förstått dig rätt om jag tror att din uppfattning är..  
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Bilaga 3 

Tre citat ur förskolans läroplan - stöd för respondenter 

__________________________________________________________ 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.” (s.8) 

 

 

”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.” (s.5)  

 

 

”Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i 

verksamheten.” (s.12) 

 


