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Abstract 

Vi lever idag i en värld där jämställdhetsfrågan är omtalad, och där brister inom detta upptäcks redan i 

hur det arbetas i förskolan. Pojkar och flickor får olika förutsättningar redan från att de är barn i 

förskolan på grund av förväntningar och föreställningar som finns på kön. Syftet med studien är att 

genom samtal ta reda på hur förskollärare konstruerar sin förståelse och kunskap om det läroplansmål i 

läroplanen som behandlar motverkan av traditionella könsmönster och könsroller. Resultatet av vår 

studie kan uppmärksamma vilka konsekvenser som uppstår av konstruktionerna både för barnen och 

verksamheten i stort. Våra forskningsfrågor är; Hur talar förskollärare om läroplansmålet? och Vilka 

tolkningsrepertoarer framträder när förskollärare talar om läroplansmålet? Studien utgår från 

socialkonstruktionismen, där centrala begrepp som tolkningsrepertoar, konstruktion och retorik 

behandlas. Det har gjorts kvalitativa intervjuer med fokus på samtalsteman på sju förskollärare från 

södra och mellersta Sverige. Förskollärarnas uttalanden har analyserats genom diskursanalys. Studiens 

resultat resulterade i fem tolkningsrepertoarer: Könsneutralt material, Erbjud allt, Fler män i förskolan, 

Förändring och Vid behov. Slutsatsen är att det finns en otydlighet kring hur förskollärare ska arbeta 

med läroplansmålet, vilket bidrar till ett olikt arbete där förskollärare i vissa falla avstår att arbeta med 

det, samt en osäkerhet i hur de talar om läroplansmålet. Konsekvensen av vårt resultat är att barn inte 

får en likvärdig utbildning när det gäller könsmönster och könsroller. Barn får då olika möjligheter och 

erfarenheter till att möta olikheter och utveckla sin identitet. 

  

  

Nyckelord 

Läroplanen, könsmönster, könsroller, tolkningsrepertoar, konstruktion, retorik, 

socialkonstruktionism, diskursanalys, diskurspsykologi, förskollärare 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka förskollärarna som tagit sig tid för att delta i vår studie och som 

bidragit till intressanta samtal. Vi vill också tacka våra handledare Liselott Fritzdorf och 

Jonas Hansson som hjälpt oss att komma framåt i vårt skrivande, genom givande möten, 

diskussioner samt goda råd. Vi tackar våra klasskamrater som bidragit till lärorika 

diskussioner som även de ligger i grund för att vårt arbete kommit framåt. Avslutningsvis vill 

vi tacka varandra för ett bra samarbete, förståelse för varandra och många skratt och 

utmaningar under arbetets gång. Vi har båda bidragit likvärdigt i hela arbetet, båda har varit 

engagerade och motiverade att få vår studie att nå sin fulla potential. Vi har delat upp arbetet 

genom att båda har sökt forskning, kontaktat förskollärare, agerat intervjuare samt skrivit på 

de olika avsnitten. Många gånger har vi stannat upp för att diskutera fram hur vi tänker vilket 

även det visat på ett bra samarbete oss emellan. 

Tack för allt! 

Maja Brunner och Cecilia Boström  
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1. Inledning 

Den patriarkala dominansen kan sägas börja redan i förskolan. Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2011) skriver att maskulinitet har en högre ställning än femininitet i 

hierarkin, samt att män och kvinnor befinner sig på olika platser i samhället. Denna skillnad i 

hierarkin var också anledningen till att “me too-rörelsen”, som är en global rörelse som 

uppmärksammar bland annat att det finns en patriarkal dominans i samhället, uppkom. Vi har 

under våra verksamhetsförlagda utbildningar erfarit att det finns en skillnad på hur pedagoger 

värderar kvinnligt och manligt, pojkar tillåts ta mer plats, både i förskolans teman och yta. Vi 

kan se att barn kategoriseras i olika könspositioner i förskolan. Exempelvis har vi hört att 

pedagoger kategoriserar barnen genom att uttrycka att “pojkarna tycker om att leka ute” och 

“flickorna leker så lugnt och stilla”. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav 

och förväntningar som ställs på̊ dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om 

vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2016). Hellman (2010) nämner att olika 

könade positioner ger olika hög status på förskolan. Pojkar i förskolan är redan väl medvetna 

om att det “flickiga” är lägre i hierarkin vilket gör det svårt för dem att tänka sig leka 

“flickigt” (a.a.). Att barn redan i förskolan lär sig att sätta kön i olika status i hierarkin följer 

självklart med in i vuxenlivet, vilket vi ser som en faktor till den patriarkala dominansen. 

Genom att barn både i förskolan och senare i vuxenlivet förs in i den patriarkala dominansen 

gynnas inte jämställdheten. Exempelvis att män ser kvinnor som lägre i status och behandlar 

dem efter det. Flickor och pojkar ges olika förutsättningar för utveckling och lärande trots att 

det i läroplanen står att alla barn ska få en likvärdig utbildning (Skolverket, 2016). 

Läroplanen består av två delar, förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer, 

vilka beslutas av regeringen. Läroplanen används av pedagoger som ett underlag för att 

planera verksamheten och ska inte jämföra, sortera eller kategorisera barnen (Skolverket, 

2018b). Brodin och Hylander (1998) skriver att det ofta görs skillnad på pojkar och flickor, 

men att det många gånger är omedvetet. Könsnormerna sitter djupt rotat i oss vilket gör att vi 

inte tänker på vilka skillnader vi gör på barnen (a.a.). I denna studie undersöker vi hur 

förskollärare resonerar kring läroplansmålet för motverkan av traditionella könsmönster och 

könsroller. Läroplansmålet är taget från 2016 års reviderade version av läroplanen och inte 

från 2018 års reviderade läroplan. Detta för att läroplanen från 2018 precis har delats ut till 

förskolor och träder i kraft först den första juli 2019. I det reviderade läroplansmålet för 2018 

beskrivs förskolans ansvar för att motverka könsmönster som där sägs begränsa barns 
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utveckling, val och lärande (Skolverket, 2018a). Läroplansmålet står även under en ny rubrik, 

från tidigare “saklighet och allsidighet” till nu “en likvärdig utbildning”. Vi är medvetna om 

att många förskolor redan arbetar efter 2018 års läroplan, men vi kan inte garantera att alla är 

pålästa om vad som står i den. De förskollärare vi intervjuat har däremot arbetat efter 2016 

års läroplan i två år och då anser vi att det är mer relevant för studien att vi utgår från den.  

1.1 Problemområde 

I inledningen lyfter vi den patriarkala dominansen som ett samhällsproblem samt läroplanens 

roll i förskolan. Baserat på inledningen finner vi det forskningsmässigt aktuellt att studera 

kring jämställdhet i förskolan, då jämställdhetsfrågan diskuteras i samhället. Edström (2010) 

lyfter att pedagoger i förskolan behandlar pojkar och flickor olika. Pedagogerna i studien 

arbetar mot jämställdhet genom att låta flickorna anpassa sig genom att inte vara för 

stereotypiskt flickiga. Detta lyfter även Emilson, Folkesson och Lindberg (2016) de nämner 

dock att pojkarna istället uppmuntrades till femininitet. Børves och Børves (2017) studie 

visar att pojkars och flickors lekar har olika status där pojkar påverkas negativt eftersom 

deras lek ofta inte ses som lämplig av pedagoger. Eftersom att pojkars och flickors beteenden 

och lekar värderas och behandlas olika kan vi se att förskolan inte är en arena som ger alla 

barn lika möjligheter oavsett kön. 

Vi har med hjälp av tidigare forskning, (som redovisas i avsnitt 2), upptäckt att det finns 

brister i hur förskolor arbetar mot jämställdhet. I såväl politik och praktik framställs 

pedagoger som huvudrollsinnehavare i jämställdhetsarbetet (Edström, 2010). Arvidson 

(2014) har å andra sidan visat att många förskolor är medvetna men att pedagoger saknar 

intresse för att arbeta med jämställdhet, vilket leder till att jämställdhetsutvecklingen avtar. 

Pedagoger ses som lösningen men saknar ofta intresse för jämställdhetsarbetet, vilket får 

konsekvenser för barnen. I läroplanen står det angivet att förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller (Skolverket, 2016). Vi finner det därför intressant att ta reda på 

hur förskollärare konstruerar sin förståelse och kunskap kring läroplansmålet. Med begreppet 

konstruktion innebär det att språket som används skapar kategorier, alltså hur förskollärarna 

talar om sin förståelse och kunskap kring läroplansmålet (Wenneberg, 2010). Genom 

förskollärarnas konstruktioner av sina förståelser och kunskaper kring läroplansmålet kan vi 

även få syn på tolkningsrepertoarer. En tolkningsrepertoar innebär att tala om något på 

likartat sätt, alltså att det finns en överenskommelse i en viss grupp (Wetherell & Potter, 
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1992). För att få syn på konstruktioner som finns av läroplansmålet ska vi samtala med 

förskollärare och uppmärksamma om det framkommer några tolkningsrepertoarer. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att genom samtal ta reda på hur förskollärare konstruerar sin förståelse 

och kunskap om det läroplansmål i läroplanen som behandlar motverkan av traditionella 

könsmönster och könsroller. Resultatet av vår studie kan uppmärksamma vilka konsekvenser 

som uppstår av konstruktionerna både för barnen och verksamheten i stort. 

Våra forskningsfrågor är: 

● Hur talar förskollärare om läroplansmålet? 

● Vilka tolkningsrepertoarer framträder när förskollärare talar om läroplansmålet? 

2. Tidigare forskning 

Under rubriken tidigare forskning kommer vi sammanfatta relevant forskning för vår studie. 

Vi har valt att dela upp forskningen i tre underrubriker vilka är; pedagogers förhållningssätt 

och inställning till genus, den fysiska miljön (rum och material) samt politisk styrning för 

ökad jämställdhet. De tre underrubrikerna har relevans för läroplansmålet då de berör 

pedagoger, material och politiken vilket har betydelse för vår studie då vi vill ta reda på hur 

förskollärare talar om läroplansmålet om att motverka könsmönster och könsroller. 

2.1 Pedagogers förhållningssätt och inställning till genus 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning kring hur pedagoger förhåller sig till och 

vad de har för inställning till genus. Fokus ligger på pedagogers perspektiv, vilket har 

relevans för studien då vi kommer samtala med förskollärare om läroplansmålet att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. 

Hellman (2010) visar hur olika könade positioner ges olika hög status på förskolan. Ur 

studiens resultat framgår det att de barn som ges lägst status på förskolan är de så kallade 

“typiska pojkarna”, de pojkar som är utåtagerande, aggressiva och dominerande. Ett liknande 

mönster där pojkar förknippas med maskulina egenskaper och flickor med feminina visar 

Børve och Børve (2017). Där förmedlas det maskulina respektive det feminina i hur röst och 
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kropp används. Där pojkar förknippas med bullrig röst och flickor ofta med feminina 

egenskaper som att vara försiktig och att använda sig av en lågmäld röst. Den anförda 

forskningen visa hur pojkar och flickor kan sägas positioneras med motsatta egenskaper där 

pojkar beskrivs med egenskaper som tar större plats och flickor med egenskaper som tar 

mindre plats. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2011) kommer i sin studie fram 

till att pedagoger tolkar flickors aktiviteter som sociala och med fokus på relationer. Där visas 

även att pedagoger tolkar pojkars aktiviteter som experimenterande och utforskande. Även 

denna studie lyfter den motsatta synen på pojkar och flickor. 

Rantala (2016) skriver i sitt resultat att de pojkar som får mest vägledning av pedagogerna är 

de som avviker från de traditionella könsnormerna, alltså de som är lugna och försiktiga. 

Pojkar förväntas annars att bete sig tufft, livligt och att de förutsätts vara mer krävande än 

flickor. De flickor som inte följer könsnormen för hur flickor bör uppträda är de som får mest 

vägledning, alltså flickor som gör motstånd och argumenterar. I studien lyfter författaren att 

de barn som bryter könsnormer är de som får vägledning, där pojkars och flickors sätt att 

bryta könsnormer är det motsatta till varandra. I resultatet framgår också att barn ofta blir 

vägledda och förväntas att förändra sina handlingar genom pedagogers frågor. Liknande 

nämner Eriksson Bergström (2013) i sin studie att pedagoger försöker införa regler på barnen 

som barnen inte utmanar. Barnen agerar på ett sätt som verkade förväntas av de vuxna. 

Genom pedagogers sätt att uppträda styrs alltså barns lekar och aktiviteter. 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2011) skriver fram i sitt resultat att pedagoger 

uppfattar barn som stereotypa och att det är därför könsstereotypa mönster ofta förstärks 

istället för att utmanas. Där lyfts att pedagoger istället kan involvera barn i diskussioner kring 

en jämställd vardag för att utveckla och stärka gränsöverskridanden. Studien visar även på att 

det i pedagogers språkliga uttryck och begrepp finns en överordnad maskulinitet. Strukturer 

av genus pågår ständigt vid samspel, alltså gränsöverskridande, särskiljande, gemenskap och 

beständighet som visar på hur pedagoger och barn förhåller sig till varandra. Liknande visas i 

Chapmans (2016) resultat att pedagoger bör hjälpa barn att förstå och tolka kön samt att 

pedagoger aktivt bör engagera sig. Det för att pedagoger kan vara ansvariga för de 

könsskillnader som finns genom deras uppfattningar och förhållningssätt. Författaren lyfter 

att när pedagogerna är medvetna om könsroller och stereotyper som förekommer i barns 

lekar, kan de planera in aktiviteter som inkluderar båda könen. Båda studierna lyfter 

pedagoger som ansvariga för att se till att barn inte fastnar i könsnormer. I Børves och Børves 
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(2017) studie lyfter de att pedagoger ser det som positivt när barn korsar könsgränserna, där 

exempelvis pedagoger ser det som positivt när pojkar leker i miljöer som är konstruerade för 

flickor och tvärtom. Detta går att likna vid studierna ovan eftersom de beskriver att 

pedagoger ser barn som könsstereotypa. Pedagoger som ser positivt på när barn korsar 

könsgränser kan redan från början ha en bild av vad barnet borde vilja leka med beroende av 

kön.  

2.1.1 Sammanfattning 

Ovanstående forskning lyfter att pedagoger förhåller sig till pojkars och flickors egenskaper 

genom att tilldela barn olika egenskaper som grundas i hur pedagoger förväntar sig i hur 

pojkar och flickor ska vara. Egenskaperna som tillämpas är motsatta varandra, pojkar ses 

exempelvis som högljudda och flickor som lågmälda. Det motsatta syns också i hur 

pedagogerna vägleder barnen olika baserat på kön och beteende. Enligt forskningen är det 

pedagogers förhållningssätt som styr barns sätt att leka och uppträda. Där lyfts även att 

pedagoger kan vara ansvariga för att få barn vidare så att de inte fastnar i könsnormer. 

Forskningen går att sammanfatta med slutsatsen att det är pedagogers inställning som ligger 

till grund för arbetet med jämställdhet i förskolan. Det är pedagogers förhållningssätt som 

styr hur verksamheten ser ut, hur barn leker och hur framtida arbete kan se ut. 

2.2 Den fysiska miljön (rum och material) 

Under denna rubrik lyfter vi fram tidigare forskning om den fysiska miljön i relation till 

genus. Hur verksamheten är utformad har betydelse för barns lek och val av leksaker, vilket 

går att koppla till vår studie eftersom att materialet väljs ut av pedagoger på förskolan. 

Hellmans (2010) studie resulterade i att barns möjligheter att pröva andra positioner än de 

förväntade kan begränsas på platser där barn kan bli sedda av många, till exempel på en 

skolgård. Vilket även Eriksson Bergström (2013) nämner i sitt resultat att barn leker efter 

överenskomna lekteman vid platser där pedagoger har översikt över dem. De normer som 

finns om kön samt att överskrida könsgränser kan eventuellt vidgas vid avskilda platser och 

hemliga rum där barn kan dra sig undan. Författarna ovan lyfter att undangömda platser kan 

bidra till att barn själva utmanar könsnormer. Vidare skriver Eriksson Bergström (2013) fram 

i sitt resultat att regleringar och handlingsfrihet blir synligt genom de fysiska miljöerna. Rum 

med tydligt handlingserbjudande leder till att barn inte själva upptäcker 

handlingserbjudanden, som exempelvis “dockvrån”. Rum som inte har lika tydligt 
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handlingserbjudande ökar kreativiteten hos barn i hur de använder rummen. Resultatet visar 

alltså att rum som bidrar till gränsöverskridanden är rum som inte tydligt visar vad som bör 

göras där. Børve och Børve (2017) kommer i sin studie fram till att pedagogers val av 

tillgång till material, pedagogers närvaro samt utformning av rum är viktiga aspekter för att 

barn ska kunna använda förskolan på ett likvärdigt sätt. Däremot är ett annat resultat i studien 

att det förväntas av flickor och pojkar att de ska använda sig av olika material, rum och 

aktiviteter. Att involvera barn i konstruktionen av rummen kan dock bidra till att miljön blir 

könsneutral då pedagogerna anser att den fysiska miljön är kvinnlig. Bartholomaeus (2016) 

får dock fram ett resultat som visar att barn tenderar att stödja könsskillnader istället för att 

utmana dem, då de använde begreppen pojke och flicka när de beskrev leksaker, aktiviteter 

samt beteenden. 

Todd, Barry och Thommessen (2017) får i sin studie fram att rum och material spelar stor roll 

när barn väljer vad de vill leka med. Barn väljer ofta leksaker som är avsedda för det egna 

könet. Det visar sig i studien att könsskillnader i val av leksaker förekommer väldigt tidigt i 

ett barns utveckling, under vilken flickor leker mer och en längre tid med stereotypa 

“flickleksaker” medans pojkar leker mer och en längre tid med stereotypa “pojkleksaker”. 

Det visade sig även i Poulin-Dubois, Serbins, Eichstedts, Sens och Beissels (2002) studie att 

barnen lekte mer könsstereotypt med figurer när de kunde avgöra vilket kön de hade, i 

jämförelse med figurer med mer neutralt utseende. Det framgår också att leken blir mer 

könsneutral med mer neutrala leksaker i miljön. Författarna lyfter vilken inverkan könade 

leksaker kan få på leken. I Francis (2010) resultat framgår det att leksaker som drar åt vård 

och stereotypt feminina intressen riktas mot flickor samt att leksaker som konstruktion och 

maskineri riktas mot pojkar. I samma studie lyfts det också att det oftast inte är barn själva 

som köper sina leksaker och därför dras barn in i olika könsbestämda världar. Hellman 

(2010) får även i sitt resultat fram att material som barn tar med sig hemifrån är mer 

könskodade än det material som finns på förskolan. Francis (2010) och Hellman (2010) 

nämner att barns leksaker ofta är könsstereotypa och det på grund av sin omgivning. 

2.2.1 Sammanfattning 

Ovanstående forskning kring den fysiska miljön visar att vistelse på undangömda platser kan 

leda till att barn själva kan utmana könsrollerna. Det lyfts också fram att de rum som inte lika 

tydligt visar vad som ska göras där kan göra det lättare för barn att utmana könsroller och att 

leka mer gränsöverskridande. Det finns förväntningar på pojkar och flickor om vad de ska 
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och vill leka med samt var de ska leka. Forskningen lyfter fram att leksaker påverkar leken på 

olika sätt beroende av om de är könsneutrala eller ej. Leksakerna som används av barn är 

dock ofta könsstereotypa och det på grund av omgivningen. Den fysiska miljön har alltså 

enligt forskningen på olika sätt betydelse för barns lekar, både med vad, var och hur de leker.  

2.3 Politisk styrning för ökad jämställdhet 

Här presenteras tidigare forskning om politisk styrning för ökad jämställdhet. Forskningen 

nedan är relevant för studien då läroplanen som är ett politiskt styrdokument är centralt för 

studien. Därför är forskning som också är gjord på politiken i samband med 

jämställdhetsarbetet och vad de gör för att utveckla arbetet med genus i skolvärlden 

användbart. 

Arvidsons (2014) studie inleds med att lyfta ett av 2002 års beslut av regeringen som var att 

utöka budgeten i förskolor för stöd till ett jämställdhetsprojekt. Där ingick utbildning för 

resurspersoner, alltså genuspedagoger som fick utbildning i genus och jämställdhetskunskap. 

Där presenteras att regeringens beslut fattades eftersom det fanns en bristande kunskap inom 

detta ämne vilket ansågs vara en orsak till att förändringen gick långsamt. Studien visar att 

många förskolor var medvetna men att pedagoger saknade intresse för att arbeta med 

jämställdhet, vilket bidrog till att utvecklingen avtog. När genuspedagogerna blev anställda 

som just genuspedagoger hade de en stor frihet i att utforma uppdraget så att det passade 

dem. Vad jämställdhetsarbetet skulle innehålla och hur det skulle utföras fick 

genuspedagogerna själva ta egna beslut kring. Resultatet visade dock att genuspedagogerna 

inte alltid upplevde friheten som positiv då de kände att de blev lämnade ensamma i arbetet. 

Där presenteras att genuspedagogerna även upplevde en otydlighet kring uppdraget samt att 

det inte fanns några uttalade förväntningar kopplade till anställningen. Detta kunde leda till 

att arbetet blev förminskat av andra samt att arbetet inte förankrades i någon vidare 

utveckling. Resultatet visade då att jämställdhetsarbetet inte blev ett förändringsarbete utan 

mer en omväxling i det vardagliga arbetet. Då det fanns en otydlighet kring hur arbetet skulle 

utföras bidrog det till att den utökade budgeten samt genuspedagogernas syfte inte uppnåddes 

till fullo. Resultatet av studien visar alltså att otydligheten var till stor nackdel för 

jämställdhetsarbetet. 

Edström (2010) skriver i sin studie att det har skett en utveckling kring jämställdhetspolitiken 

men att det kan finnas vissa hot mot den längre fram. Författaren lyfter att vi gått från synen 
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på att det är biologiska förklaringar som ligger till grund för att flickor och pojkar är olika. 

Det lyfts att vi idag istället ser kön som socialt konstruerade, denna skiftningen i synsätt 

skedde på 1990-talet. Idag riktas större uppmärksamhet mot vad som behöver utvecklas. Det 

kommer även fler åtgärder på vad som behöver utvecklas, till exempel skriver författaren att 

vi idag har större fokus på att öka andelen manliga pedagoger samt öka andelen kvinnor som 

söker sig till naturvetenskap och teknik. Där lyfts att statliga konkreta åtgärder under de 

senaste åren har ökat för att främja jämställdhetsarbetet. Pedagoger anses vara en stor del i 

jämställdhetsproblemet. De ses som en del av problemet men också en del av lösningen till 

jämställdhetsproblemet och det på grund av att det finns för få män i verksamheten. 

Resultatet i studien visar även att pedagoger i förskolan behöver mer kunskap om 

jämställdhet för att det ska ske en utveckling. Det skrivs även fram att det finns ett starkt 

statligt intresse kring jämställdhet riktat till yngre åldrar. Resultatet visar dock att statliga 

åtgärder är tidsbegränsade och att dessa projekt därför inte är en del av den ordinarie 

styrningen då framtida åtgärder inte kan garanteras. Studien lyfter att staten har intresse för 

att utveckla arbetet med jämställdhet i förskolan och att det görs försök till åtgärder. 

2.3.1 Sammanfattning 

Ovanstående forskning visar att regeringen har intresse för att främja jämställdhetsarbetet i 

förskolan och de kommer med förslag till åtgärder. Dock har de åtgärder som innefattar att 

genuspedagoger inte uppnått de förväntade effekterna de strävade efter på grund av 

otydlighet kring uppdraget. Det görs åtgärder som ser bra ut i teorin men som inte fungerar i 

praktiken. 

3. Vetenskapsteoretisk anknytning 

Nedan presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Vår vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt är socialkonstruktionism där begreppen tolkningsrepertoar och konstruktion 

används. Socialkonstruktionismen beskrivs som komplex och varierad. Teorins 

epistemologiska utgångspunkt är att kunskap är en social konstruktion. Den ontologiska 

utgångspunkten för teorin innebär att verkligheten är en social konstruktion. Eftersom 

socialkonstruktionismen innefattar ontologiska och epistemologiska utgångspunkter som talar 

om läran om det varande respektive läran om kunskap, gör det att teorin grundas i vetenskap 

då teorin både utgår från det varande och kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2017). 
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3.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen har en tydlig kritisk hållning mot förgivettagen kunskap (Burr, 

1995). Kunskap ses som ständigt föränderlig och utgörs av sociala processer, verkligheten ses 

därmed som historisk och socialt betingad. Verkligheten ses som en social konstruktion och 

språket ses som handling inom socialkonstruktionismen (a.a.). Vilket vi kommer att använda 

oss av då vi vill ta reda på hur förskollärare talar om läroplansmålet. All kunskap är anknuten 

till våra sociala konstruktioner (Alvesson & Sköldberg, 2017). Inom socialkonstruktionismen 

kan sociala institutioner ses som något som skapas genom våra handlingar därför är det 

viktigt att ha medvetna handlingar för att få en medveten social institution (Wenneberg, 

2010). Enligt Wenneberg (2010) ska skillnader mellan könen inte bara uppfattas som 

grundade på något naturligt, kroppsligt och fysiologiskt utan också på sociala faktorer. Kön 

och genus är konstruktioner då det krävs en tolkning av vad som ses som grund för skillnader 

mellan människor. Kön betonas som en social konstruktion enligt feminismen (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Socialkonstruktionismen är en relevant vetenskapsteori för studien då vi är 

intresserade av att ta reda på hur förskollärare konstruerar sin förståelse och kunskap av 

läroplansmålet, genom hur de talar om det. Eftersom språket ses som en handling inom 

socialkonstruktionismen är det givande för vår studie att analysera hur förskollärare talar om 

att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Vi kommer att analysera 

förskollärarnas sätt att tala och vilka ord och begrepp de använder sig av. 

Centrala begrepp inom socialkonstruktionismen är tolkningsrepertoar samt konstruktion vilka 

vi valt att utgå från i studien. Begreppet tolkningsrepertoar innefattar en repertoar av 

likartade tolkningar som utgör en slags konsensus, alltså en överensstämmelse i en viss 

grupp. Tolkningsrepertoaren består av hur något framställs inom en språkgemenskap 

(Wetherell & Potter, 1992). Sättet att tala och användning av begrepp och beskrivningar kan 

skilja sig åt hos människorna som ingår i samma tolkningsrepertoar (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Lindgren Eneflo (2014) skriver att begreppet tolkningsrepertoarer används i 

studier som intresserar sig av människors agens i språkliga interaktioner, vilket stämmer väl 

in på vår studie. I studien vill vi synliggöra vilka tolkningsrepertoarer som framgår när 

förskollärare talar om läroplansmålet att motverka traditionella könsmönster och könsroller. 
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Begreppet konstruktion kan förklaras på olika sätt enligt Wenneberg (2010) dels är det något 

som skapas genom att med hjälp av språket skapa åtskillnader och kategorier, dels skapas en 

social verklighet genom att tolka konkreta beteenden. Konstruktion kan också förklaras 

genom att något skapas via fysiskt arbete. Därutöver beskrivs det som en skapelseprocess 

som sker långsamt utan medvetna aktörer, till exempel så skapas samhället via vanor, 

rollbildning och institutionalisering (a.a.). Eftersom vi ska ta reda på hur förskollärare talar 

om läroplansmålet har vi valt att utgå från definitionen om att genom språket skapas 

åtskillnader och kategorier när begreppet konstruktion används. Läroplansmålet konstrueras 

via förståelse och kunskap genom att göra en handling av det, vi vill se hur förskollärare talar 

om handlingar de gör av läroplansmålet, det eftersom vi tror på hur du talar om något visar på 

hur du handlar. I studien har det analyserats hur förskollärarna konstruerar sin förståelse och 

kunskap av läroplansmålet genom deras sätt att tala om det. 

4. Metod 

Nedan presenteras metoden för studien där det steg för steg redovisas urval, tillvägagångssätt, 

intervju som metod, dataproduktion, transkribering, analysmetod, etiska ställningstaganden 

och analysprocess. 

4.1 Urval 

Förskolorna som medverkat i studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval kan beskrivas att personer i ens närhet, som är villiga och tillgängliga, 

väljs ut som deltagare för studien (Bryman, 2018). De förskolor som medverkat känner vi på 

något sätt till sedan tidigare, förskolor som vi trodde skulle vara villiga att ställa upp på våra 

intervjuer. Vi hörde av oss till fem förskolor där fyra av dem var intresserade av att 

medverka. Den femte förskolan visade inget intresse för att delta i studien och bad oss flera 

gånger att återkomma, vilket gjorde att vi uteslöt denna förskola från studien. Tre av 

förskolorna är belägna i södra Sverige och en förskola i mellersta Sverige. Intervjuerna 

genomfördes med förskollärare eftersom det enligt läroplanen (Skolverket, 2018a) är 

förskollärare som har det huvudsakliga uppdraget att ansvara för undervisning. Vi har 

intervjuat sju stycken förskollärare från fyra olika förskolor. 
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4.2 Tillvägagångssätt 

Studien började med att kontakta de förskolor som skulle medverka. När de muntligt givit sitt 

godkännande, bestämdes en dag då vi kunde besöka dem eller ringa för intervju. Vi mailade 

vår samtyckesblankett (se bilaga 1) till den förskolan vi genomförde en telefonintervju med, 

för att få den skickad till oss innan intervjun. Varje intervju började med att 

intervjupersonerna fick skriva på samtyckesblanketten samt att vi berättade för dem att det 

inte finns några rätta svar. Vi studenter turades om att ställa de givna frågorna (se bilaga 2), 

samtalsteman och uppföljningsfrågor när vi kände att intervjupersonerna behövde motivera 

sitt svar. Efter alla intervjuer påbörjades arbetet med att transkribera. Vi lyssnade på varje 

intervju och skrev ner allt som berättades. 

4.3 Intervju som metod 

Eftersom vi är intresserade av hur förskollärare konstruerar sin förståelse och kunskap av 

läroplansmålet om att motverka traditionella könsmönster och könsroller samt eftersom 

studien har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt är kvalitativa intervjuer en relevant 

metod för oss. Vi finner det relevant då vi genom intervjuer får syn på hur förskollärarna talar 

om läroplansmålet. Kvalitativa intervjuer riktar enligt Bryman (2018) intresset till den 

intervjuades ställningstagande och det är önskvärt att låta intervjun ändra riktning för att få 

fram kunskap om vad personen upplever vara relevant och viktigt. Genom en kvalitativ 

intervju kan det ges möjlighet att ställa nya frågor som en uppföljning av vad 

intervjupersonen svarat. Bryman (2018) skriver att denna metod är flexibel och följsam. 

Intervjuaren vill ha djupa och detaljerade svar. 

Det har genomförts en kvalitativ studie genom att intervjua förskollärare kring hur de 

konstruerar sin förståelse och kunskap av läroplansmålet om att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Vi använde en samtalsintervju med hjälp av intervjuguide som 

har en lägre än genomsnittlig grad av struktur. Bjørndal (2005) lyfter att detta innebär en 

flexibel intervjusituation med användning av intervjuguide. Vi säkerställde att vissa frågor 

togs upp men kunde ändra frågornas ordföljd utifrån hur intervjun utvecklades. Uppföljnings- 

och sonderingsfrågor användes under intervjun, för att vara säkra på att vi förstod vad 

intervjupersonerna sa (a.a.). Intervjufrågorna skrevs fram utifrån tre samtalsteman, vilka var 

läroplansmålet, förskollärarens roll och miljön. Vi skrev både frågor som “vad betyder 

läroplansmålet för dig?” samt olika scenarion som “du har en kollega som tycker att ni ska ta 
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bort exempelvis bilarna och dockorna för att motverka de traditionella könsmönstren och 

könsrollerna. Hur resonerar du kring det?”. Vi valde att variera mellan frågor och olika 

scenarion för att det skulle bli mer av ett samtal och för att vi ville få syn på en helhet i hur de 

konstruerar sin förståelse och kunskap av läroplansmålet. Genom att använda sig av öppna 

intervjuer kan forskarna låta intervjupersonerna tala mer fritt (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Inom socialkonstruktionismen är språket centralt för att visa hur människor talar om något 

men också för att göra det möjligt för människan att förklara världen så som människan 

upplever den (Wenneberg, 2010). Därför är öppna intervjuer passande för studien då vi vill se 

hur förskollärare talar om läroplansmålet. Samtalsteman är även centralt för intervjun då 

intervjupersonerna kan motivera sina svar och komma djupare in på ämnet. Intervjuerna har 

genomförts både genom att vi personligen träffat förskollärarna och via telefon med en av 

informanterna. På grund av avstånd till en av förskolorna genomfördes intervjun på telefon 

(Bryman, 2018). Vid samtliga intervjuer har vi båda studenterna agerat intervjuare. Varje 

intervju tog mellan 15-30 minuter. 

4.4 Dataproduktion 

I denna studie har ljudinspelning använts som dokumentationsverktyg för intervjuerna. 

Ljudinspelningen har skett via en Iphone. Det insamlade materialet har sedan förts över på ett 

USB som förvarats på ett säkert ställe. Ljudinspelning är passande för denna studie eftersom 

syftet är att genom samtal ta reda på hur förskollärare konstruerar sin förståelse och kunskap 

om det läroplansmål i läroplanen som behandlar motverkan av traditionella könsmönster och 

könsroller. Via ljudinspelning var det lätt för oss att lyssna på intervjuerna flera gånger för att 

på så sätt lyssna hur förskollärarna konstruerar läroplansmålet. Det inspelade materialet av 

samtliga intervjuer är totalt 151 minuter och 58 sekunder. Vilket resulterade i drygt 25 sidor 

transkribering, där vi skrivit med times new roman, 12 punkter och radavstånd 1,15. Vi valde 

även att fortsätta spela in efter att själva intervjuerna slutförts ifall förskollärarna skulle 

berätta något som vi ansåg hade relevans till vår studie. Eftersnacket som vi valt att kalla det, 

är medräknat i antal minuter och sidor. Bryman (2018) lyfter att det kan vara en fördel att 

fortsätta inspelningen efter att intervjun avslutas, eftersom att det ibland kan vara då som 

intervjupersonerna öppnar upp sig mer. 
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4.5 Transkribering 

Transkribering av vårt material har bestått av att vi lyssnat på de inspelade intervjuerna samt 

skrivit ner i ett dokument allt som sagts. Ingenting har medvetet uteslutits från intervjuerna. 

För att få med allt som sagts samt exakt meningsuppbyggnad har vi pausat i inspelningen 

flertalet gånger för att skriva ner. Vi har skrivit ner både vad vi som intervjuare sagt samt vad 

förskollärarna svarat. I transkriberingarna har vi även valt att skriva ner “hm-, mm- och 

ehljud”. Efter det gick vi igenom transkriberingen återigen och denna gången mer noggrant 

där jämfördes transkriberingen och ljudinspelningen för att på så sätt kontrollera att 

transkriptionerna stämde överens. De korrigeringar som då gjordes var att vi la till ord som vi 

inte hört eller missat under den första transkriberingen. Därefter gjordes korrigeringar i 

deltagarnas språkbruk. Vi ändrade tempus och talspråk till skriftspråk, vi ändrade till exempel 

talspråk som ”asså” till skriftspråk ”alltså”. Ord som “mm”, “hm” och “eh” uteslöts. När alla 

intervjuer transkriberats skrev vi ut dem i pappersformat för att lättare få en överblick av vad 

förskollärarna sagt. Därefter började arbetet med att färgmarkera materialet och finna mönster 

i intervjuerna. Genom att finna mönster i transkriptionerna kan det bli lättare att se saker som 

annars hade förbisetts och det leder till en bra grund för reflektion (Bjørndal, 2005). Detta sätt 

att transkribera ingår i en socialkonstruktionistisk analysmetod, vilket är diskursanalys som 

presenteras under nästa rubrik (4.6). 

4.6 Analysmetod 

För vår databearbetning har vi haft som utgångspunkt att ha syfte och forskningsfrågor i 

ständig närvaro, samt att relatera den till vår teoretiska utgångspunkt genom att analysera 

utifrån begreppen konstruktion och tolkningsrepertoar. Begreppet konstruktion analyseras 

genom att ta reda på hur förskollärarna konstruerar sin förståelse och kunskap av 

läroplansmålet, alltså hur de talar om läroplansmålet. Begreppet tolkningsrepertoar 

analyserades redan när vi färgmarkerade transkriptionerna då det var då som 

tolkningsrepertoarerna framkom. Diskursanalys är ett verktyg som används i våra analyser. 

Diskursanalys innebär enligt Alvesson och Sköldberg (2017) att det är fokus på den språkliga 

handlingen som problematiseras vid dessa studier. Genom den data forskarna samlar in 

försöker de finna mönster som återger verkligheten, det för att sedan kunna skapa kategorier 

som både fångar in och reducerar olikhet och tvetydighet. Inom diskursanalys har vi valt att 

inrikta oss på diskurspsykologi, eftersom det där är fokus på språket (Holmberg, 2010). 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter att diskurspsykologin ser talspråk som 
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konstruktioner av verkligheten, vilket resulterar i sociala handlingar, det är språkbruket i 

empirin som analyseras. 

Inom diskurspsykologi används begreppet retorik, vilket vi använt som ett analysverktyg. 

Retorik innefattar hur människor kommer fram till sin förståelse samt att berättelser utför 

något och att det är handlingsorienterade (Holmberg, 2010). Hur konstruktioner av 

verkligheten görs övertygande ingår också när något analyseras utifrån retoriken. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) skriver att den retoriska analysen innebär hur människor 

använder sitt tal samt hur människors konstruktioner av världen utformas. Empirin har 

analyserats exempelvis med hjälp av retorik på det här sättet:  “Och att vi också väljer den 

litteratur vi har”. Här har förskollärarens retorik analyserats genom att ta ut ordet “vi” som 

tyder på en stärkande retorik då det påstås vara fler bakom påståendet. Vi har frågat oss “vad 

som står på spel” när vi analyserat vårt material för att komma åt retoriken i 

intervjupersonernas uttalanden (Holmberg, 2010). Vi har analyserat hur förskollärarna talat 

genom att analysera vilka ordval de använt sig av. 

4.7 Etiska ställningstaganden 

Innan intervjuerna genomfördes togs det kontakt med de förskolor vi ansåg som intressanta 

för vår studie. Då lämnade vi även samtyckesblanketter till intervjupersonerna och 

informerade dem därmed om vårt ämne samt vad studien ska användas till. Vi har i studien 

tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att vi varit tydliga med att meddela 

intervjupersonerna om syftet med studien, deras villkor för deltagande, användning av deras 

personuppgifter och ljudinspelningar samt att det insamlade materialet enbart används till 

studien. Det har inte genomförts några intervjuer utan intervjupersonernas samtycke. Vi har 

valt att inte namnge intervjupersonerna och att endast kalla dem för förskollärare eftersom vi 

enbart analyserat vad och hur de talar och då är det irrelevant för studien vem som sagt vad. 

De namn som nämns i studien är fiktiva. Oss själva har vi namngett som student, då det inte 

är relevant vem av oss som talar. Förskolornas namn samt de städer de är belägna i har inte 

skrivits ut då de ska få vara anonyma. Vi är medvetna om att några av intervjupersonerna 

eventuellt tyckte att det var känsligt att dela med sig av sina personliga erfarenheter och 

åsikter. Vid sådana tillfällen är det enligt Kvale och Brinkmann (2014) viktigt att ha en bra 

balansgång mellan att visa respekt om intervjupersonernas integritet och att få värdefull 

kunskap. Vilket vi hade i åtanke under intervjuerna. 
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Intervjuerna spelades in via en Iphone, som sedan fördes över till ett USB. USB-minnet har 

inte flyttats runt från olika lokaler utan har legat på samma ställe under hela studiens gång 

och har bara flyttats när vi behövt lyssna på materialet, inom samma lokal. När det inspelade 

materialet förts över på ett USB raderades det från Iphonen för att säkerställa att ingen 

obehörig skulle komma åt materialet. 

4.8 Analysprocess 

Vi färgmarkerade våra transkriptioner först utifrån syfte och forskningsfrågor och därefter 

genom likheter i förskollärarnas intervjuer. Genom de likheter vi fann som var tydligast i 

förskollärarnas uttalanden framkom olika tolkningsrepertoarer. I resultatet har vi med 7 

minuter och 53 sekunder inspelat material som är 2,5 sidor transkription. Utdragen vi 

analyserat i resultat- och analysavsnittet valdes ut utifrån de som hade störst relevans i 

förhållande till syfte och forskningsfrågor samt genom vilka tolkningsrepertoarer som 

framkommit. Det finns mycket i transkriptionerna som har relevans för syfte och 

forskningsfrågorna som vi inte har analyserat då det inte framkommit några tydliga 

tolkningsrepertoarer. De fem tolkningsrepertoarerna som vi delat upp i fyra rubriker i 

resultat- och analysavsnittet, utgör fyra olika teman i förskollärarnas uttalanden. Det är fyra 

teman som är: Användning av material på förskolan, Män i förskolan, Förändring samt Vid 

behov som kommit fram genom hur förskollärarna konstruerar sin förståelse och kunskap av 

läroplansmålet. Utdragen som analyserats börjar först med våra frågor eller scenarion för att 

få ett sammanhang till vad förskollärarna talar om. Förskollärarnas utdrag kan däremot vara i 

mitten av deras svar då det är den biten som har störst relevans för studien eftersom det 

framkom en tolkningsrepertoar med en annan förskollärares svar. 

5. Resultat och Analys 

I kapitlet nedan presenteras resultat och analys för studien. Det inleds med ett utdrag ur 

intervjuerna med efterföljande analys direkt efter. Efter alla utdrag och analyser som ligger 

under samma rubrik avslutas det med en kort sammanfattning. Syftet med studien är att 

genom samtal ta reda på hur förskollärare konstruerar sin förståelse och kunskap om det 

läroplansmål i läroplanen som behandlar motverkan av traditionella könsmönster och 

könsroller. Resultatet av vår studie kan uppmärksamma vilka konsekvenser som uppstår av 

konstruktionerna både för barnen och verksamheten i stort. Våra forskningsfrågor är; Hur 
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talar förskollärare om läroplansmålet? samt Vilka tolkningsrepertoarer framträder när 

förskollärare talar om läroplansmålet? 

5.1 Användning av material på förskolan 

Nedan presenteras resultat och analys av intervjuer där förskollärare talar om vilket slags 

material de använder för att arbeta med läroplansmålet om att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Under denna rubrik framkommer det två stycken 

tolkningsrepertoarer. Det talas om materialet på förskolan och vad som ska erbjudas till 

barnen, dock talas det om det på olika sätt vilket leder till att förskollärarna konstruerar sin 

förståelse och kunskap av läroplansmålet på olika sätt. 

Student: 

Du har en kollega som tycker att ni ska ta bort exempelvis bilarna och dockorna för att motverka de 

traditionella könsmönstren och könsrollerna. Hur resonerar du kring det? 

Förskollärare: 

Vi har inga klassiska bilar här, såna här små plastbilar. Däremot har vi träbilar och trätåg. Och vi har 

inte heller så mycket dockor måste jag säga. Men som sagt inte så mycket traditionella leksaker som 

man har hemma i plast utan, det är ett medvetet val. 

I uttalandet talas det om materialet på förskolan och det uttrycks att de inte har klassiska 

bilar, alltså plastbilar. Här används en nedlåtande retorik mot plastbilarna. Det visar på 

misstycke för plastbilar och att det är positivt att inte använda dem. Det talas istället om att de 

har bilar och tåg i trä, vilket inte skulle vara lika klassiska. Dockor är också något som nämns 

att de inte har så mycket av. Orden “inte heller” uttrycks, därför kan vi koppla det till vad 

som tidigare nämns om plastbilarna som klassiska. Retoriken som används visar på att dockor 

också ses inom kategorin klassiska leksaker. Läroplansmålet konstrueras med hjälp av icke 

traditionella leksaker. Retoriken “vi” används för att styrka påståendet och för att inte behöva 

stå ensam bakom uttalandet. Det talas även om “medvetet val” av materialet på förskolan. 

Med denna retorik visar sig förskolläraren som insatt och höjer sig själv som viktig och 

kunnig. Genom att se på hur det talas om det material de har kan vi se att konstruktionen av 

att motverka traditionella könsmönster och könsroller ligger i materialet och att det väljs ut av 

medvetna pedagoger.  
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Student: 

Vilken betydelse kan miljön ha för läroplansmålet? 

Förskollärare: 

De bilder vi väljer att sätta upp på väggarna som barn möter varje dag har betydelse och att vi gör 

medvetna val i det vi sätter upp på väggarna. Och att vi där också kan ge andra bilder än som 

figurerar på tunnelbanan och bussar och reklampelare. Och att vi också väljer den litteratur vi har. Att 

det finns representerat en variation av familjekonstellationer med mera. Att det material som vi har att 

det finns en variation där. 

Ovan talas det om de bilder som sätts upp på förskolans väggar och vilken betydelse bilderna 

har för barnen. Det används en tydlig retorik då det nämns två gånger i första meningen att de 

väljer bilderna utifrån ett medvetet val. Det talas om att bilderna ska visa en annan bild än 

sådant barnen annars brukar möta utanför förskolan. Bilderna de presenterar är normkritiska, 

bilder som inte faller in i ramen för idealet. Det uttrycks också att de väljer ut den litteratur de 

har på förskolan, och att den ska erbjuda en variation. Familjekonstellationer nämns som en 

variation, det nämns även “med mera” vilket tyder på att de valt ut fler variationer än så. Det 

talas även om att materialet ska ha en variation. Eftersom det talas om att erbjuda andra bilder 

samt variation i både material och litteratur kan vi se ett mönster i konstruktionen av 

läroplansmålet innebär att erbjuda sådant barn inte brukar möta. Ordet “vi” nämns sju gånger 

i utdraget som exempelvis “vi är” och “vi väljer”, vilket tyder på en stärkande retorik då det 

påstås vara fler bakom påståendet. I detta fall kan det röra sig om arbetslaget, samt att de 

diskuterat kring hur de ska arbeta med att motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Det finns alltså en tolkningsrepertoar kring hur de vill arbeta med läroplansmålet. Det sägs att 

de sätter upp bilder som “kan ge andra bilder”. Här används en osäker retorik. Då ordet 

“kan” används tyder det på en medvetenhet kring att alla barnen kanske inte ges en annan 

bild men att det är det de vill göra. En sådan retorik kan även innebära att distansera sig från 

uttalandet ifall det skulle vara felaktigt. 

 Student: 

I läroplanen står det att vi ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Vad betyder målet 

för dig? 
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Förskollärare: 

Men sen om man går in och tittar på verksamheten så just det här med materialet kanske att vi försöker 

ha ett så neutralt material som möjligt. Att man inte har något riktat material som finns. I våra 

kataloger finns det kanske inte så mycket sånt, men ser man på marknaden i stort där man köper in 

material och leksaker så är det ganska riktat. Och sen är vi ute så pass mycket också och det är ju en 

miljö som är neutral helt och hållet så det tycker vi ju är fantastiskt. 

Det nämns i utdraget att de försöker ha ett så neutralt material som möjligt. Neutralt material 

kan beskrivas som könsneutralt material, alltså inte traditionellt könsstereotypiskt material. 

Ord som “kanske” och “försöker” nämns vilket visar på en osäker retorik. Den osäkra 

retoriken kan tillämpas för att ta avstånd ifrån om det skulle vara så att de inte har ett neutralt 

material. Denna osäkerhet kan komma från att de inte diskuterat sin miljö i samband med 

läroplansmålet i arbetslaget. Det talas om att inte ha riktat material. Ordet “kanske” nämns 

även i samband med de kataloger de har, vilket visar på osäkerhet kring vad deras 

leksakskataloger verkligen innehåller och om det är stereotypt eller inte. Det förespråkas inte 

material som är traditionellt riktat åt ett kön, då det talas om “inte så mycket sånt” om deras 

kataloger som inte erbjuder ett riktat material. Det används här en nedlåtande retorik kring 

riktat material. Det talas om att erbjuda ett neutralt material till barnen. Det uttrycks att 

marknaden i stort har ett ganska riktat material. Marknadens material ses som könsstereotypt, 

där marknaden kan innebära affärer och reklamer. Här används orden “så är det”, här kan vi 

se en mer säker retorik i sättet att uttrycka sig. De osäkra ordvalen, som ordet “kanske” 

lämnas och nu används ett mer bestämt tal. Denna säkra retorik kan vi även se i hur det talas 

om utemiljön som neutral, då ord som “det är” och “helt och hållet” används. Det talas om 

att de är ute mycket samt att utemiljön helt och hållet är neutral, vilket de tycker är 

fantastiskt. Vi kan se på uttrycket att naturmaterialet ses som könsneutralt och att det är något 

som är bra. Ordet “vi” nämns vilket tyder på att de i arbetslaget diskuterat utemiljön i 

samband med läroplansmålet. Här konstrueras läroplansmålet om att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller genom ett neutralt och ej riktat material. 

Student: 

Du har en kollega som tycker att ni ska ta bort exempelvis bilarna och dockorna för att motverka de 

traditionella könsmönstren och könsrollerna. Hur resonerar du kring det? 
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Förskollärare: 

Men jag tänker ju som så att man får ju ingen liksom mer genustänk och jämställdhet för att man tar 

bort dockor och bilar. Utan allt material ska ju finnas och vara tillgängligt för alla barn så att så 

tänker ju vi. 

Här talas det om att det inte blir mer jämställt om bilar och dockor plockas bort. Det används 

en övertygande retorik då orden “får ju” kommer till uttryck. Den övertygande retoriken är 

ett försök till att övertyga andra eller genom att söka medhåll i det som sägs. Det ses som en 

självklarhet att inte utesluta material. Det nämns att allt material ska finnas tillgängligt för 

alla barn. Genom att orden “för alla barn” används visar det på att det innefattar både pojkar 

och flickor, samt att alla barn ska få lika stor tillgång till allt material. Då det uttrycks att det 

“ska ju” finnas lyfts återigen självklarheten kring att erbjuda allt material, vilket visar på en 

säker och övertygande retorik. I första meningen nämns “jag tänker” vilket visar på en retorik 

som utgår från egna erfarenheter. Däremot används en stärkande retorik när ordet “vi” 

används. Här styrks uttalandet genom att ställa sig bakom flera personer, vilket tyder på 

arbetslaget. Citatet avslutas med “så tänker ju vi” vilket visar en övertygande retorik då ordet 

“ju” återigen används. Retoriken som används tyder även på att visa medvetenhet kring att 

det finns olika sätt att tänka kring materialet i samband med läroplansmålet. Baserat på 

uttalandet om “alla sorters material” innefattar det både könsstereotypt och könsneutralt 

material. Vi kan se att läroplansmålet konstrueras genom att erbjuda barnen alla sorters 

material. 

Student: 

Vilken betydelse kan miljön ha för läroplansmålet? 

Förskollärare: 

Men har man en miljö där man har liksom alla de här sakerna där man har bilar och man har dockor 

och man har utklädning och man har hemvrån och man har legofigurer och man har allt det här så 

känner jag att då har man erbjudit det som man ska erbjuda på något sätt. 

Det nämns i utdraget ovan olika miljöer och leksaker som bör finnas på förskolan. Det talas 

som att det finns en tydlig bild av vad som ska erbjudas och att det ska finnas en variation på 

materialet. Det nämns mestadels traditionellt könsstereotypa leksaker och miljöer, både 

stereotypt flickiga och pojkiga, som dockor och bilar. Ordet “legofigur” används i uttalandet. 

Vilket tyder på en medveten retorik eftersom ordet “figur” används istället för gubbe för att 
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göra det mer könsneutralt. Det tyder även på en säker retorik när orden “som man ska” 

används vilket visar på en säkerhet kring arbetet med läroplansmålet. Denna retorik tynger 

uttalandet genom att ge en bild av att alla ska göra på detta sätt då ordet ”man” används. Det 

ger oss även en bild av en säkerhet på vad som ska erbjudas på förskolan för att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Konstruktionen av läroplansmålet är i detta 

uttalande att erbjuda varierande typer av material och miljöer, både könsneutrala och 

könsstereotypa. 

5.1.1 Sammanfattning 

Ovan presenteras resultat och analys av två tolkningsrepertoarer som framkommit genom 

förskollärarnas sätt att konstruera sin förståelse och kunskap av läroplansmålet. Vi har valt att 

kalla tolkningsrepertoarerna för Könsneutralt material och Erbjud allt. I tre av utdragen talas 

det om att ha icke traditionellt material och att erbjuda det barnen inte möter varje dag. Det 

talas även om neutralt material och att det inte ska vara riktat åt något håll. Vi kan se likhet i 

hur det talas om hur de vill arbeta med läroplansmålet, då de talar om det på likartat sätt 

vilket gör att de utgör en konsensus. Att erbjuda material som inte är traditionellt 

könsstereotypt är något som förespråkas. Det talas om traditionella och riktade leksaker som 

något de inte vill arbeta med. Det talas på liknande sätt om att marknaden och reklam kan ge 

könsstereotypa bilder och material. Den tolkningsrepertoar som framgår är att konstruera sin 

förståelse och kunskap av läroplansmålet på likartade sätt genom att inte erbjuda traditionella 

och riktade leksaker. Det som dock skiljer sig åt är i hur stor säkerhet det talas om materialet 

de har på förskolan. I två av utdragen talas det om att allt material ska finnas tillgängligt för 

alla barn för att arbeta med läroplansmålet. Det talas om att använda sig av både könsneutralt 

och könsstereotypt material för att få en jämställd verksamhet. En övertygande retorik 

används och det ges en klar bild av säkerhet på hur de vill arbeta. Tolkningsrepertoaren som 

framgår är att konstruera sin förståelse och kunskap av läroplansmålet genom att erbjuda allt 

material, både könsstereotypiskt och könsneutralt. 

5.2 Män i förskolan 

Nedan presenteras resultat och analys av förskollärare som talar om män som arbetar i 

förskolan. Det framgår en tolkningsrepertoar där förskollärarna konstruerar sin förståelse och 

kunskap av läroplansmålet genom att tala om att fler män behöver arbeta i förskolan för att 

det då blir mer naturligt att motverka de traditionella könsmönster och könsroller. 
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Student: 

Vilken betydelse tror du att pedagoger kan ha för läroplansmålet? 

Förskollärare: 

Det är ju kanon när vi har Olle såklart, som kollega. Vi ser ju vikten av det att barn får möta fler 

människor. [...] Barn behöver möta mångfald så det är ju lite svårt för mig att möta att alltså ge 

barnen det. För att de möter ju jättemycket tjejer och kvinnor och tanter och allt vad det är vi är, men 

de möter inte så många män. 

I utdraget talas det om att det är kanon att ha Olle som kollega. Det ges till uttryck en fördel 

att ha en manlig kollega, då det även uttrycks att det är viktigt att barn får möta fler 

människor. Orden “vi ser” nämns vilket tyder på en stärkande retorik, då det är fler som står 

för påståendet. Vilket tyder på att det skulle vara arbetslaget och att de diskuterat att det är 

viktigt för barnen att möta fler människor. Genom uttryckssättet “möta fler människor” tyder 

på en tro om att det är viktigt att barn får möta många olika typer av människor. Det talas 

med en övertygande retorik när ord som “behöver” och “är ju“ används. Det uttrycks att det 

är svårt som kvinna att ge barn mångfald i förskolan, då de mestadels möter kvinnor i 

förskolan och att det finns få män i verksamheten. Män i förskolan ses som en fördel för att 

uppnå mångfald och att det finns en avsaknad på män som arbetar i förskolan. 

Läroplansmålet konstrueras genom en förståelse av att fler män behövs i förskolan, då det är 

svårt för enbart kvinnor att fullt ut arbeta med läroplansmålet.  

Student: 

Hur resonerar du att ni uppfyller/strävar efter detta mål? 

Förskollärare: 

En grej, egentligen för min del är enklaste sättet att motverka det är att ha fler män som jobbar i 

förskolan. Och det är en sak som jag drivs jättemycket av. Det är ju den största grejen där, så fort det 

räcker att det börjar jobba fler män så redan där tror jag man kommer längre i det här arbetet. 

Läroplansmålet konstrueras i utdraget genom att tala om att fler män behöver arbeta i 

förskolan, eftersom det är ett enkelt sätt att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Genom att börja meningen med “en grej” tyder på en medveten retorik om att det 

finns flera sätt att arbeta för att motverka de traditionella könsmönster och könsroller. Det 

talas dock om att det enklaste sättet är fler män som arbetar i förskolan. Uttryckssättet “drivs 
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jättemycket av” används vilket visar på en retorik där det finns ett stort personligt intresse för 

att få fler män till förskolan. Vidare uttrycks att “det är ju den största grejen”, här talas det 

om män som både det enklaste och största sättet att arbeta med läroplansmålet. När det talas 

om att det räcker med att fler män börjar arbeta i förskolan konstrueras läroplansmålet genom 

en tro på att det automatisk arbetas med läroplansmålet om det arbetar fler män i förskolan. 

Det uttrycks “tror jag” vilket tyder på en osäker retorik då det inte har sett ett resultat av att 

fler män arbetar i förskolan, samt vad det kommer att ge. Orden “kommer längre” används 

vilket tyder på att det redan arbetas med läroplansmålet men att det går att utveckla arbetet, 

med hjälp av fler män. 

Student: 

Mia, Anna och Markus jobbar tillsammans i ett arbetslag. Anna uttrycker att Mia brukar klä sig 

väldigt kvinnligt och kanske kunde klä sig lite manligare samt att Markus kanske kunde ta på sig en 

rosa kjol eller liknande någon dag för att motverka de traditionella könsmönster och könsroller på 

förskolan. Hur resonerar du kring det? 

Förskollärare: 

Jag tror inte det handlar om att byta ut eller ändra på varken personal eller barn utan mer ja erbjuda 

mångfalden, och därför blir det också viktigt att fler män jobbar i förskolan för då får man in fler 

manliga personligheter. Och det är ju precis som med kvinnor att män är ju olika och vi har olika 

intressen och där blir många gånger en sån här det blir en liten snedvriden verklighet i förskolan. På 

grund av att när jag som man kommer in och jobbar så ska jag liksom representera den manliga 

normen då står jag för den manliga normen. Men innan jag började jobba här då stod kvinnorna för 

all norm, även den manliga också. 

Här talas det om “jag tror” inte att det handlar om att byta ut eller ändra på personal eller 

barn. Detta visar på en osäker retorik samt en egen uppfattning om vad det handlar om. En tro 

på att erbjuda mångfald uttrycks och för att göra det är det viktigt att fler män arbetar i 

förskolan. Det uttrycks att det är viktigt att det finns fler manliga personligheter i förskolan 

som kan bidra till mångfald. Det tyder på en säker retorik när ord som “blir det” används. 

Vilket tyder på att arbetar det fler män i förskolan så möter barnen ett bredare spektrum av 

personligheter. Orden “är ju” används när det talas om att män precis som kvinnor har olika 

personligheter och intressen, vilket visar på en övertygande retorik. Det talas om en 

snedvriden verklighet vilket tyder på att mäns personligheter i förskolan antingen 

representeras av få personer eller inte representeras alls, vilket gör att olika personligheter 
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inte synliggörs. Barn kan då tro att alla män har en viss typ av personlighet. Det talas om att 

få representera den manliga normen själv, om det bara finns en man som arbetar på förskolan. 

Vilket vi kopplar ihop med den snedvridna bilden det tidigare talades om. Det nämns också 

att där det inte arbetar någon man där får kvinnorna stå för all norm, både kvinnlig och 

manlig. Läroplansmålet konstrueras genom att tala om att fler manliga pedagoger behövs för 

att barnen inte ska få en snedvriden bild av verkligheten. 

Student: 

I läroplanen står det att vi ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Vad betyder målet 

för dig? 

Förskollärare: 

Här jobbar vi fyra stycken killar och en tjej just nu… Vi gör ju allt vi kan då för att motverka, eller det 

blir ju så naturligt att vi gör allting som man måste göra på en förskola trots att vi är män då. Så 

förhoppningsvis är det bra för de här barnen att få ta del av detta. Så bara genom att jobba 

tillsammans så tror vi att vi motverkar eftersom vi gör allt som måste göras. 

I detta utdraget uttrycks det att de gör “allt de kan”, vilket tyder på att deras konstruktion av 

läroplansmålet innebär att de som män redan gör allt för att motverka könsmönstren och 

könsrollerna. Det talas på ett sätt som antyder att de inte kan göra mer för att arbeta med 

läroplansmålet. Det talas om att de naturligt motverkar traditionella könsmönster och 

könsroller genom att de är flera män som arbetar på avdelningen. Genom att använda orden 

“trots att vi är män” visar det på att barn annars brukar se kvinnor göra vissa sysslor men att 

de som män gör samma sysslor, vilket då bryter mot det “vanliga”. Ordet “förhoppningsvis” 

används vilket tyder på en osäker retorik då det inte säkert kan avgöras om det är bra för 

barnen att de som män motverkar traditionella könsmönster och könsroller genom att göra de 

sysslor som finns på förskolan. Vidare används orden “tror vi” vilket visar på en retorik där 

det står flera bakom sig som säger samma sak. Vilket tyder på arbetslaget och att de 

diskuterat att de motverkar könsmönster och könsroller bara genom att vara män som arbetar 

på förskolan. Citatet avslutas med att återigen ta upp att de gör allt som behövs göras på 

förskolan som ett sätt att arbeta med läroplansmålet. Vilket tyder på att de som män som utför 

vardagssysslor på så sätt motverkar könsmönster och könsroller. 
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5.2.1 Sammanfattning 

I utdragen ovan talas det om att bristen på män gör att de inte kan arbeta fullt ut med 

läroplansmålet. Det lyfts även att mångfald är viktigt för barnen, genom att möta både män 

och kvinnor. Det uttrycks att män i förskolan automatisk gör att de arbetar för att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller, samt att vikten av fler män i förskolan lyfts i 

utdragen. Det framgår en tolkningsrepertoar där konstruktionen av läroplansmålet är att tala 

om att fler män behöver arbeta i förskolan för att det då blir mer naturligt att motverka de 

traditionella könsmönster och könsroller. Tolkningsrepertoaren kallar vi för Män i förskolan. 

5.3 Förändring 

Nedan presenteras resultat och analys av förskollärare som talar om att de vill se en 

förändring hos något av könen. Förskollärarna konstruerar sin förståelse och kunskap av 

läroplansmålet genom att tala om förändringar som bör ske, vilket leder till att det 

framkommer en gemensam tolkningsrepertoar. 

Student: 

Vilken betydelse kan miljön ha för läroplansmålet? 

Förskollärare: 

När vi beställde material så har vi beställt såna här små figurer, människofigurer, vuxna och barn som 

vi ska ha med våra klossar. Så att de kan bygga på ett annat sätt. Ja kanske få in flickorna lite mer på 

klossleken eller så att det blir en annan klosslek än bara bygga liksom konstruktioner. 

I utdraget talas det om att de beställt material som de tänkt ha till ett specifikt ändamål. I 

uttalandet kan vi se att arbetslaget i detta fall är medvetna om valet av material och att de 

diskuterat vad materialet ska användas till. Orden “ett annat sätt” kommer till uttryck, 

användningen av denna retorik tyder på att de vill se en förändring eller utveckling av i detta 

fall “klossleken”. Det nämns att förändringen ska ske för att locka in flickorna mer till leken. 

Vi kan därför avläsa att pedagogerna anser att flickorna bör leka mer med klossarna. För att 

få med flickorna i “klossleken” tror de på att förändra “klossleken” med hjälp av 

“människofigurer”. “Människofigurer” ses som något som flickor istället skulle lockas av. De 

har sett att det inte räcker med klossarna för att få flickor att leka konstruktionslekar, därför 

försöker de göra konstruktionsleken mer feminin med hjälp av traditionellt typiska 

flickleksaker. Det används en osäker retorik då ordet “kanske” används, detta tyder på en 
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osäkerhet i om flickorna kommer lockas till leken efter förändringen. Här skyddas uttalandet 

bakom osäkerheten, ifall att det inte skulle stämma kan ingen beskyllas då det talades om att 

inte vara helt säker. Det tyder på att det inte räcker med att bygga konstruktioner och en 

förminskande retorik kommer till uttryck. Orden “bara” bygga uttrycks och det uttrycks även 

två gånger att de kan bygga på ett annat sätt, vilket visar en förminskning av den klosslek 

som nu finns. I detta utdrag kan vi avgöra att läroplansmålet konstrueras genom att försöka få 

flickor eller pojkar att göra det de annars inte brukar göra. Det talas om en vilja att göra en 

förändring i flickornas lek.  

Student: 

Eftersnack: Men det har man läst om också att lekar som flickor leker är oftast mer sociala medans 

lekar som pojkar leker är mer aktiva och det är inte lika mycket tal det är inte lika mycket 

kommunikation i deras lekar. 

Förskollärare: 

Jag försöker verkligen tänka på att få pojkar till att lösa sina konflikter med prat, för det är så vi vill 

att de löser sina konflikter med sina flickvänner, fruar och allting, prata, du behöver inte berätta för 

mig prata med den. Det är ni två som ska prata så att pojkar behöver nog verkligen på riktigt lära sig 

att prata, sätta ord på sina känslor så lite det får man nog träna pojkar i. 

En osäker retorik kommer till uttryck då ordet “försöker” används i utdraget ovan. Genom att 

använda orden “försöker verkligen tänka på” framförs det att de inte alltid låter pojkar lösa 

konflikter med prat, men att det finns avsikt att göra det. Användandet av denna retorik kan 

beskrivas som skyddande då det går att skydda sig bakom ordet “försöker” om det inte skulle 

stämma. Det uttrycks “vi vill” vilket kan syftas på arbetslaget eller på samhället då det senare 

tas upp män i konflikt med flickvänner och fruar. Genom att använda en retorik som visar på 

att det står flera bakom påståendet blir det mer övertygande. “Det är ni två som ska prata” 

vilket tyder på att pojkar som är i en konflikt får tillsägelse att de får prata med varandra 

istället för att prata med pedagogerna. I utdraget nämns också “behöver nog” vilket visar på 

en osäker retorik, dock fortsätter meningen med “verkligen på riktigt” vilket istället visar på 

en säker retorik. När det uttrycks att “lära sig” talas det som att pojkar inte redan kan prata 

och sätta ord på sina känslor samt att de behöver hjälp med det. Det uttrycks även ”får man 

nog träna pojkarna i” vilket tyder på en vilja till att göra en förändring hos pojkar och det är 

pedagogerna som får hjälpa pojkar med att prata samt sätta ord på sina känslor. Det tyder på 

en osäker retorik då ordet “nog” används. Det talas om pojkar som ej kapabla att lösa 
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konflikter med tal samt att de ej pratar eller sätter ord på sina känslor. Vi kan då dra 

slutsatsen att det finns brister i pojkars kommunikation som ses som ett problem och att en 

förändring i detta måste göras. Läroplansmålet konstrueras genom att tala om en förändring i 

att hjälpa pojkar kommunicera. 

5.3.1 Sammanfattning 

I utdragen talas det om att de vill se en förändring hos det ena eller andra könet. Det finns en 

vilja i att förändra, som visas genom att tala om att köpa in material som lockar flickor in i 

“klossleken” och att förändra pojkars kommunikation i konflikter. Det talas om att se något 

hos könen som otillräckligt och att det behövs utvecklas, göras en förändring. Läroplansmålet 

konstrueras genom att tala om förändringar som bör ske, vilket leder till att det framkommer 

en gemensam tolkningsrepertoar som vi valt att kalla för Förändring. 

5.4 Vid behov 

Nedan presenteras resultat och analys av förskollärare som talar om att åtgärder behövs först 

när de ser ett behov av att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Förskollärarna 

konstruerar sin förståelse och kunskap av läroplansmålet genom att arbeta med det först när 

de ser ett behov vilket gör att det framgår en tolkningsrepertoar. 

 Student: 

Mia, Anna och Markus jobbar tillsammans i ett arbetslag. Anna uttrycker att Mia brukar klä sig 

väldigt kvinnligt och kanske kunde klä sig lite manligare samt att Markus kanske kunde ta på sig en 

rosa kjol eller liknande någon dag för att motverka de traditionella könsmönster och könsroller på 

förskolan. Hur resonerar du kring det? 

Förskollärare: 

Om det inte är en konflikt om vi säger såhär om barnen diskuterar om, man kan inte ha kjol och så 

vidare, då kanske man kan göra det men jag tycker inte att man ska behöva ta till massa strategier när 

det inte är ett problem. 

Ovan uttrycks det att diskussionen bör komma från barnen för att de ska utveckla strategier 

för att motverka de traditionella könsmönster och könsroller. Det talas som att de inte finner 

det nödvändigt att arbeta med läroplansmålet om det inte behövs, då det uttrycks både “inte 

är en konflikt” och “när det inte är ett problem”.  Det talas om ett “problem” som till 

exempel om barn diskuterar att någon inte får ha på sig det den vill, på grund av sitt kön. Vid 
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en konflikt talas det i utdraget om att ”då kanske” strategier behövs, en osäker retorik 

används här, vilket tyder på en osäkerhet kring om det behövs arbetas med läroplansmålet vid 

konflikter om könsmönster och könsroller hos barnen. Den egen åsikten kommer till uttryck 

genom att använda en retorik som “jag tycker” vilket tyder på att de inte talat om 

läroplansmålet, och hur de vill arbeta med det, i arbetslaget. Uttalandet visar på en 

konstruktion av läroplansmålet som innebär att inte använda sig av strategier i verksamheten 

om det inte är ett “problem”. 

Student: 

Vilken betydelse kan miljön ha för läroplansmålet? 

Förskollärare: 

Sen kan man gå in att titta vad är det för lekar som sker där och där och där men det har vi inte gjort 

än. Men vi har inte sett någon anledning till det heller för vi har inte märkt att det blir för mycket. 

I utdraget används orden “kan man” vilket tyder på en retorik där förskolläraren är upplyst 

om att ett arbetssätt kan vara att observera barns lekar, men att de inte har gjort det. Det 

nämns dock att de inte gjort det “än” vilket tyder på att de tänkt att göra det. När det talas om 

“vi” går det att koppla till arbetslaget och att de har diskuterat läroplansmålet och hur de kan 

arbeta utifrån det. Det tyder på en retorik där det är flera bakom påståendet. Orden “inte sett 

någon anledning” kommer till uttryck när det talas om att observera barns lekar då de inte 

sett att det blivit “för mycket”. Om barnen leker “för” könsstereotypt är det alltså först då 

pedagogerna går in och observerar lekarna. Genom sättet att tala konstrueras läroplansmålet 

genom att arbeta med att motverka traditionella könsmönster och könsroller först när det 

finns ett behov av det. 

5.4.1 Sammanfattning 

I utdragen talas det om att inte behöva arbeta med läroplansmålet om de inte ser behovet av 

det. Det uttrycks att de arbetar eller skulle arbeta med att motverka traditionella könsmönster 

och könsroller om de upptäcker att diskussion uppstår hos barnen eller om de leker 

traditionellt könsstereotypt. Läroplansmålet konstrueras här genom att arbeta med det först 

när de ser ett behov vilket gör att det framgår en tolkningsrepertoar som vi har namngett Vid 

behov. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framträdde fem tolkningsrepertoarer, som framkom genom hur 

förskollärarna konstruerade sin förståelse och kunskap av läroplansmålet. 

Tolkningsrepertoarerna är: Könsneutralt material, Erbjud allt, Män i förskolan, Förändring 

och Vid behov. Nedan diskuteras resultatet, först de enskilda tolkningsrepertoarerna och 

sedan diskuteras de i relation till varandra. 

6.1.1 Könsneutralt material 

Tolkningsrepertoaren innebär att inte erbjuda traditionella och riktade leksaker. Det talas 

nedlåtande om könsstereotypa leksaker och lyfter att de inte använder sådant material. Børve 

och Børve (2017) nämner att pedagogers val av tillgång till material är en viktig aspekt för att 

barn ska kunna använda förskolan på lika sätt. Det uttrycks att de gjort medvetna val av vilket 

material de erbjuder barnen och att detta material inte ska vara riktat. Förskollärarnas 

medvetna val har gjorts för att barn ska kunna använda förskolan på lika sätt. Vi kan även se 

att Poulin-Dubois m.fl. (2002) skriver på ett likvärdigt sätt vilket resulterar i samma 

tolkningsrepertoar. Författarna skriver om att använda neutrala material och att leken då blir 

mer könsneutral. Genom att inte erbjuda riktade och traditionella leksaker, som dockor och 

plastbilar som nämns i utdragen blir leken mer könsneutral. I tolkningsrepertoaren ses 

samhället som väldigt könsstereotypt och att barn möter hur de bör vara utifrån vilket kön de 

har i sin vardag utanför förskolan, vilket stämmer överens med det Hellman (2010) lyfter i sin 

studie. Författaren skriver att barns leksaker hemifrån är mer könskodade än det material som 

erbjuds på förskolan. Men motverkar de då traditionella könsmönster och könsroller om 

exempelvis pojkar bara erbjuds typiska “pojkleksaker” hemma och sedan inga typiska 

“flickleksaker” på förskolan? Då får de aldrig chansen att utforska de leksaker som är 

traditionellt riktade åt det andra könet. Ett barn som exempelvis inte har bilar hemma får då 

aldrig möjligheten att leka med bilar om de inte heller erbjuds på förskolan. 

6.1.2 Erbjud allt 

Denna tolkningsrepertoar tror på att erbjuda allt material, både könsstereotypt och 

könsneutralt. De erbjuder medvetet allt material till barnen på förskolan. Det ska inte finnas 

någon värdering i om materialet som presenteras på förskolan är pojkigt eller flickigt och 
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genom att erbjuda allt material får barn ett bredare lekspektrum. Om allt material erbjuds är 

risken att barn går till det material som de känner igen hemifrån, som är könsstereotypt.  

Hellman (2010) lyfter att barns leksaker hemifrån är mer könskodade än det material som 

erbjuds på förskolan. Barn har dock möjlighet att testa på allt material även det som inte är 

traditionellt riktat åt deras kön. Ett barn som inte har dockor hemma får då möjligheten att 

leka med dockor på förskolan istället. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2011) 

skriver att i pedagogers språkliga uttryck och begrepp finns det en överordnad maskulinitet. 

Vi kan däremot se i ett av utdragen att det talas med en retorik som inte är av överordnad 

maskulinitet då ordet legofigur används istället för legogubbe, det för att inte könsbestämma 

leksaken. Här görs en könsstereotyp leksak till mer könsneutral genom att inte göra den 

könsbestämd. Här handlar det inte om att ta bort typiskt könsstereotypt material utan om hur 

materialet används och presenteras. 

6.1.3 Män i förskolan 

Tolkningsrepertoaren innebär att konstruera sin förståelse och kunskap av läroplansmålet 

genom att fler män bör arbeta i förskolan. Edström (2010) lyfter att det finns för få män i 

verksamheten och att pedagoger både ses som en del av jämställdhetsproblemet samt som en 

del av lösningen. I linje med Edström (2010) uttryckts det i denna tolkningsrepertoar att det 

behövs fler män som arbetar i förskolan för att kunna arbeta fullt ut med att motverka de 

traditionella könsmönstren och könsrollerna. Det finns en medvetenhet kring att 

jämställdhetsproblemet inte helt och hållet kan lösas när det inte arbetar tillräckligt många 

män i förskolan. Vidare skriver Edström (2010) att det idag är större fokus på att få fler män 

till förskolan. På förskolan där flera män arbetar talades det som om att de genom att bara 

vara män i förskolan gör allt för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Är det 

då att motverka de traditionella könsmönster och könsroller genom att bara vara män som 

arbetar på en förskola? Behövs det inte mer än så? Vi kan se att det finns ett sätt att tala som 

visar att de lutar sig mot att inte kunna arbeta fullt ut med läroplansmålet då det inte finns 

tillräckligt med män. Vi finner det intressant att både tidigare forskning och förskollärare 

stödjer sig på att män behövs i förskolan. Pedagoger kan då ha detta som ursäkt till varför de 

inte arbetar med läroplansmålet i så stor utsträckning som de vill. En konsekvens av denna 

tolkningsrepertoar kan vara att pedagoger ger upp arbetet eftersom de får höra och tror på att 

det inte går att få en jämställd förskola om där inte arbetar fler män. Samhället har en 

patriarkal dominans men vi ser i utdragen att det talas om att de flesta förskolor har en 
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matriarkal dominans, förskollärarna i denna tolkningsrepertoar vill göra förskolan mer jämlik 

genom att få fler män till yrket så att den matriarkala dominansen jämnas ut. 

6.1.4 Förändring 

Denna tolkningsrepertoar innebär en tro på förändring som konstruktion av läroplansmålet. 

Det ses som positivt att barn leker gränsöverskridande och har strategier för att få barn att 

göra det, vilket stämmer överens med vad Børve och Børve (2017) skriver om. Författarna 

lyfter att pedagoger är positiva till när barn korsar könsgränser. I denna tolkningsrepertoar 

lyfts strategier som används för att få flickorna att leka med klossar, alltså bygg och 

konstruktion, vilket ses som en traditionell stereotypisk pojklek (Francis, 2010). Francis 

(2010) skriver även om leksaker som dras åt vård och omsorg ses som traditionellt riktade till 

flickor vilket vi kan se att det talas om då det uttrycks att de vill locka flickorna till 

“klossleken” med hjälp av människofigurer. Poulin-Dubois m.fl. (2002) skriver om att barn 

lekte mer könsstereotypt med figurer där de kunde avgöra vilket kön den har. Det nämns att 

de vill ta hjälp av människofigurer för att locka flickor till “klossleken”, det kan innebära att 

barnen kommer leka könsstereotypiskt om det är så att barnen kan avgöra vilket kön 

figurerna har. Vidare skriver Poulin-Dubois m.fl. (2002) att lek med figurer med neutralt 

utseende leder till en mer könsneutral lek. I utdraget framgår det inte vilket kön figurerna 

kommer att ha vilket kan innebära att det inte är enkelt för barnen att avgöra figurens kön, 

som då kommer leda till en könsneutral lek. Däremot nämns det att de inte är ute efter en 

könsneutral eller könsstereotypisk lek, det talas istället om att få in flickor till en lek som de 

inte anses leka tillräckligt mycket. 

I ett av utdragen talas det istället om en förändring riktat mot pojkarna. Där talas det om att 

förändra pojkars konflikthantering genom att lära dem att tala med varandra och om sina 

känslor. Hellman (2010) lyfter att pojkar ses som utåtagerande, aggressiva och dominerande 

och att de har lägst status på förskolan. Vi kopplar ihop detta med uttalandet om att förändra 

pojkars konflikthantering, vilket går att likna med att konflikthanteringen har låg status på 

förskolan. Det talas om en vilja att förändra pojkars beteende i konflikter, som vi tokar som 

utåtagerande och aggressiva. Anledningen till detta kan vara att de i framtiden ska kunna lösa 

konflikter med sina flickvänner genom verbal kommunikation, och inte med våld. Kan detta 

vara sättet att undvika framtida “me too” problematik? Det talas om ett problem som finns 

hos vuxna män, den manliga makten över kvinnan genom att använda våld eller sexuella 

trakasserier. Redan i förskolan arbetar de med att motverka detta genom att hjälpa pojkar att 
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hantera konflikter med verbal kommunikation och att prata om sina känslor. Rantala (2016) 

skriver att de pojkar som får mest vägledning av pedagoger är de som är lugna och försiktiga. 

I vårt resultat bevisas motsatsen, där förståelsen av läroplansmålet leder till att ge vägledning 

till utåtagerande pojkar så att de istället kan lösa sina konflikter med hjälp av verbal 

kommunikation. 

6.1.5 Vid behov 

Tolkningsrepertoaren innebär att endast arbeta med läroplansmålet om behovet finns. De talar 

om att arbeta med läroplansmålet om de ser att barn diskuterar om att en pojke till exempel 

inte kan ha kjol eller om barnen leker väldigt könsstereotypt och uppdelat. Detta kan betyda 

att det finns en omedvetenhet hos förskollärarna om de könsskillnader som finns på 

förskolan. Särskilt på grund av uttalandet om att de inte sett behov av att observera barns 

lekar. Hur kan de då veta om det behövs arbetas med läroplansmålet eller inte? Chapman 

(2016) lyfter att det är när pedagogerna är medvetna om könsroller och stereotyper som kan 

finnas i barns lekar, det är då de kan planera in aktiviteter som inkluderar båda könen. 

Eftersom de inte ser ett behov av att ta till strategier när de inte ser en orsak till det är de inte 

medvetna om de könsroller som finns, de sitter förmodligen så djupt rotade att de inte själva 

är medvetna om dem. Chapman (2016) nämner att pedagoger är ansvariga för de 

könsskillnader som finns genom deras uppfattningar och förhållningssätt. Är förskollärarna 

då inte medvetna om sina egna föreställningar kan det vara svårt att få syn på dem. Eller så 

har de en jämställd miljö och barnen leker inte traditionellt könsstereotypt. Dock är det ett 

läroplansmål som förskollärarna måste arbeta med, om Skolverket skulle komma måste de 

kunna redovisa för hur de arbetar med läroplansmålet. Frågan är hur de skulle göra då och om 

Skolverket skulle godkänna deras argument? Vi tolkar det även som att de inte har intresse 

för att arbeta med att motverka traditionella könsmönster och könsroller vilket kan vara 

anledningen till att de inte arbetar med det om de inte ser ett större behov. Detta lyfter även 

Arvidson (2014) som skriver att intresset för jämställdhetsarbetet saknas även fast 

medvetenheten finns, därför avtar utvecklingen i detta arbete. Konsekvenserna av denna 

tolkningsrepertoar blir då att jämställdheten stannar av. Dock skriver Edström (2010) att det 

är mer kunskap kring jämställdhet som behövs för att pedagoger ska kunna utveckla området. 

Förskollärarna kan sakna kunskap kring jämställdhet och det är därför de inte arbetar med det 

förrän det finns ett behov. 
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6.1.6 Tolkningsrepertoarerna i relation till varandra 

I tolkningsrepertoarerna Könsneutralt material och Erbjud allt är de överens om att de 

medvetet väljer ut vilket material som erbjuds, men de gör det på olika sätt. Eriksson 

Bergström (2013) lyfter att barn leker efter överenskomna lekteman vid platser där pedagoger 

har översikt över dem samt att kreativiteten i hur barn använder ett rum ökar när rummen inte 

har ett tydligt handlingserbjudande. I linje med Eriksson Bergströms (2013) artikel så spelar 

det ingen roll vilket material som erbjuds eftersom barn leker som de tror förväntas av dem 

när pedagoger har översikt över dem. Dock skriver Børve och Børve (2017) att det är viktigt 

vilket material som väljs ut av pedagogerna. I tolkningsrepertoaren Könsneutralt material 

erbjuds inte riktade och traditionella leksaker då de vill att barnen själva ska få upptäcka olika 

handlingserbjudanden. Baserat på de ovannämnda studierna är risken med 

tolkningsrepertoaren Erbjud allt att barn leker väldigt könsstereotypisk då det kan förväntas 

av pedagoger att till exempel pojkar ska leka med bilar och flickor med dockor. 

Tolkningsrepertoarerna Män i förskolan och Förändring går att sätta i relation till varandra 

då män i förskolan också är en slags förändring som bör ske för att utveckla verksamheten. 

Det som dock skiljer sig åt är var förändringen bör ske. I tolkningsrepertoaren Förändring 

vill förskollärarna förändra barns lekar eller beteenden, men i tolkningsrepertoaren Män i 

förskolan vill de förändra verksamheten i antalet män som arbetar där. 

Det finns en låg konsensus mellan de olika tolkningsrepertoarerna, de skiljer sig alltså åt till 

stor del. Trots att tolkningsrepertoarerna tar upp samma teman som exempelvis material och 

förändring, talas det på väldigt olika sätt om detta. Läroplansmålets uppbyggnad gör det 

möjligt för förskollärare att konstruera sin förståelse och kunskap av läroplansmålet på så 

olika sätt. Från att medvetet välja ut material som inte ska vara könsstereotypiskt till att inte 

arbeta med läroplansmålet om de inte finner att det uppkommer ett problem i hur barn talar 

om flickor och pojkar. I många av utdragen talas det med en osäker retorik när det talas om 

läroplansmålet. Vilket kan grunda sig i att de är osäkra på hur de vill, ska och kan arbeta samt 

hur de faktiskt arbetar med läroplansmålet. Detta kan vi likna med hur genuspedagogerna i 

Arvidsons (2014) studie kände i sitt arbete. Genuspedagogerna fick stor frihet i att utforma 

uppdraget så att det passade dem, vad jämställdhetsarbetet skulle innehålla och hur det skulle 

utföras. Vilket även förskollärare får när de ska arbeta med läroplansmålet, det står inte 

utskrivet på vilket sätt de ska arbeta med det. Genuspedagogerna upplevde inte friheten som 

positiv då de ansåg att det fanns en otydlighet kring uppdraget, att det saknades uttalade 

förväntningar. Detta kunde leda till att arbetet blev förminskat, ytligt och att förändringen 
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uteblev (a.a.). Baserat på Arvidsons (2014) studie och vårt resultat kan vi se att det är detta 

som sker i förskolan med förskollärares osäkerhet när de talar om att arbeta med att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Arbetet med läroplansmålet blir otydligt då 

förskollärare får stor frihet i hur de ska arbeta med könsmönster och könsroller vilket speglar 

av sig i deras osäkerhet. 

6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens metod där vi lyfter fördelar och nackdelar med intervju som 

metod. 

Vi valde att genomföra enskilda intervjuer för att kunna höra vem som talar och för att 

intervjupersonerna inte skulle påverka varandra. Vi anser att enskilda intervjuer är en relevant 

metod för studien då vi analyserade förskollärarnas retorik, vilket i sin tur har underlättat för 

oss att svara på vårt syfte och forskningsfrågor. Detta kan både ses som positivt och negativt 

för vårt resultat, kanske hade vi fått ett mer samtal och utvärderade svar genom att intervjua 

förskollärarna från samma förskola samtidigt. Vi har dock försökt genom våra samtalsteman 

samt uppföljnings- och sonderingsfrågor få så utvärderade svar som möjligt, eftersom 

förskollärarna då kunde motivera sina svar. Alvesson och Sköldberg (2017) skriver om en 

riskfaktor med diskursanalys är att forskarna tenderar att övertolka sambandet mellan 

yttranden och bakomliggande meningar eller faktiska förhållanden. Vi har haft detta i åtanke 

när vi analyserat och försökt att inte tolka förskollärarnas yttranden för mycket, för att inte 

övertolka har våra analysbegrepp varit till hjälp. Genom att använda ljudinspelning får vi inte 

med förskollärarnas ansiktsuttryck och gester vilket skulle kunna vara en nackdel. Vårt syfte 

har dock fokus på talet och därför är inte kroppsspråk relevant för oss. Vi är även medvetna 

om att våra val av intervjufrågor kan ha påverkat vårt resultat genom hur förskollärarna talar 

om läroplansmålet. Resultaten kan också påverkats genom hur vi formulerat och ställt våra 

intervjufrågor. Intervjupersonerna kan tolka intervjufrågorna och scenarierna som att vi lagt 

värdering i dem. För att undvika det har vi inlett varje intervju med att tala om att vi inte 

värderar våra scenarier och frågor. 

Vi är medvetna om att resultatet kan ha påverkats då det enbart genomförts intervjuer där 

förskollärare talar om vad de gör, vi kan inte säkert veta hur de faktiskt arbetar. 

Förskollärarna kan tala om hur de arbetar vilket vi kanske hade kunnat bevisat om de gör 

eller inte via en observation. Vi valde dock ändå att bara använda oss av intervjuer som 
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metod eftersom att en av forskningsfrågorna är att ta reda på hur förskollärare talar om 

läroplansmålet. Inom socialkonstruktionismen finns en tro på att hur du talar om något även 

visar på hur du handlar (Burr, 1995), vilket är ytterligare en anledning till att vi valde intervju 

som metod. Enligt Bjørndal (2005) kan intervjuer leda till att detaljer uppmärksammas som 

kanske hade förbisetts via observation, och utöver det är det enkelt att få intervjupersonernas 

perspektiv genom att kontrollera att svaren är rätt uppfattade. 

7. Slutsats 

Förskollärare konstruerar sin förståelse och kunskap av läroplansmålet på olika sätt då fem 

olika tolkningsrepertoarer framkom. Dessa tolkningsrepertoarer är: Könsneutralt material, 

Erbjud allt, Män i förskolan, Förändring och Vid behov. Vi kan se att det finns en osäkerhet i 

hur förskollärare talar om läroplansmålet då de använder en osäker retorik. Med hjälp av 

detta resultat kan vi dra en slutsats om att det finns en otydlighet kring hur förskollärare ska 

arbeta med läroplansmålet, vilket bidrar till ett olikt arbete där förskollärare i vissa falla 

avstår att arbeta med det, samt en osäkerhet i hur de talar om läroplansmålet. Konsekvensen 

av vårt resultat är att barn inte får en likvärdig utbildning när det gäller könsmönster och 

könsroller. Detta i sin tur följer med barn vidare i skolåldern där barn möter olikheter olika 

tider i livet, samt varierande möjlighet att få utforska sin identitet. 

8. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Resultatet har synliggjort att förskollärare konstruerar sin förståelse och kunskap av 

läroplansmålet på olika sätt vilket gör att barn i sin tur får med sig olika erfarenheter. Det 

talas om läroplansmålet med olika fokus. Två av tolkningsrepertoarerna, Könsneutralt 

material och Erbjud allt, har fokus på hur materialet på förskolan spelar roll. Det erbjuds 

olika typer av material beroende på hur konstruktionen av läroplansmålet ser ut, vilket bidrar 

till att barn får med sig olika leksakspreferenser. Tolkningsrepertoaren Män i förskolan lutar 

sig mot att de är män och därför anser de redan motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. De lutar sig även mot att det finns för få män och att de därför inte kan motverka 

traditionella könsmönster och könsroller fullt ut. Genom att luta sig mot bristen på män kan 

arbetet med läroplansmålet avta och inte ledas framåt. Här spelar det ingen roll hur tydligt 

läroplansmålet är eftersom de tror på att inte kunna uppnå läroplansmålet på grund av brist på 

män. Tolkningsrepertoaren Förändring innebär att tala om att förändra något hos antingen 
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pojkar eller flickor. Genom att konstruera sin förståelse och kunskap av läroplansmålet på det 

här sättet kan barn få signaler om att de inte duger som de är, utan att de måste förändra 

antingen sitt beteende eller handlingar. Det kan även bidra till att barn får ett bredare 

lekspektrum där barn får möjlighet att utforska olika typer av lekar och leksaker, samt olika 

sätt att agera och visa känslor. Tolkningsrepertoaren Vid behov innebär att inte arbeta med att 

motverka de traditionella könsmönster och könsroller när det inte finns ett behov av det. 

Detta sätt att arbeta med läroplansmålet är beroende av hur medveten förskolläraren är om 

sina egna föreställningar om könsmönster och könsroller. Är förskolläraren inte medveten 

kan det vara så att de har ett behov av att arbeta med läroplansmålet men att förskolläraren 

själv inte ser det. Genom resultatet bidrar vår studie med att uppmärksamma vilka 

möjligheter samt konsekvenser konstruktionerna av läroplansmålet kan få. Barn ges olika 

möjligheter och erfarenheter på grund av olika konstruktioner av läroplansmålet. Läroplanen 

(Skolverket, 2016) lyfter att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning vilket de inte får när 

förskollärare har möjligheten att konstruera sin förståelse och kunskap av läroplansmålet på 

så olika sätt. 

Studien kan ligga till grund för vidare forskning kring hur förskollärares konstruktioner av 

läroplansmålet påverkar barnen och den pedagogiska verksamheten. Som tidigare nämnt i 

diskussionen finns det en osäkerhet hos förskollärarna när de talar om läroplansmålet och det 

kan grundlägga sig i att läroplanen inte tydliggör för hur de ska arbeta med målet. För att få 

förskollärare mer säkra i sitt uppdrag kan vi se att läroplansmålet behöver tydliggöras. I den 

senaste reviderade läroplanen (Skolverket, 2018a) har det tydliggjorts på vilket sätt de ska 

arbeta med att motverka könsmönster då de specificerar att de ska motverka könsmönster 

som begränsar barns utveckling, val och lärande. Denna revidering kanske kan göra det 

möjligt för förskollärare att få en bättre förståelse för uppdraget vilket då leder till en större 

säkerhet. Det hade därför varit av intresse att se vidare forskning kring hur förskollärare 

konstruerar sin förståelse och kunskap av läroplansmålet i den reviderade läroplanen när den 

trätt i kraft och arbetats med ett tag, för att få syn på om en förändring har skett. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Samtyckesblankett 

Hej!  

Vi är två studenter från högskolan i Halmstad som skriver ett examensarbete kring genus i 

förskolan. Syftet är att genom samtal ta reda på hur förskollärare talar om hur de konstruerar 

läroplansmålet om att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Vår studie kan 

bidra till medvetenhet kring hur förskollärare konstruerar läroplansmålet, och vad barn kan 

får med sig för erfarenheter av dessa konstruktioner. Vi kommer intervjua förskollärare från 

olika förskolor för att samla ihop vårt empiriska underlag. Ditt deltagande kan hjälpa vår 

studie att bidra till förståelse av läroplansmålet om att motverka traditionella könsmönster 

och könsroller. Längden på intervjun kommer att ta runt 30 minuter. Intervjun är frivillig och 

du får när som helst under intervjun avbryta din medverkan. Dokumentationen kommer att 

ske med hjälp av inspelade samtal. Det insamlade materialet kommer att användas på ett 

sådant sätt att förskollärarna och förskolorna inte kan identifieras och kommer endast 

användas av oss för utbildningsändamål. Det inspelade materialet kommer att raderas när 

examensarbetet är slutfört och godkänt. 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss. 

Maja Brunner: Mail: xxx@student.hh.se telefon:xxxxxxxxxx 

Cecilia Boström: Mail: xxx@student.hh.se telefon:xxxxxxxxxx 

Eller till kursansvarig: Jonnie Eriksson xxx@hh.se 

Kryssa i och skriv under om du samtycker att medverka i vårt examensarbete nedan: 

Vänliga hälsningar 

Maja Brunner och Cecilia Boström 

Studenter på förskollärarprogrammet på Halmstad högskola 

  

Tack på förhand! 

  

□   JA, jag godkänner att medverka i ert arbete 

□   NEJ, jag vill inte medverka i ert arbete 

  

Intervjupersonens underskrift och datum:................................................................................... 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Vi inleder med att berätta om att detta inte är en kunskapskontroll och vi är inte ute efter 

några rätta svar, eftersom detta inte finns. Det finns olika sätt att definiera läroplansmålet. 

Ger vi exempel är det inget som vi själva lägger värde vid, utan det är bara ett 

diskussionstema. Vi är intresserade av att se hur diskussionen om läroplansmålet ser ut i 

förskolan. 

Samtalstema 1: läroplansmålet 

I läroplanen står det att vi ska motverka traditionella könsmönster och könsroller . 

Vad betyder målet för dig? 

Hur resonerar du att ni uppfyller/strävar efter detta mål? 

Samtalstema 2: förskollärarens roll 

Vilken betydelse tror du att pedagoger kan ha för läroplansmålet? 

Mia, Anna och Markus jobbar tillsammans i ett arbetslag. Anna uttrycker att Mia brukar klä 

sig väldigt kvinnligt och kanske kunde klä sig lite manligare samt att Markus kanske kunde ta 

på sig en rosa kjol eller liknande någon dag för att motverka de traditionella könsmönster och 

könsroller på förskolan. Hur resonerar du kring det? 

En förälder kommer in och berättar att hens flicka inte får leka med bilarna hen vill istället att 

hon ska leka med dockorna. Hur resonerar du kring detta? 

Samtalstema 3: miljön 

Vilken betydelse kan miljön ha för läroplansmålet? 

På vilket sätt kan läroplansmålet synliggöras i miljön? 

Du har en kollega som tycker att ni ska ta bort exempelvis bilarna och dockorna för att 

motverka de traditionella könsmönstren och könsrollerna. Hur resonerar du kring det? 
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