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Abstract 

To increase awareness of the work of gender equality in schools among educators, the school 

system shall contribute to knowledge in what the concept means. To gain a greater 

understanding within the school environment about gender equality, changes were introduced 

in Skollagen (2010:800) to highlight schools in their work to counter gender stereotyped roles 

and all children should be treated in the same way regardless of gender. Therefore, preschools 

are an exciting place to examine how gender is created, shaped and reproduced. Previous 

research showed that educators made gender differences in their actions with the children. 

The researchers ware relatively agreed, that if the school and thus society are to achieve 

gender equality, educators should devote more of their working time to countering gender 

norms. Our qualitative study was conducted in a preschool with observations of educators’ 

interaction with the children and interviews with the educators, which resulted in the same 

insight as the previous research. The aim is to gain a deeper understanding of how educators 

work with gender equality in preschool,  also to understand whether educators' actions with 

children create and recreate gender norms and how .The questions we ask ourselves are, how 

do educators interact with children and do they make differences depending on children's 

gender and also how do educators reproduce gender norms in their daily interactive work with 

children. The results of our study showed that the educators made gender differences in their 

interactions with the children, however we found that the actions of the educators were 

usually unconscious and probably influenced by normative structures. 
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Sammanfattning 

Skolväsendet ska bidra till en ökad medvetenhet av jämställdhetsarbetet i skolan hos 

pedagogerna och i vad begreppet innebär. För att få en ökad förståelse och medvetenhet hos 

pedagogerna om jämställdhet mellan könen, infördes förändringar 2018 i Skollagen 

(2010:800) för att motverka könsstereotypa roller samt för att alla barn ska bli bemötta på 

samma sätt oavsett könstillhörighet. Därför är förskolan en spännande plats att undersöka hur 

kön skapas, formas och reproduceras. Tidigare forskning visade att personalen gjorde 

könsskillnader i sitt agerande med barnen. Där var forskningen relativt överens, att om skolan 

och därigenom samhället ska kunna uppnå jämställdhet bör pedagogerna ägna mer av sin 

arbetstid till att motverka könsnormer. Vår kvalitativa studie utfördes i en förskola med 

observationer av pedagogers interaktion med barnen samt intervjuer med pedagogerna, som 

resulterade i samma insikt som tidigare forskning. I vårt arbete har vi undersökt hur 

pedagoger arbetar med jämställdhet i förskolan och hur deras handlingar kan bidra till 

könsskillnader. Syfte var att få en djupare förståelse i hur pedagoger arbetar med jämställdhet 

i förskolan och att förstå om och på vilket sätt pedagogers agerande med barn skapar och 

återskapar könsnormer. De frågor vi ställde oss var på vilket sätt interagerar pedagoger med 

barn och gör de skillnader beroende på barns könstillhörighet och på vilket sätt reproducerar 

pedagoger könsnormer i sitt dagliga interaktiva arbete med barn. Resultatet av studien visade 

att pedagogerna gjorde könsskillnader i sina interaktioner med barnen, dock upplevde vi att 

handlingarna hos pedagogerna oftast var omedvetna och troligtvis påverkade av normativa 

strukturer.   
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1. Inledning 

Jämställdhet innebär att vi ska ha ett samhälle där kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter och samma möjligheter i skapandet av sina liv och samhället (Regeringen, 2018). 

Jämställdhetsarbetet inom skolväsendet är en viktig grund för barnens utveckling och 

förståelse i vad jämställdhet innebär. Efter politiska påtryckningar angående jämställdhet i 

skolan, lade regeringen fram proposition 2017/18:182 om att utöka Skollagen (2010:800) till 

att utbildningen ska säkerställa grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter, alla 

individers rätt till integritet och lika värde samt jämställdhet. Förändringarna var i syfte att 

förhindra reproduktion av manliga och kvinnliga mönster i skolan. Med proposition 

2017/18:182 Samling för skolan, vilken är förarbete till Skollagen (2010:800), resulterade det 

i en lagändring i Skollagen (2010:800) som trädde i kraft 2018. I läroplanen förtydligandes att 

de som utbildar ska verka för mänskliga rättigheter och aktivt motverka behandling som är 

kränkande för individen. Enligt Skolverket (2019) ska: 

“Skolan [...] ska främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom 

utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter” (Skolverket, 2019). 

Som det framgår av stycket ovan ska alltså skolan arbeta för jämställdhet och motverka 

manliga och kvinnliga könsnormer som kan hindra barnets möjligheter i sin utveckling. Vår 

förhoppning är att bidra till en mer medvetenhet om hur pedagogerna arbetar med barnen ur 

ett jämställdhetsperspektiv samt belysa hur och om pedagoger reproducerar könsnormer i sina 

interaktioner med barnen.  
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att få en djupare förståelse i hur pedagoger arbetar med jämställdhet i 

förskolan. Syftet är också att förstå om och på vilket sätt pedagogers agerande med barn 

skapar och återskapar strukturella könsnormer. 

1.2 Frågeställning 

- På vilket sätt interagerar pedagoger med barn och gör de skillnader beroende på barns 

könstillhörighet? 

 - På vilket sätt reproducerar pedagoger könsnormer i sitt dagliga interaktiva arbete med 

barn?  

1.3 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till att studera pedagoger på en förskola med fokus på pedagogers arbete 

med jämställdhet med förskolebarn. Då det skedde interaktion förekom det oundvikligt att vi 

såg påverkan på barns reaktion, dock var det inte barnen vi studerade utan pedagogernas 

handlingssätt.  

1.4 Begreppsdefinition 

Definitionen av jämställdhet som begrepp avser jämlikhet mellan kvinnor och män. 

Jämställdhet innebär att vi ska ha ett samhälle där rättigheter, skyldigheter och samma 

möjligheter blir lika för kvinnor och män i formandet av sina liv och samhället 

(Regeringskansliet, 2019). 

1.5 Dispositionen 

Uppsatsen är disponerad med att efter det inledande kapitlet redogöra för tidigare forskning 

som berör könsnormer. Följande avsnitt innefattar teorier som kopplar strukturell påverkan av 

individens interaktion ur ett könsperspektiv. Därefter presenteras metodavsnittet med vårt 

kvalitativa tillvägagångssätt av observationer och intervjuer. Vidare sammanfattar vi vårt 

resultat och analys av observationerna och intervjuerna tillsammans med teorier och tidigare 

forskning. Slutligen presenteras slutsatser och diskussion av studiens resultat och analys. 
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2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning som berör pedagogers arbete med jämställdhet och 

interaktion av könsstrukturer i förskolan. Sökningen efter tidigare forskning utfördes i Örebro 

Universitetsbiblioteks databas Sociology Collection med orden “doing gender”, “school”, 

“teacher gender” och “preschool”. Tidigare forskning söktes även i Örebro 

Universitetsbiblioteks söktjänst Primo. Svaleryds och Hedlins litteratur är inte tidigare 

forskning, med dock belyser vikten av arbete med jämställdhet inom skolan likt tidigare 

forskning och därför relevant att ha med i studien.  

2.1 Pedagogers arbete med jämställdhet 
 
Giraldo och Colyar (2012) har i sin kvalitativa fallstudie som utfördes i en amerikansk 

förskola, studerat hur lärare påverkar barnens skapande av könsidentitet. De har studerat fyra 

lärare och fokus i deras observationer var på lärarnas och barnens interaktioner och hur de 

strukturerade könsidentiteterna. Det som visades i studien vara att lärarna till viss del var 

medvetna om att deras interaktion med barnen kunde påverka föreställningarna angående kön 

hos barn. Lärarna i studien påvisade medvetenheten genom att de tänkte på hur de pratade 

med barnen, val av olika ämnen, material och att de lät barnen utforska olika 

könsföreställningar. Giraldo och Colyar (2012) ansåg dock utifrån sina resultat att lärarna 

behövde mer resurser och självkännedom gällande sina egna könsföreställningar. Detta 

eftersom resurserna och lärarnas självkännedom kan ha vikt i att rubba en könsstereotyp 

undervisning och sociala konstruktioner, vilket kan bidra till att lärarna skapar en mer 

inkluderad inlärningsmiljö för alla barn oberoende könstillhörighet (Giraldo & Colyar, 2012).  

 

Även Granger et.al (2016) har i sin studie genomgått observationer i amerikanska förskolor. I 

deras observationer har de undersökt hur ofta lärare underlättade feminina, maskulina och 

könsneutrala aktiviteter med barn av samma kön och med barngrupper av blandade kön i fri 

lek. I motsats till deras hypotes, att lärarna skulle engagera sig mer i flickors lek, visade 

resultatet att lärarna underlättade för pojkar i fri lek i större utsträckning än vad de gjorde för 

flickorna. Dessutom var variationerna av hur de underlättade för barnen om grupperna var 

blandade av båda könen. De såg även att lärarna inte hade ett gemensamt samspel i hur de 

agerade i de olika grupperna (Granger et.al, 2016). Svaleryd (2010) förklarar genom sin bok 

hur man på ett inspirerande sätt kan arbete med jämställdhet i skolan och om vilka hinder och 

möjligheter en pedagog har ur ett genusperspektiv för att hantera jämställdhetsarbete. Hon 
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menar att metoderna måste bli en del av den vardagliga integrationen i undervisningen. 

Senare i boken presenteras övningar och diskussionsområden som pedagoger kan använda sig 

av i arbetet om den sammantagna värdegrunden i språkbruk, känslor med mera (Svaleryd, 

2010:77).  

Svaleryd (2010:80) lyfter också fram vikten av att arbeta med de grundläggande värderingar 

som bör fortlöpa genomgående i allt arbete i skolan. Arbetet skall vara en ständig process som 

innefattar det sociala samspelet, ansvar, samlevnad och relationer samt jämställdhet. Vidare 

poängterar hon att elever i större utsträckning idag går vidare från grundskolan till gymnasiet 

och universitetet. Detta betyder mer tid med interaktion i skolan och det är därför viktigt att 

undervisningen lär ut normer och värderingar. Ett aktivt arbete med värdegrunder skapas 

genom sociala processer där barnen/eleverna utbyter erfarenheter, tankar och åsikter som kan 

ha verkan på deras utveckling (Svaleryd, 2010:80). En rapport beställd av skolverket skriven 

av Maria Hedlin (2010) är inriktad till att användas vid utbildningar och fortbildningssyfte för 

pedagoger i förskolor och skolor. Hedlin (2010) förtydligar att förskoleplanen (Lpfö 98) säger 

att vuxnas bemötande till flickor och pojkar ska ske på ett sätt där flickor och pojkar i 

förskolan, ska få samma förutsättningar att utveckla sina kunskaper utan att i den mån 

begränsas av stereotypa könsroller (Hedlin, 2010:7). Vidare menar Hedlin (2010) att lärare 

bör ha tidigare kunskap om genus i det att fokus måste sättas in i ett större sammanhang och 

inte kopplas till den egna vardagsförståelse om vad genus är i likhet med Giraldo och Colyar 

(2012) (Hedlin, 2010:8).  

2.2 Interaktion och könsstrukturer i förskolan  

Gansen utförde två kvalitativa studier med metoderna observation och intervju. Den första 

studien utfördes 2017 med syftet att se pedagogers reproduktion av heteronormativitet i 

interaktion med barn. Den andra studien utfördes 2018 och syftet var att se hur lärares 

förväntningar på barns beteende och hur barnen disciplineras utifrån kön samt hur lärarna 

överför kön. Skolväsendet är en arena enligt Gansen (2018) som reproducerar könsskillnader 

genom interaktionen mellan förskolepersonal och elever. Eleverna lär sig vad kön är och vilka 

egenskaper som tillskrivs könet för ett korrekt beteende. Förskolan är enligt Gansen (2018) en 

idealisk plats att undersöka hur könsskillnader uppstår och reproduceras då kön är en av flera 

principer i förskolans arbete (Gansen, 2018:393).  

I Tellgrens (2004) avhandling som baserades på observationer av barns interaktioner med 

varandra, belyste hon att interaktion skapas och återskapas av samhällsstrukturer och 
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vardagliga handlingar mellan människor, där teoretiska ställningstaganden låg till grund för 

barns agerande i sociala miljöer (Tellgren, 2004:19). Hellman (2010) utförde en kvalitativ 

fältstudie där syftet var att studera hur kön konstrueras i sociala processer bland barn i 

förskolan. Enligt Hellman (2010) är förskolans uppdrag att motverka stereotypa könsroller om 

vad som är typiskt pojkigt eller flickigt, vilket samhällsstrukturer och normer i en större 

kontext har en ständigt närvarande makt över (Hellman, 2010:16). Vidare menade även 

Gansen (2018) att könssocialiseringen i förskolan är en viktig plats för barns tidiga sociala 

uppfattning om uppförande, övertygelser och regler i förhållande till vad som anses manligt 

och kvinnligt (Gansen, 2018:393).   

I en kvalitativ studie utförd av Eidevald (2009) där han använde sig av videoobservationer 

och fokusgrupper, ville han studera hur pedagoger gör skillnad mellan flickor och pojkar i 

vardagsrutiner och i leksituationer i förskolan. Eidevalds (2009) studie lyfte även fram den 

kompensatoriska pedagogiken som har utformats för att både kvinnliga och manliga 

pedagoger kan motverka stereotypa könstillhörigheter. Genom användning av pedagogiken 

övas elever till kunskap av egenskaper som saknas i sin könstillhörighet (Eidevald, 2009:36). 

Tellgren (2004) menade att pedagogers handling och beteendemönster återspeglas oftast i 

barns interaktion med andra barn (Tellgren, 2004:138). Eidevald (2009) menade att risken är 

att det ojämställda uppfattas som det normala, kan ligga i att vuxna införlivade föreställningar 

om hur pojkars och flickors beteende ska uppfattas (Eidevald, 2009:32).  

Einarsson (2003) utförde en kvalitativ avhandling genom intervjuer och observationer med 

syftet att studera hur interaktionen ter sig mellan pedagoger och elever. I Einarssons (2003) 

studie påvisades det att pojkar hade mer interaktion med pedagogerna då de generellt 

dominerade talutrymmet i klassrummet. Detta likt Eidevalds (2009) resultat som påvisade att 

pojkar tenderade att vara dominerande och mer högljudda i den fria leken samt under 

samlingarna i hel grupp (Eidevald, 2009:156, Einarsson, 2003:70). Även Hellman (2010) 

påpekade att i strukturerade situationer tenderade pedagogerna att lägga mer uppmärksamhet 

på pojkar jämfört med flickor, dock visades uppmärksamheten oftast i tillrättavisningar och 

disciplinering (Hellman, 2010:119). Gansen (2018) observerade även han sin studie att flickor 

och pojkar blev annorlunda disciplinerade beroende på deras könstillhörighet och att 

förskolepersonalen fortsatte att reproducera kön. Förskolepersonal tillämpade disciplinära 

interaktioner vars processer synliggjordes genom normer, könsroller och deras förväntningar 

som förmedlades till barnen (Gansen, 2018:393–394). Handlingar hos elever som ansågs vara 

icke heteronormativa blev till viss del disciplinerade av förskolepersonalen, genom 
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disciplineringen fick reproduktionen av heteronormativa strukturer fortgå (Gansen, 

2017:267). 

Förskollärarna i Eidevalds (2009) studie ansåg sig själva vara könsneutrala i sina handlingar 

då lärarna menade sig ha mer fokus på barnens individuella behov och beskrev verksamheten 

som jämställd. Paradoxalt nog påvisades motsatsen i förskollärarnas handlingar, då de gjorde 

skillnader i handling beroende på barnets könstillhörighet. Här menar han att diskursen 

handlar om hur förskolepersonal gör skillnader i tal och handling och att de inte inser att den 

“naturliga kunskapen” egentligen är en konstruerad diskursiv mening, att makt är en 

bakomliggande faktor bland fler diskurser (Eidevald, 2009:167).  
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3. Teori  

Här presenteras delar av teorier som är relevanta för vårt syfte och frågeställning med Berger 

och Luckmanns sociala konstruktion. Teorierna förklarar individers strukturella interaktioner 

med andra. Dessa teorier är intressanta för vår studie då vi ska studera pedagogernas 

interaktioner med barn ur ett jämställdhetsperspektiv i en strukturerad miljö. Vidare följer en 

fördjupning i hur individer skapar könsskillnader genom interaktion med teorier från Elvin-

Nowak och Thomsson, Butler och Hirdman som lyfter interaktionen genom ett 

könsperspektiv.  

3.1 Samhällsstrukturers påverkan på individen  

Förskolan kan ses som en institution som institutionaliserar olika sociala ordningar i ett 

samhälle som ständigt reproducerar strukturer. Berger och Luckmann (2010) menar att den 

institutionella världen behöver förklaras och legitimeras för att skapa en institutionell ordning, 

för att människor ska veta vad de har att förhålla sig till. Människors vardagsliv blir rikare 

genom att man införlivar kunskaper och färdigheter som krävs för det enskilda ändamålet 

(Berger & Luckmann, 2010:36). Den institutionella ordningen existerar oavsett vår egen vilja, 

man kan alltså inte se bort ifrån den. Vidare menar Berger och Luckmann (2010) att se 

kunskap som vetskapen om fenomen är reella och att de har kännetecken som är specifika för 

just dem (Berger & Luckmann, 2010:10).  

Enligt Berger och Luckmann (2010) är det den objektiva verklighet vi ser i egenskap av 

människors upplevda verklighet som socialiseras och internaliseras i formandet av individen. 

Detta upprepas från generation till generation som skapar den sociala ordningen (Berger & 

Luckmann, 2010:78). Berger och Luckmann (2010) förklarar att människor tillsammans har 

skapat och institutionaliserat den objektiva verkligheten till följd av rutiner och mönster som 

vi praktiserar i vår vardagliga sociala interaktion (Berger & Luckmann, 2010:70).  

Den första socialisationen som gör barnet till samhällsmedlem är den primära socialisationen 

där barnet möter sina signifikanta andra (Berger & Luckmann, 2010:154). Av sina 

signifikanta andra blir barnet påtvingad de sociala strukturer som förmedlas och blir till 

barnets objektiva verklighet (Berger & Luckmann, 2010:155). I den primära socialisationen 

har inte barnet valt sina signifikanta andra, det vill säga de vårdnadshavare de har, på så sätt 

har de inte lika förutsättningar som andra barn. Barnen får acceptera den internalisering av 
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den objektiva verklighet de påtvingas och med den identifiera sig i den värld de känner till 

(Berger & Luckmann, 2010:158).    

Den sekundära socialisationen är de intryck barnet får av den institutionella världen och dess 

strukturer, exempelvis myndigheter, skolor och infrastrukturer. Barnet bör ha fått i den 

primära socialisationen en förförståelse av institutionella representanters karaktäristiska 

betydelse, som exempelvis lärare (Berger & Luckmann, 2010:162, 166). Strukturer som 

förmedlas i den sekundära socialisationen kan möta på hinder då den alltid utgår från en 

primär socialisationsprocess. Med dessa hinder menas att man måste hantera en verklighet 

som ska samstämma med en pågående internalisering av den primära socialisationen (Berger 

& Luckmann, 2010:164). De nya kunskaper som den sekundära socialisationen skapat, måste 

sammanflätas med de kunskaper som individen internaliserats under den primära 

socialisationen av den objektiva verkligheten. De biologiska begränsningarna under den 

sekundära socialisationen blir av mindre betydelse för inlärningssekvenserna (Berger & 

Luckmann, 2010:164–165). Den subjektiva verkligheten är en process utav den primära och 

sekundära socialisationen. Internaliseringen av den subjektiva verkligheten är 

identitetsskapande genom socialisation (Berger & Luckmann, 2010:155).  

3.2 Skapandet och reproducerandet av kön 

Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att kön är något som inte bara är och har, utan att 

det är något som vi alla gör aktivt omedvetet. Kön är inte bara biologiskt bestämt men på 

grund av biologin så föreställs vår värld med olika sorts människor som kvinnor och män 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:15). Elvin-Nowak och Thomsson (2003) förklarar att vi i 

våra vardagliga handlingar hela livet ut skapar kön och formar våra kön genom relationer och 

möten (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:17). Vår vardagliga syn på kön blir svår att motsätta 

sig från normativa former då vi accepterar och legitimerar formerna på hur kön ska upplevas 

och vilka egenskaper som bör tillskrivas det manliga och kvinnliga könet (Butler, 1999:20–

21).  

Vidare tar Elvin-Nowak och Thomsson (2003) upp begreppet könsmaktssystem som Hirdman 

(1988) kallar genussystemet. Dessa begrepp kan förstås som en rörlig struktur, det vill säga 

benämningar av fenomen, processer, förväntningar och föreställningar som genom interaktion 

skapar regelbundenheter och handlingsmönster som strukturerar kön. Könsordningen ses som 

en grundläggande social ordning vilken är fundamental i sociala, ekonomiska och politiska 

sammanhang (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:36, Hirdman, 1988:51). Elvin-Nowak och 
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Thomsson (2003) menar att könsmaktssystemet problematiserar att se sin egen roll att män är 

överordnade och kvinnor underordnade, kravet av system är att detta ska gå obemärkt förbi 

och ske i tysthet. Männens överordning anses som självklar medan kvinnans underordning 

belönas för sin tystnad, det vill säga strukturerna bidrar inte för jämställdhet. Svårigheten att 

gå emot strukturerna kan ses som ett avvikande beteende som innebär att man blir sårbar 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:43).   

På ett generellt plan talar Hirdman (1988) om ordningens mönsterstruktur eller systemets två 

logiker. Detta innebär för det första att det särhålls det som anses vara manligt och kvinnligt 

och för det andra att mannen är norm och på så sätt utgör mannen det normala och 

allmängiltiga i samhället och hierarkin (Hirdman, 1988:51). Även Elvin-Nowak & Thomsson 

(2003) menar att det manliga ses som det normala och det är manliga som bör eftersträvas, det 

är det normala som är eftersträvansvärt. Männen anses vara det bättre könet och är 

inkorporerat i ett fungerande samhällsstrukturer, därför får kvinnor förstå att de är nästan lika 

bra som männen men inte fullkomliga (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:49–50). För att 

kvinnor ska vara lika männen behöver de ta mer plats, dock kan de straffas av omgivningens 

ögon ifall de tränger sig in på den manliga sfären i ett större spektrum, liknande gäller för 

männen att inte kliva in i kvinnornas sfär med risk att bli “för kvinnliga” (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003:51).   

Särskiljandet av könen fungerar som en maktstrategi för att skilja det normala och onormala i 

samhället såsom att män har sin plats och kvinnor har sin (Elvin-Nowak & Thomsson, 

2003:46). Konsekvenser och uttryck i fördelningen av kön blir alltmer komplext och 

utstuderat när samhället blir mer differentierat, vilket påvisar den andra logiken att mannen är 

norm och följdaktningen legitimeras (Hirdman, 1988:51–52). Hur kön praktiseras bedöms och 

upplevs ur ett normativt synsätt och följs dessa normativa villkor så är våra handlingar 

förståeliga och acceptabla (Butler, 1999:20–21). Komplexiteten är att könsuppdelningar får 

stora konsekvenser inom makt och tvingande normsystem (Elvin-Nowak & Thomsson, 

2003:16). Identifikationen med det manliga eller kvinnliga könet ger dock individuell 

bekräftelse, vilket är viktigt för individen oavsett vilka ideal samhället har gällande 

jämställdhet som ska lyfta fram egna val och personlighet, inte könstillhörigheten (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003:17).  
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3.3 Teoretisk referensram 

Samtliga teorier är användbara för vår studie då vi vill jämföra hur och om medvetna och 

omedvetna handlingar ur strukturerade normer reproducerar kön. I vårt fall kan teorierna vara 

användbara då pedagogerna kan få en utmaning med det sekundära socialisationsarbetet med 

jämställdhet då barn har en pågående primär socialisation utanför förskolan som kan se 

annorlunda ut. Då kön skapas i relationer och möten, är vår tanke att lyfta dessa teorier mot 

våra observationer i förskolan för att se hur könsmaktssystemet med normativa strukturer 

påverkar pedagogernas interagerande med barn. Det är pedagogens handling från dennes 

subjektiva verklighet som möjliggör skapandet om kön utifrån strukturer, som den objektiva 

verkligheten förmedlar samt införlivade könsnormer. Eftersom pedagogerna kan ha införlivat 

olika tolkningar av könsföreställningar beroende på social miljö, är teorierna intressanta att 

lyfta mot intervjuerna, för att se pedagogernas uppfattningar om könsföreställningar. 

Strukturer och normer som skapas genom socialisation och funnits i generationer långt 

tillbaka är svåra att förändra. Eftersom den objektiva verkligheten med införlivade normativa 

strukturer gällande kön skapas i vardaglig interaktion, kan nya direktiv gällande 

jämställdhetsarbetet i skolan vara problematiska att förhålla sig till, då handlingarna kan vara 

påverkade av heteronormativa strukturer. I studien är teorierna användbara, för att se om 

heteronormativa strukturer påverkar pedagogernas handlingar samt hur och om de 

reproducerar könsnormer i sitt vardagliga handlande med barnen. 
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras valet av metoderna och urval, därefter redogörs 

tillvägagångssättet av metoderna. Eftersom vi ville få en förståelse hur pedagoger arbetar med 

jämställdhet i förskolan och hur pedagogers interaktion med barn kan reproducera kön, valde 

vi att göra en kvalitativ studie med en kombination av observationer och intervjuer. 

Observationernas utfördes under två dagar på förskolan och intervjuerna genomfördes under 

en tredje dag med tre informanter. Vidare i metodavsnittet redovisas de etiska överväganden 

samt tillförlitligheten av resultaten. 

4.1 Val av metod 

I val av observation strävade vi efter att vara fullständiga observatörer, vilket innebär att 

observatören ej är deltagande i det interaktioner som är valda att studeras (Jmf Bryman, 

2012:389, 391). Med oss som fullständiga observatörer tilläts vi observera fälten utan att delta 

i interaktionen själva, för att försöka se de naturliga handlingarna hos pedagogerna utan vår 

indirekta påverkan.  

Vi valde också att genomföra intervjuer med pedagoger för att kunna fråga dem om vad vi 

observerat. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som metod för att jämföra vad 

informanterna ansåg sig själva i hur de interagerade med barnen och huruvida de faktiskt 

handlade i verkligheten. Den semistrukturerade intervjun bygger på att låta informanten 

beskriva sin egen upplevelse av fenomenet och som forskare har de olika teman att utgå ifrån 

samt intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). Vi hade möjligheten att vara flexibla i 

vår intervjuguide och ställa frågor som inte var tilltänkta men kunde ha anknytning till något 

intervjupersonen har sagt som är väsentligt för forskningen (Jmf Bryman, 2012:415, Løkken 

& Søbstad, 1995:99). Flexibilitet i vår intervjuguide med olika teman möjliggjorde därmed att 

vi kunde få ytterligare information av pedagogerna genom en mer öppen dialog. I denna 

öppna dialog kunde nya perspektiv framkomma från pedagogerna, vilket var vår förhoppning 

med valet av semistrukturerade intervjuer.  

4.2 Urval 

Vi påbörjade urvalet med att höra oss för i vårt sociala nätverk där vi fick tips från en bekant 

om en tänkbar förskola som personen ansåg att vi skulle kontakta. Vår bekant kan ses som 

vad Fangen (2017) kallar portvakt, då kontakten möjliggjorde tillträde till skolan (Fangen, 
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2017:72). När vi tog kontakt med den tänkbara förskolan fick vi en förfrågan angående 

information om studiens innehåll och hur observationerna och intervjuerna skulle 

genomföras. Efter vi delgivit informationen om studien fick vi ett positivt svar av förskolan 

om att vår förfrågan att utföra studien var möjlig.  

Processen med urvalet av informanter för intervjuerna påbörjades med snöbollsurval, då vi 

tog kontakt med en personal på förskolan som i sin tur kontaktade den enheten på förskolan 

som vi var intresserade av. De tre informanterna till intervjuerna valdes genom ett 

bekvämlighetsurval på den valda enheten, då enhetschefen valde ut informanterna för 

intervjuerna eftersom det finns organisatoriska restriktioner (Jmf Bryman, 2012:433). 

Samtliga informanterna var utbildade pedagoger med fem till femton års arbetslivserfarenhet 

inom skolväsendet. På grund av etiska- och sekretesskäl kan vi inte ytterligare beskriva vårt 

urval mer än så, då förskolan och enskilda pedagoger skulle kunna identifieras.    

4.3 Genomförande av metoder 

Då vi har olika datainsamlingsmetoder, observationer och intervjuer kommer genomförandet 

presenteras var för sig. Först redogörs vårt genomförande av observationer och sedan 

genomförandet av intervjuerna. 

4.3.1 Observationer 

Processen av genomförandet med våra observationer började med att vi skapade ett 

tematiseringsschema. Vi gjorde egna rangordningar och bedömningsskalor genom ett 

tematiseringsschema på basis av tidigare erfarenheter inom skolväsendet samt tidigare 

forskning (Jmf Larsen, 2007:93). Underlaget av schemat var uppdelat i olika tema (se bilaga 

3) där vi ville följa de för oss tänkbara situationer som kunde besvara vår frågeställning och 

syfte, för att se hur pedagoger interagerar med barnen i olika miljöer och situationer. För att 

utföra en logisk och systematisk observation var underrubriker i våra teman delvis 

gemensamma för att se hur och på vilket sätt pedagogerna gav beröm, höjde rösten eller gav 

tillsägelse. 

Eftersom vi var fullständiga observatörer och fick röra oss fritt på avdelningen, hade vi 

möjligheten att följa pedagogernas arbete med barngruppen utan att vara delaktiga i 

interaktionen. Tematiseringsschemat underlättade våra observationer då vi systematiskt kunde 

anteckna pedagogernas interaktion med barnen utifrån våra förbestämda teman. Efter två 

dagars observation fortsatte vi gemensamt med en sammanställning av våra observationer för 
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att sedan tolka dem. Sammanställningen av data från observationerna hade vi sedan som en 

del av underlaget för intervjufrågorna (se bilaga 2).  

4.3.2 Intervjuer  

Utformandet med intervjuguiden (se bilaga 2) föregicks av vårt syfte och frågeställning, varpå 

vi började med att tematisera studien och ställde upp teman med underfrågor tillsammans med 

observationsanteckningarna från våra utförda observationer. Detta gjorde vi för att hålla en 

konsekvent frågeställning.  

Eftersom vi var fullständiga observatörer och inte hade någon interaktion med pedagogerna, 

påbörjades vår intervjuguide med bakgrundsfrågor som kunde få informanten att känna sig 

mer komfortabel i intervjusituationen (Jmf Larsen, 2007:86). Vidare följdes intervjuguiden av 

mer riktade frågor om jämställdhet och följdfrågor från observationerna om pedagogernas 

interaktioner med barnen. Vårt upplägg på intervjuguidens frågor var ställda i den ordning för 

att få en naturlig följande dialog under intervjun (Jmf Løkken & Søbstad, 1995:102–103).  

För att informanterna skulle känna en trygghet valde vi att utföra intervjuerna på förskolan 

och att informanterna själva valde rummet där intervjun hölls. Innan varje intervju påbörjades 

gick vi igenom studiens syfte och de etiska övervägandena med informanterna och en muntlig 

överenskommelse om att få spela in intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002). Därefter 

påbörjades intervjun enligt intervjuguiden och vardera intervjun tog cirka 20–25 minuter att 

genomföra. Efter intervjun inleddes omgående transkriberingen med fördel, då intrycken och 

tolkningarna är färska i minnet (Jmf Løkken & Søbstad, 1995:108). Efter transkriberingen av 

materialet påbörjades tematisering för att sedan koda och tolka datainsamlingen. Med den 

insamlade empirin inledde vi sedan vår sammanställning fram till resultatet. 

4.4 Etiska övervägande 

Innan våra observationer inleddes fick vi underteckna ett sekretessdokument från förskolan 

om tystnadsplikt gällande personalens identitet och om barnens identiteter och handlingar. 

I genomförandet av våra metoder, observationer och intervjuer, har etiska överväganden varit 

i beaktande. De etiska övervägandena består av fyra etiska principer såsom 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2012:131–132). För att säkerställa informanternas förståelse för vad de etiska principerna 

innebär, delgav vi dem ett dokument om de etiska övervägandena från Vetenskapsrådet 
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(2002). Informationskravet uppfylldes innan intervjuns början då vi informerade om studiens 

syfte och vilka villkor som gällde för informanten med deras rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet genomfördes då informanten självständigt godkände medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet verkställdes då informanterna skrev på dokumentet om de etiska 

principerna tillika nyttjandekravet om att vårt insamlade material endast kommer nyttjas till 

vår studie. 

4.5 Reliabilitet och trovärdighet 

Reliabiliteten förstärks då vi är två personer som genomfört studien och vi kunde på så sätt 

jämföra våra tolkningar av datainsamlingsmaterialet, som vi noggrant planerat med ett 

metodiskt tillvägagångssätt med tematisering och kodning. För att garantera hög reliabilitet 

var det viktigt att organisera den insamlade data och att då vi var två personer som arbetat 

med samma kodnings- och intervjuprocess kunde det bidra till högre validitet (Jmf Larsen, 

2007:81).  

För att höja validiteten kunde vi under intervjuns gång ändra detaljer i intervjufrågorna så att 

de blev mer relevanta till studiens frågeställning och syfte, vi adderade även intervjufrågor 

efter observationerna, vilket kunde göra vår process mer flexibel för en ökad validitet (Jmf 

Larsen, 2007:80–81). För att förstärka validiteten vidare har vi noggrant utfört 

transkriberingen för att inte misstolka informanternas uttalande. Vi anser att våra teoretiska 

ansatser i studien är överensstämmande med den insamlade data vi arbetat fram och med detta 

kan validiteten förstärkas ytterligare. Vårt tillvägagångssätt med metodtriangulering, att 

kombinera metoderna observationer och intervjuer, möjliggör en starkare reliabilitet och 

validitet (Jmf Larsen, 2007:81). 

4.6 Begränsningar och svagheter 

En av de svagheter i studien är att vi har delgivit information till förskolan angående studiens 

ämne och tillvägagångssätt innan vi fått tillgång till fältet. Pedagogerna kunde därför få 

möjligheten att förbereda sitt agerande, vilket kan ha bidragit till att vårt resultat inte gett en 

verklig bild av deras dagliga arbete. I och med förskolans restriktioner så har vi själva inte fått 

valt vilka informanter som skulle delta i intervjuerna och detta såg vi som en begränsning då 

vi själva kanske hade valt andra och fler informanter.  

En svaghet med vår studie är att observationerna och intervjuerna utfördes på endast en 

förskola. Om andra utförde studien med samma grundmaterial skulle den sociala miljön 
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sannolikt förändrats med exempelvis ny personal och nya barn på enheten, på så sätt 

produceras inte en tillförlitlig objektiv kunskap (Jmf Bryman, 2012:352, Kvale & Brinkmann, 

2017:274, 295). Ytterligare en svaghet med studien är att den utfördes endast under två dagars 

observationer och ett tillfälle för intervjuer, vilket kunde leda till brister i vårt resultat då vi 

inte kunde säkerställa att interaktionerna vi såg var vardagliga processer. Återupprepningar av 

interaktionerna som uppstod under våra observationer och intervjuer går inte att replikera, 

vilket kan bli problematisk att generalisera på andra sociala miljöer inom förskolan, då 

situationerna kan variera dem emellan (Jmf Bryman, 2012:352). 
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras och analyseras resultatet av observationer och intervjuer som genomförts i 

studien. Strukturen i resultatet är uppbyggt utifrån studiens syfte och frågeställning. I det 

första avsnittet hanteras hur pedagoger arbetar med jämställdhet i förskolan, på vilket sätt 

interagerar pedagoger med barn och gör de skillnader beroende på barns könstillhörighet. Det 

andra avsnittet behandlar frågan på vilket sätt reproducerar pedagoger könsnormer i sitt 

dagliga interaktiva arbete med barn. Slutligen presenteras teoretiska perspektiv i jämförelse 

med studiens resultat.  

5.1 Pedagogers integrerande med barn  

I jämförelse med tidigare forskning interagerar pedagogerna olika med barnen beroende på 

deras könstillhörighet. En förklaring till detta kan vara pedagogernas förståelse i vad 

jämställdhet innebär och hur arbetet med jämställdhet ska utföras. Eftersom 

jämställdhetsarbetet inom skolväsendet är lagstadgat, ska pedagoger aktivt motverka 

behandling som är kränkande för individen. Pedagogerna i studien hade inte fått vetskap om 

hur de gemensamt ska arbeta med jämställdhet på avdelningen utifrån tillägget i Skollagen 

(2010:800), då det påvisades i studiens resultat motstridigheter i pedagogernas svar och 

handlingar i hur det själva upplevde att de arbetade med frågan.  

[P1] “Vi jobbar ju mycket med allas lika värde och det tycker jag är en del av och mycket med 

integritet och våga säga och stå för vad man vill göra […] det är inte så att vi så uttryckt att vi 

säger till barnen att vi jobbar med jämställdhet eller liksom utan vi gör det i verksamheten och 

att även att vi vuxna tar tillvara på varandras kompetenser och olikheter och likheter att man gör 

det man är bra på utifrån person”.  

[P2] “Nej, alltså vi gör inte det just nu och det är därför vi har tänkt till nästa termin har vi pratat 

om att börja jobba med det och genus liksom och jämställdhet amen så för att vi märker på 

barngruppen att det behövs, för det är mycket prat om pojke flicka rosa och stark svag så”.  

Pedagogernas olika uppfattningar kring jämställdhetsarbete kan bero på vilken förförståelse 

de har individuellt och de införlivade strukturer och normer från kunskaper, tidigare 

erfarenheter och den sociala miljö de lever i. Förståelsen som P1 påvisade gällande 

jämställdhetsarbetet, kan grunda sig i att hen har internaliserat andra insikter angående 

jämställdhet från sin sociala miljö, då det föll hen mer naturligt att arbeta med barnens lika 

värde i jämförelse med P2. När direktiven i hur arbetet bör utföras inte tillkommit 
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pedagogerna, synliggjordes deras egna föreställningar av könsstrukturer och normer, som 

påverkade hur de upplevde sitt arbete med jämställdhet i barngruppen. Pedagogers arbete ur 

ett jämställdhetsperspektiv upplevdes inkonsekvent, då de förklarade att arbetet praktiserades 

på varierande sätt.  

 

De införlivade könsstrukturer och normer påverkade även deras interaktion med barnen 

beroende på könstillhörighet, vilket visades i studiens resultat av observationerna och 

intervjufrågorna vid samling och måltid. Under samling och måltid uppgav pedagogerna 

själva att de hade en förhoppning av att deras handlande var lika oberoende kön, dock hade de 

en medvetenhet att de ibland handlade omedvetet som resulterade i skillnader. Pedagogernas 

upplevelse kring samlingen var att pojkarna generellt tog största talutrymmet och 

uppmärksamhet från pedagogerna. Observationen vid samling visade i likhet med tidigare 

forskning med det pedagogerna själva upplevde, att pojkar i fråga fick mer talutrymme och att 

flickorna blev överröstade av pojkarna. Det som även visades i observationen som inte 

framkom från pedagogerna i intervjun, var när flickorna försökte ta plats under samlingen så 

disciplinerades de mer direkt av pedagogerna som sa att de skulle lugna ner sig och vara tysta. 

Detta i motsats till tidigare forskning, som visade att pojkar var de som blev mer 

disciplinerade av pedagoger och med det fick mer uppmärksamhet. Även vid måltiden 

observerades särskiljande av kön hos pedagogerna där de behandlade flickor och pojkar olika. 

Under måltiden blev flickorna likt observationen vid samlingen, disciplinerade annorlunda i 

jämförelse med pojkarna. Flickorna bads att sitta kvar och äta upp medans pojkarna kunde 

resa sig och gå och lämna maten utan tillsägelse.  

 

I jämförelse med tidigare forskning som visade att pedagoger hade en viss medvetenhet i sitt 

handlande, men de gjorde könsskillnader i handlingar och tal som för dem var naturliga. De 

disciplinära aktionerna synliggjordes genom normer och dess förväntningar på kön som 

förmedlades till barnen. De normer och förväntningar på könsföreställningar kommer ur 

könsmaktssystemet, som gemensamt skapas och institutionaliseras genom strukturer med 

rutiner och mönster som gör dessa till vardagliga handlingar. Könsmaktssystemets strukturer 

är införlivade i pedagogernas handlande, då de disciplinerade och underordnade flickorna till 

tystnad och tillät pojkarna “att vara pojkar” genom rätten att hävda sig. Utifrån 

observationerna utfördes majoriteten av handlingarna på ett naturligt sätt utan reflektion, när 

det handlade om särskiljande av kön. Förhållningssättet av pedagogerna legitimerade en 
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institutionell ordning, då samtliga pedagoger utförde liknande särskiljande av kön under 

samling och måltid.  

 

5.2 Pedagogers reproducerande av könsnormer    

 

Genomgående i resultatet observerades hur pedagogerna reproducerade könsnormer i likhet 

med tidigare forskning. Pedagoger underlättade för pojkarna i större utsträckning vid 

exempelvis lek, tröstandet och konfliktsituationer. Under observationen vid leken tillät 

pedagogerna barnen att leka relativt fritt, dock om en pedagog styrde leken så tillfrågades 

oftast barn av samma kön först. Detta kan bero på i vad en av pedagogerna uttalade, att de 

väljer barn som är kompisar med varandra för att få igång leken, för att sedan bjuda in andra 

barn av annat kön. Det observerades att när en grupp flickor påbörjade en lek med 

pedagogens hjälp, togs leken sedan över av pojkarna som inbjöds. Pojkarna blev dominerande 

i de flesta fall och tog över leken som även tidigare forskning påvisat. Flickorna valde då att 

stå tillbaka och avvek från leken vilket pedagogerna inte aktivt förhindrade. En av 

pedagogerna framhävde hur hen tyckte att de uppmuntrade barnen att leka över 

könsgränserna, då förklaringen var: 

[P3] “Det gör vi och de jag upplever att dom leker väldigt blandat killar och tjejer särskilt ute 

och särskilt när det är sån här regellekar som astrakan då är det väldigt blandat, men jag 

upplever att båda könen förflyttar sig på gården att vi inte har speciella ställen där bara killarna 

är eller så, utan ja å vi med att stöttar i leken så uppmuntrar vi att dom ska” 

I en jämförelse av observationen vid leken sågs motsättningar i vad pedagogerna själva 

upplevde i uppmuntran till att leka över könsgränserna. I leken reproducerades könsnormerna 

av pedagogerna, då pojkarna tilläts att ta över leken utan tillsägelse, vilket indirekt blev 

särskiljande av kön då pedagogerna accepterade pojkarnas övertagande av leken. Ytterligare 

motsättningar sågs i observationerna vid tröstandet, där pedagogerna upplevde att de tröstande 

barnen på liknande sätt oberoende kön. I observationerna visades dock att de gjorde skillnader 

i tröstandet, då pojkarna fick mer ömhet samt omtanke än flickorna och att pedagogerna satte 

pojkarna i fortsatt lek, medans flickorna fick gå vidare i leken själva. Likt observationerna 

visar även tidigare forskning att pedagoger gjorde skillnad i handlingar mellan könen fast de 

själva upplevde sig som könsneutrala. När resultatet av observationen förklarades för 

pedagogerna hur interaktionen skiljde sig mellan könen så blev de förvånade varav en av dem 

svarade: 
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[P3] “min tanke blir ju att man då kanske känner att men det här barnet som ja behöver stöd för 

att fortsätta utveckla leken medans det här barnet förväntar jag mig då kunna... det blir ju också 

att jag förväntar mig att det här barnet ska klara det men jag förväntar mig inte av det barnet de 

blir det ju en riktigt tankeställare varför förväntar jag mig av de av dem här barnen men inte av 

det här ja” 

Förväntningarna som P3 nämner i citatet kan bottna sig i de könsföreställningar pedagogen 

har införlivat, vilket kan resulterat i omedvetet handlande, som kan ligga till grund för 

skillnaderna i behandlingen från pedagogerna. Pedagogernas förgivettagande i vad de kunde 

förvänta sig av flickor och pojkar, kan bidra till att den ojämställda behandlingen uppfattas 

som normal. Risken är att det ojämställda uppfattas som det normala kan ligga i vuxnas 

införlivade normativa föreställningar om hur pojkars och flickors beteende bör vara. Dessa 

könsföreställningar genomsyrar könsmaktssystemet som bygger på heteronormativa 

strukturer. Vidare observationer där heteronormativa strukturer synliggjordes av stereotypa 

föreställningar om pojkars och flickors beteende var under konfliktsituationer. 

Föreställningarna var, att pojkar var mer fysiska medans flickor inte var lika fysiska 

och högljudda, vilket pedagogerna själva beskrev att konflikterna ser annorlunda ut beroende 

på kön hos barnet.  

[P2] “nej det gör vi nog inte, men oftast ser bråken olika ut där i alla fall i barngruppen som vi 

har nu så är det ju alltså pojkarna här slåss mera och det har jag tänkt på jag tror tyvärr att vi 

missar många tjejbråk om jag säger så för att dom inte hörs och syns lika mycket, så att dom nej 

så jag menar när pojkarna bråkar då är det oftast att vi är där hela tiden men flickorna kanske får 

lösa det själva” 

Observationerna visade att, när flickor hade en konflikt med varandra blev de tillrättavisade 

med en lugnare ton av pedagogen och ombads att be om förlåtelse innan de fick leka vidare. 

När sedan pojkar kom i konflikt med varandra togs de isär och med en hårdare ton blev de 

tillrättavisade var för sig, utan att behöva be om ursäkt till varandra innan de återgick till 

leken. En situation som belyste heteronormativa könsroller ytterligare, var agerandet från 

pedagogerna när en flicka och en pojke hamnade i konflikt med varandra angående en leksak, 

så var det flickan som fick lämna ifrån sig leksaken även om det var hon som hade den från 

början. När en liknande situation uppstod, då när en flicka tog en leksak från en pojke, så 

tillrättavisade pedagogen flickan och ombads ge tillbaka den till honom för att han lekte med 

den först. I likhet med tidigare forskning så visar observationerna att flickor och pojkar blev 

disciplinerade på olika sätt av pedagogerna. Flickorna förväntades oftast underordna sig 
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pojkarna, som exempelvis observationen med leksaken visar, då flickan fick lämna ifrån sig 

leksaken i båda situationerna. Flickor förväntades att i tysthet avvika vid ojämlik behandling 

och pojkarnas konflikter blev mer betydelsefulla då pedagogerna gav dem större 

uppmärksamhet. Detta på bekostnad av att flickornas bråk kom i skymundan och flickorna 

fick ta större ansvar att lösa bråken själva.  

Särskiljandet i behandlingen av pedagogerna kan ses utifrån de normativa förväntningar som 

existerar i samhället, vilket pedagogerna införlivat och reproducerar i interaktion med barnen 

genom disciplineringen. Pedagogernas ojämställda handlingsmönster sågs genomgående i 

observationerna, då de reproducerade könsroller och dess egenskaper genom interaktioner 

med barnen. Flickor fick oftast stå tillbaka och ta större ansvar, medans pojkar får hävda sig 

på bekostnad av flickorna, vilket legitimerades av reproducerande handlingar hos 

pedagogerna. Likt tidigare forskning reproducerade pedagogernas könsnormer, vilket skedde 

oftast omedvetet och som en naturlig handling. Då införlivade heteronormativa strukturer 

fungerar som en makt, vilket påverkade pedagogerna i deras handlingar. Pedagogerna är 

ständigt påverkade av yttre maktstrukturer som är fast förankrade i samhället och är svåra att 

motverka och se bort ifrån.  

5.3 Teoretiska slutsatser 

För att få en djupare förståelse i hur pedagoger interagerar med barnen och hur de 

reproduceras könsnormer i sina handlingar, analyseras studiens resultat med valda teorier mer 

djupgående i detta avsnitt.  

Samhällsstrukturer och normer är ständigt närvarande och har en makt över 

könsföreställningars egenskaper. Dessa strukturer och normer om kön, skapas och återskapas 

i interaktion mellan människor. Kunskaper om strukturer och normer, har skapats av tidigare 

generationer om hur pedagogers omsorg av barn bör hanteras ur ett heteronormativt 

perspektiv, som i sin tur skapat en del av den sociala ordningen i samhället. Det 

heteronormativa perspektivet kommer ur könsmaktssystemet, som bygger på männens 

överordning och kvinnors underordning och att detta ska ske obemärkt. Mannens överordning 

ses som självklar medan kvinnors underordning belönas med tystnad. Könsmaktssystemet är 

ett underliggande normsystem som upplevs naturliga för pedagogerna, då de reproducerar 

normativa könsroller i sina vardagliga handlingar. De normativa strukturer i handlingarna som 

är införlivade hos pedagogerna sitter så pass djupt i deras subjekt, vilket medför att 

omedvetna handlingar ses som naturliga för dem. När nya strukturförändringar sker på 
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institutionell nivå som en lagändring, krävs det av pedagogerna att de internaliserar nya 

tankebanor för att möjliggöra handlandet utifrån den nya strukturen. Detta kan leda till 

motsättning i subjektet när man redan har heteronormativa strukturer som grund. Även om 

pedagogerna blir medvetna om nya strukturer så kan det uppkomma svårigheter att förändra 

det naturliga handlandet, då det har införlivats från processer av rutiner och mönster som har 

funnits under längre tid.  

Pedagogerna står för den sekundära socialisationen som bidrar med ny kunskap till barnen 

från de institutionella strukturer och normer. En del av den institutionella strukturen i 

samhället innefattar lagar som finns för att upprätthålla en social ordning. Pedagogernas 

arbete ska utgå ifrån de tillkomna lagarna för att bidra till en strukturförändring som 

motverkar heteronormativa strukturer. Det visades i studiens resultat att de heteronormativa 

strukturerna har större makt i pedagogernas handlingar i jämförelse med institutionella 

ordningar, då heteronormativa strukturer införlivats av pedagogerna. Dessa strukturer bidrog 

till pedagogernas särskiljande och reproducerande av könsnormer genom rutinmässiga 

handlingsmönster. I studiens resultat visades att pedagogerna inte fått vetskap om den nya 

lagen, men att de hade en förståelse i vad jämställdhet innebär. Även om pedagogerna hade 

fått information om den tillkomna lagen som ska motverka särskiljandet av flickor och pojkar, 

är det inte ett säkerställande att möjliggöra det i praktiken. Då resultatet av observationerna 

påvisade särskiljandet av kön och reproducerande av könsnormer, så förekom det mestadels i 

omedvetna handlingar.  

Sammantaget utförde pedagogerna för dem naturliga handlingar, som reproducerade 

könsnormer genom samhällets förväntningar och föreställningar om kön. Upprepningen av 

ojämställda handlingar leder till att könsskillnader reproduceras, vilket kan få stora 

konsekvenser för flickor i ett tvingande normsystem där de inte får möjlighet till jämställd 

behandling. De ojämställda handlingar från pedagogerna kan ses som “normativt rätt” då 

pedagogernas agerande bottnar sig i könsmaktssystemets strukturer som belyser 

föreställningarna i hur pojkar får vara jämfört med flickor. De normativa föreställningar som 

existerar på förskolan reproducerades av pedagogerna vid exempelvis samlingen, då pojkarna 

tilläts mer talutrymme och uppmärksamhet från pedagogerna, medans flickorna inte fick göra 

sig hörda på samma sätt. Ytterligare situationer där reproducerande av könsnormer förekom 

var när barnen behövde tröst av pedagogerna, då flickorna antogs vara mer ansvarsfulla och 

kapabla till att fortsätta leken själva, medans pojkarna blev hjälpta till fortsatt lek efter 

tröstandet. Pedagogernas handlingar grundar sig i deras införlivade könsnormer, där mannen 
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ses som det bättre könet och att kvinnan ska förstå att de är nästan lika bra. Flickor blir 

tillrättavisade av sin omgivning när de försöker ta mer plats, som också visades i studiens 

resultat vid observationerna.  

Det är svårt för pedagogerna att motsätta sig de normativa könsstrukturer, vilket reproducerar 

och legitimerar hur kön ska upplevas med könets tillskrivna egenskaper, då den individuella 

uppfattning om samhällets strukturer existerar bortom individens egen vilja. Pedagogerna 

använder den kunskap som de besitter från en redan institutionaliserad miljö av strukturer och 

med det påverkas deras handlingar både medvetet och omedvetet.  

6. Slutsatser och diskussion 

I avslutande avsnitt presenteras först slutsatser av studiens resultat. Därefter följer en 

diskussion med utgångspunkt av studiens resultat i jämförelse med tidigare forskning och 

diskussion av genomförandet. Diskussionen avslutas med andra perspektiv med utgångspunkt 

från studien och för vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Då skolan ska arbeta för jämställdhet, att motverka manliga och kvinnliga könsnormer som 

kan hindra barnets möjligheter i sin utveckling, var syftet med studien att få en djupare 

förståelse i hur pedagoger arbetar med jämställdhet i förskolan. Syftet var även att förstå om 

och på vilket sätt pedagoger reproducerade i strukturella könsnormer interaktion med barn. 

Pedagogernas arbete med jämställdhet på förskolan var inkonsekvent i studien då de arbetade 

på varierande sätt, vilket visade sig i resultatet. En av de tre pedagogerna förklarade att de 

arbetade med jämställdhet, medans de andra pedagogerna förklarade att de inte gjorde det. 

Pedagogerna hade inte fått tagit del av de nya direktiven i hur arbetet med jämställdhet bör 

utföras utifrån Skollagen (2010:800). Effekten av den bristande informationen till 

pedagogerna visade sig i deras handlingar, då de istället utgick ifrån heteronormativa 

föreställningar som de själva internaliserat till sitt subjekt. 

Genom observationerna visades att pedagogerna reproducerade kön och könsskillnader i olika 

situationer. Pedagogernas interaktioner med barnen reproducerade könsnormer utifrån 

föreställningarna om hur pojkar och flickor “ska” vara. Pedagogernas skilda förväntningar på 

flickors och pojkars agerande, disciplinerades och tillrättavisades som synliggjorde 

särskiljande. När flickorna försökte ta plats så disciplinerades de mer direkt, då flickorna 
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ansågs vara mer ansvarstagande och fick i flertalet situationer stå åt sidan, då pojkarna fick 

mer uppmärksamhet av pedagogerna, vilket pedagogerna legitimerade utifrån könsnormativa 

förväntningar. Pedagogerna hade dock en medvetenhet om att deras handlingar kunde 

resultera i könsskillnader och att dessa handlingar var omedvetna.  

Sammanfattningsvis visade resultatet att pedagoger arbetar motsägande med jämställdhet på 

förskolan och att de gjorde skillnad i sina handlingar beroende på barnet könstillhörighet, 

vilket reproducerade könsnormer. Pedagogernas införlivade strukturer och normer kan bidra 

till inkonsekvent arbete angående jämställdhet, då samtliga handlingar som observerades 

reproducerade könsnormer, vilket skedde naturligt av pedagogerna. Det naturliga handlandet 

kan grunda sig i normativa föreställningar som förkroppsligats av pedagogerna ur 

heteronormativa strukturer som skapats av samhället. De heteronormativa strukturerna är en 

bakomliggande makt till pedagogernas reproducerande och särskiljande av kön. Dessa 

strukturer från generationer långt tillbaka, är införlivade hos pedagogerna och blir svåra att 

förändra. Även om en ny institutionell ordning införs såsom en lagändring, går dessa 

strukturer inte att se bort ifrån, då de ligger djupt i individers subjekt i hur man ser den 

objektiva verkligheten.  

6.2 Diskussion  

Likt tidigare forskning, visar studiens resultat att pedagoger särskiljer kön och reproducerar 

könsnormer i interaktion med barn. I jämförelse med tidigare forskning fick pojkar mer 

talutrymme och uppmärksamhet vid samlingar och lek av pedagogerna. Detta kan grunda sig i 

enligt tidigare forskning, att förskolepersonalens tillvägagångssätt i interaktion med barnen är 

ur ett heteronormativt synsätt, att det heteronormativa strukturer betonades av 

förskolepersonalen i jämförelse med icke heteronormativa.  

I likhet med tidigare forskning, där pedagoger ansågs sig själva ha ett könsneutralt 

handlingssätt, visade resultaten i denna studie att pedagogerna hade en förhoppning att deras 

handlingar gentemot barnen var könsneutrala. Pedagogerna i studien hade dock en förståelse 

att deras omedvetna handlingar resulterade i skillnader, då de sågs som naturliga. Dessa 

naturliga handlingar som reproducerade skillnader förklaras med tidigare forskning, att 

pedagogerna inte insåg att det naturliga handlandet är konstruerat av strukturer som en 

bakomliggande makt. Strukturerna bidrar till reproducerandet av könsnormer, vilket påverkar 

barnets möjligheter till lika behandling som påvisades i samtliga observationer. Tidigare 

forskning påvisade även, att vid strukturerade situationer lade pedagoger mer uppmärksamhet 
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på pojkarna och i flesta fall genom disciplinering. Observationer under strukturerade 

situationer i studien, visade att pedagogerna gav pojkarna mer uppmärksamhet, dock skiljer 

vår studies resultat mot tidigare forskning då uppmärksamheten inte till största del visades 

genom disciplinering mot pojkarna. I våra observationer var det flickorna som blev mer 

disciplinerade av pedagogerna när de försöka ta plats, då de inte förhöll sig till förväntningar 

på hur en flicka “ska vara”. Tidigare forskning förklarar på liknande sätt att barns handlingar 

som ansågs vara icke heteronormativa blev till viss del disciplinerade av pedagogerna. 

Pedagogernas disciplinering mot flickorna synliggjorde normer, könsroller och förväntningar, 

vilka förmedlades till barnen.  

Pedagogernas handlingar uppnådde inte jämställd behandling, då heteronormativa strukturer 

låg till grund. Pedagogerna behandlade barnen olika utifrån deras införlivade könsmönster i 

vad som ansågs vara rätt för könet. Eftersom de heteronormativa strukturerna bygger på 

könsmaktssystemet, bidrar pedagogernas naturliga handlingar till att flickorna inte får samma 

möjligheter som pojkarna att utveckla sig själva. Som även tidigare forskning har kommit 

fram till, behöver pedagogerna mer självkännedom gällande sina egna könsföreställningar, för 

att kunna motverka införlivade normativa uppfattningar om könstillhörighet. Detta för att få 

en större medvetenhet i hur de faktiskt reproducerar könsnormer i interaktion med barnen.  

I likhet med tidigare forskning, baserades den här studien på strukturer och könsnormer som 

påverkade pedagogernas interaktion med barn. Fördelen med att använda sig av både 

observationer och intervjuer i studien, var att se hur pedagogerna interagerade med barnen 

och hur det själva upplevde sitt handlande, då det resulterade i motsägelsefulla svar från 

intervjuerna mot det som observerats. Om studien enbart innefattat observationer hade endast 

delar av syftet och den första frågeställning behandlats, komplementet med intervjuer bidrog 

till att hela studiens syfte och frågeställningar kunde besvarats. Även om observationerna i 

studien endast utfördes under två dagar och intervjuerna bestod av tre informanter, har 

resultatet kommit fram till liknande utgång som tidigare forskning, vilka utförts under 

betydligt längre tid. 

Nya strukturförändringar gällande könsnormer som sker på institutionell nivå kan ses som en 

trögflytande process, då det krävs en attitydförändring av långtgående heteronormativa 

strukturer i samhället. Detta kan leda till ett komplext arbete på förskolor, då pedagoger har 

införlivat det heteronormativa könsföreställningar från tidigare samhällsstrukturer. 

Pedagogers interaktion med barn i studien blottlägger reproducerande av strukturer och 
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könsnormer. I vidare forskning vore det därför intressant med en longitudinell studie, att 

undersöka förskolor som arbetar med utgångspunkt från de nya jämställdhetsdirektiven. Detta 

för att se om det sker en attitydförändring i pedagogers arbete och om detta kan bidra till en 

strukturförändring angående det heteronormativa strukturer i samhället på sikt. Ytterligare en 

intressant aspekt att forska vidare i, vore att se hur och om ett fungerande jämställdhetsarbete 

inom skolväsendet påverkar flickors möjligheter i deras liv och samhället, då arbetet ska 

motverka kränkande behandling och förmedla lika rättigheter oberoende av könstillhörighet.  
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Bilagor 

1. Brev till förskola 

Hej 

Vi är två studenter som läser Kandidatprogrammet i Samhällsanalys på Örebro Universitet. 

Just nu har vi påbörjat vår C-uppsats i Sociologi. Uppsatsen skall innehålla en studie med en 

metod som i vårt fall skall vara observationer samt intervjuer.   

Vår undersökning går ut på att se hur Pedagoger/förskolepersonal interagerar med barnen ur 

ett jämställdhetsperspektiv.  

  

Ett förtydligande att det inte är eleverna som skall observeras utan att observera hur 

pedagoger/förskolepersonal arbetar på avdelningen. Pedagogerna och förskolepersonal som 

deltar i undersökningen kommer att vara anonyma och även förskolan. Ni får också möjlighet 

att ta del av forskningsresultatet. Våra observationer samt intervjuer är inte till för att kritisera 

pedagogernas/förskolepersonalens arbete utan att bli belysta och få mer kunskap om deras 

interaktioner med barnen och se det ur ett jämställdhetsperspektiv.  

  

Observationerna kommer att genomföras av oss Jessica och Susanne. Vi kommer under två 

dagar att befinna oss på avdelningen och observera pedagogerna/förskolepersonalens 

interaktioner med barnen. Vi kommer att befinna oss i bakgrunden och vi kommer att 

dokumentera det vi observerar. 

  

Intervjuerna kommer att genomföras på förskolan och intervju kommer max ta 20–30 minuter 

per person. Vi kommer att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem för att inga 

misstolkningar ska uppkomma. Det inspelade materialet kommer enbart att användas av oss 

för att sedan förstöras efter studiens avslut. Frågorna kommer grunda sig i hur 

pedagoger/förskolepersonal interagerar med barnen på avdelningen ur ett 

jämställdhetsperspektiv.   
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Om ni har några vidare frågor angående undersökningen och hur deltagande observation går 

till samt intervjuer är det bara att ni hör av er till oss på våra E-postadresser och 

telefonnummer.  

 Med vänlig hälsning, Susanne & Jessica 

2. Intervjuguide 

Intervjuguide: Personal 

 

Tema 1 inledande frågor 

 

 

Hur kom det sig att du började jobba på förskolan?  

 

 

Utbildning? 

 

 

Hur länge har du jobbat inom skolväsendet? 

 

 

Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen?  

 

 

TEMA 2 Riktade frågor om jämställdhet 

 

 

Vad innebär jämställdhet för dig? 

 

 

Har du fått kunskap om hur förskolan ska jobba med de nya jämställdhetsdirektiven?  

 

 

Hur arbetar ni på eran avdelning med jämställdhet i barngruppen?  
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Anser du att ditt förhållningsätt och bemötande skiljer sig i en interaktion med flickor 

respektive pojkar? (Om ja, på vilket sätt? 

 

TEMA 3 Följdfrågor från observationer om interaktionerna 

 

 

Under samlingstillfällen med barngruppen tänker ni på låta både könen ta lika plats? 

 

Vi har observerat att…. 

 

 

Tänker ni på att lyfta fram det andra könet i dialogen om de inte är inkluderade? 

 

Vi har observerat att…. 

 

 

Uppmuntrar ni barnen att leka över könsgränserna i gemensamma lekar när de är utomhus?  

 

Vi observerade att…. 

Anser ni att ni tröstar barnen på liknanden sätt, eller skiljer det sig beroende på kön? om ja 

hur? om skillnader, varför?  

 

Vi observerade att…. 

 

 

Om ett bråk uppstår mellan tillexempel 2 pojkar, 2 flickor 1 pojke 1 flicka anser ni att 

ni hanterar situationen lika oberoende på vilka kön som varit involverade? 

 

Vi observerade att…. 

 

 

Upplever du att er avdelning har förändrat ert arbetssätt sedan jämställdhetsfrågan har 

reformerats? (Om ja, hur?)  
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Något övrigt att tillägga? 

 

3. Observationsschema 

 

Observationsschema: Personal  

Tema samlingar: 

 

 

På vilket sätt (rösten är annorlunda tonläge, kroppsspråk, mimik) (pojke, flicka) 

 

 

• Ger beröm  

 

• Ger tillsägelse  

 

• Höjer rösten  

 

• (Ger någon ordet efter handuppräckning) 

 

• (Ger någon ordet som inte räckt upp handen medan andra har gjort detta) 

 

• Ställer en fråga direkt till någon utan handuppräckningsmomentet och utan att ha ställt 

en fråga till hela klassen  

 

• Hur pedagoger för en dialog med eleven, skillnad beroende av kön? 

 

• Ger tillsägning/tillrättavisande med hjälp av kroppsspråket men utan ord  

 

• Kallar någon vid namn - hur på vilket sätt? 
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Tema måltid:  

 

 

På vilket sätt (rösten är annorlunda tonläge, kroppsspråk, mimik) (pojke, flicka) 

 

• Ger beröm  

 

• Ger tillsägelse  

 

• Höjer rösten  

 

• Hur pedagoger för en dialog med eleven, skillnad beroende av kön? 

 

• Ber någon att ta egna initiativ på ett eller annat sätt (kvinnligt och manligt).  

 

 

Tema lek inomhus: 

 

 

På vilket sätt (rösten är annorlunda tonläge, kroppsspråk, mimik) (pojke, flicka) 

 

• Ger beröm  

 

• Ger tillsägelse  

 

• Höjer rösten  

 

• Hur pedagoger för en dialog med eleven, skillnad beroende av kön? 
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• Ber någon att ta egna initiativ på ett eller annat sätt (kvinnligt och manligt).  

 

• Hur bemöter pedagogerna ett barn som gjort sig illa/slagit sig? lika olika kön?  

 

• Om bråk uppstår hur hanterar personalen detta? om det är 2 pojkar, 2 flickor 1 pojke 1 

flicka  

 

• Om och hur pedagoger framhäver manligt och kvinnligt i leken.  

 

Tema lek utomhus: 

 

      På vilket sätt (rösten är annorlunda tonläge, kroppsspråk, mimik) (pojke, flicka) 

 

• Ger beröm  

 

• Ger tillsägelse  

 

• Höjer rösten  

 

• Hur pedagoger för en dialog med eleven, skillnad beroende av kön? 

 

• Ber någon att ta egna initiativ på ett eller annat sätt (kvinnligt och manligt).  

 

• Hur bemöter pedagogerna ett barn som gjort sig illa/slagit sig? lika olika kön?  

 

• Om bråk uppstår hur hanterar personalen detta? om det är 2 pojkar, 2 flickor 1 pojke 1 

flicka  

 

• Om och hur pedagoger framhäver manligt och kvinnligt i leken 
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