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Abstract 

The purpose of this study is to increase the knowledge of how pedagogues treat girls and boys 
differently in Thailand and also to contribute to the knowledge about gender and gender norms 
in the preschools in Thailand. 

To answer my research questions, I travelled to the north of Thailand to visit two pre-schools. 
I have been using a qualitative study to collect information from teachers and have compiled 
my observations to compare theory with real practice. I also interviewed some Thai native 
language teachers in Sweden to expand the research material. The results show that the 
importance of education has increased for children in Thailand, which has given both girls and 
boys the same opportunity to attend school. The research also tells that pedagogues in Thailand 
are educated about gender and equality which shows in their reasoning about how to approach 
girls and boys with gender awareness. However, despite the gender sensitive reasoning it has 
through observation been disclosed that old norms are still a present issue when it comes to 
approaching girls and boys differently.    
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Sammanfattning 

Ändamålet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur förskolepedagoger bemöter 
flickor och pojkar i Thailand samt att bidra med kunskap om genus och könsnormer i den 
thailändska förskolan.  

I avsikt att få en ökad förståelse för konstruktioner kring könsnormer i den thailändska förskolan 
har jag rest till norra Thailand för att besöka två förskolor. På plats använde jag mig av en 
kvalitativ datainsamling för att samla information från pedagoger, och därefter sammanställt 
dem med observationer för att jämföra teori och praktik. Jag genomförde även intervjuer med 
thailändska modersmålslärare för att utöka materialinsamlingen. I resultatet framkommer det 
att utbildning på senare tid har fått en ökad betydelse i Thailand, vilket har gett både flickor och 
pojkar samma möjlighet att gå i skolan. Resultatet tyder även på en ökad kunskap inom genus 
och jämställdhet hos thailändska pedagoger vilket visas i deras tankesätt och hur de förhåller 
sig till flickor och pojkar. Trots detta visar resultatet att gamla normer än idag är ett fortsatt 
problem när det kommer till hur man behandlar flickor och pojkar.  

Nyckelord 
Förskola, Thailand, jämlikhet, könsnormer, sociala konstruktioner. 
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1 Inledning 
 
Jag och min familj invandrade till Sverige i slutet av 80-talet. Under min barndom har jag upp-
levt två olika uppfostringsmetoder, en thailändsk från min mor och en svensk från min far. Min 
mamma var väldigt strikt i sin uppfostran jämfört med min pappa. Min pappa var till skillnad 
från min mamma tystlåten och lugn. Han överlät den största delen av uppfostringsansvaret till 
min mamma men var ändå en del av den från början till slut. Man skulle kunna säga att han var 
en tyst och försiktig lärare som granskade och analyserade situationen innan han agerade. Min 
mammas uppfostringsmetoder var konservativa och aggressiva. Vi fick fort lära oss vad som 
var rätt och fel, hur vi skulle bemöta varandra och andra runt omkring oss. Vi fick även ta 
konsekvenserna om vi inte rättade oss efter reglerna. Jag har exempelvis under min barndom 
fått lära mig att skilja mellan kvinnors och mäns sätt att hälsa och hur man tackar och uttrycker 
sig enligt traditionell thailändsk sed. Då jag vid olika tillfällen glömde bort eller på något sätt 
visade motstånd till att agera enligt den thailändska seden så fick jag alltid en uppläxning av 
mamma som belyste min respektlöshet inför de thailändska sederna. 
 
För att försöka få en förståelse för vilka thailändska seder min mamma refererade till har jag 
vid ett dussintal besök i landet tagit chansen att försöka observera tydligt könsbestämda seder 
och normer. Inte förrän i senare tonåren, då jag började se ett mönster i kvinnor och mäns roller 
i samhället och i mitt eget hushåll, har jag kunnat göra en personlig och kritisk granskning av 
läget. Jag har fått se orättvisor utspela sig på flera olika sätt men den orättvisa som yttrade sig 
starkast var hur illa jämställt det var mellan thailändska män och kvinnor. Jag har sett kvinnor 
genomföra många arbeten för att förse sin familj med trygghet. De lagar mat, håller rent i hem-
men, tar hand om barnen och säljer frukt, mat och grönsaker på marknader för att bidra till 
familjens välbefinnande. Männen i Thailand verkar inte vara lika intresserade av familjens 
bästa. Några exempel på det är att unga män som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar 
ägnar sig åt allt som inte kräver något ansvar till skillnad mot kvinnorna som tidigare än männen 
ger sig ut för att försörja familjen. De män som bildat familj ägnar mer tid på jobbet och hos 
sina vänner än i sina egna hem med sin familj. Alkoholkonsumtionen bland männen verkar 
också vara ett stort problem och jag ser dem ofta sitta och dricka tillsammans, under tiden som 
kvinnorna antingen arbetar i hemmen eller jobbar. Jag är medveten om att detta är en generali-
serande bild även om jag återkommande har observerat detta mönster. Detta har dock bidragit 
till min nyfikenhet på jämställdhet och könsroller i det thailändska samhället. 
 
Som barn funderade jag inte så mycket på jämställdhet mellan kvinnor och män, jag ställde 
inga frågor om ämnet utan lät saker vara, i tron om att allt var normalt. Orättvisan uppdagades 
dock för mig senare i livet då jag började analysera och jämföra kvinnor och mäns ställning i 
de thailändska och svenska samhällena. Till en början kunde jag inte förstå varför det gjordes 
så stor skillnad på hur man ska bete sig som man och kvinna i Thailand och varför det var så 
fult och oacceptabelt att inte agera utifrån vad som var könstypiskt. Jag har under mitt liv gjort 
många försök att revoltera mot den thailändska stereotypa kvinnorollen men har ofta fått höra 
att jag både har syndat och varit respektlös av min mamma. På frågan varför mitt sätt att prote-
stera var så pass illa att det kunde liknas med synd och respektlöshet fick jag nästan alltid svaret 
att det inte var acceptabelt att vara olydig och ifrågasättande. Idag däremot, efter många års 
eftertanke, har jag kommit fram till att det inte behöver vara bara det ena eller det andra. Det 
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kan även vara lite av båda, en mammas ansträngning att undervisa sina barn i vad hon tror är 
”det rätta” sättet att vara en bra individ och att visa hänsyn och respekt för sina rötter och på 
något sätt föra vidare sin kultur till nästa generation utan att för det följa de stereotypa mönstren.  
 
Mitt intresse för könsbestämda normer växte allt starkare då jag under min utbildnings gång 
fick möjligheten ägna en hel uppsats åt att undersöka pedagogers och föräldrars arbete med 
jämställdhet mellan flickor och pojkar på en svensk förskola. Jag blev glatt överraskad av att se 
hur de flesta pedagoger och föräldrar var engagerade och positivt inställda till att delta i inter-
vjuer och enkätfrågor. För att få svar på hur flickor och pojkar bemöts utifrån könsbestämmelser 
så valde jag att specifikt ställa frågor om klädsel, hur de förhåller sig till färgvalen av kläderna, 
var de handlar sina kläder och hur de påverkas av samhällets sätt att se på hur flickor och pojkar 
ska se ut. Deltagarnas svar fick mig att öppna ögonen för hur normer påverkar vuxnas sätt att 
arbeta med jämställdhet i förskolorna och i hemmen. Även om svaren på min tidigare enkätun-
dersökning kan vara en betydelsefull hänvisning till hur normer påverkar vuxnas föreställningar 
om barns utseende så är det ett faktum att jämställdhetsfrågan är mycket större och mer kom-
plicerad än valet av färg på barnens kläder.   
 
I läroplan för förskolan (Lpfö 98 Rev. uppl. 2010) står det att människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, samt 
solidaritet med svaga och utsatta är värden som ska hållas levande i förskolans arbete med 
barnen. Det står även att förskolan ska ta ett klart avstånd från det som strider mot dessa värden. 
Det svenska samhällets internationalisering ställer idag höga krav på människors förmåga att 
förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan ska därmed med hjälp av de 
anställdas medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer bidra till att 
barn lär sig förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. I och med den ökande kultu-
rella mångfalden vi idag har i Sverige kan det vara intressant att få en inblick i andra länders 
arbete med jämställdhet.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att få en ökad förståelse för hur förskolepedagoger i Thailand bemöter 
flickor och pojkar och att bidra med kunskap om genus och könsnormer i den thailändska 
förskolan. 
 

1.2 Frågeställningar 
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Vilka kulturella normer kring kön/genus kan förskollärarna urskilja i det thailändska 
samhället. 

• Vilka olika sätt att upprätthålla könsnormer i förskolan i Thailand kan urskiljas i det 
empiriska materialet? 

• Vilka olika sätt att utmana könsnormer i förskolan i Thailand kan urskiljas i det 
empiriska materialet?  
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel diskuteras samhällens sociala konstruktioner av kön/genus och hur de påverkar 
inte bara oss vuxna utan även barn. Kapitlet är uppdelat i fyra delar och fokuserar på kulturella 
normsystem utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Del ett lyfter upp betydelsen av 
social konstruktion och kulturella normer. Del två består av historiken bakom kvinnors och 
mäns plats i samhället och den sociala konstruktionens uppbyggnad. Del tre lyfter fram 
innebörden av traditionella könsmönster och del fyra som handlar om synen på barn i Thailand 
samt hur pedagoger/vuxna allmänt förhåller sig till flickor och pojkar i det thailändska 
samhället. 
 

2.1 Social konstruktion och kulturella normer 
Liksom jämställdhet, vilket innebär förhållandet mellan kvinnor och män, så har även social 
konstruktion varit ett hett debatterat ämne. Men vad innebär social konstruktion egentligen? 
Enligt Carlson (2001) alstrar kön och allmänna värderingar en fast grund till samhällets sociala 
konstruktion. Ordet kön beskrivs av Carlson som våra givna, fysiska delar (den biologiska 
kroppen). Genus däremot är något som aggregerar våra sociala, mentala och kulturella normer 
och värderingar. Det finns ingen tvekan om att båda har en betydelse i den sociala 
konstruktionen, men vilken av dessa två väger tyngst och har störst påverkan i det sociala 
skapandet? Carlson skriver vidare att det finns två olika läger inom detta kritiska och 
omdiskuterande ämne. Vissa menar att biologi har störst betydelse för genus eftersom det 
handlar om våra givna kroppar och därmed är oundviklig. Andra anser dock tvärtom att 
könsskillnader enbart är en konstruerad kreation. Trots den delade synen på skillnaderna mellan 
orden kön och genus och dess betydelse så finns det en övergripande mening. ”Den befriande 
potentialen hos genus kommer just av tron att genus är socialt konstruerat till skillnad från kön, 
som antas vara givet” (Carlson, 2001, s. 84). 
För att förtydliga den sociala konstruktionen och få en tydligare förståelse för skillnaden mellan 
kön och genus har Carlson valt att kategorisera dem i tre olika delar. Den första delen är den 
mest avgörande och mest betydelsefulla, könet. Könet, den ”primära” och biologiska delen i 
oss avgör klassificeringen i var du socialt kategoriseras. Du föds antingen till man eller kvinna 
och det bestäms enbart i hur kromosomerna bildas och utvecklas när människan skapas1. Sen 
finns det de sekundära könskarakteristiska skillnaderna som till exempel skäggväxt eller runda 
höfter, dessa skillnader är alltså vad som kroppsligt och utseendemässigt anses vara manligt och 
kvinnligt. Dessa skillnader anses vara direkt kopplade till kön. Det finns även skillnader som 
inte är kopplade till kön, exempelvis att pojkar under flera år har bilar på sina kläder medan 
tjejer har glitter. Dessa skillnader kan inte direkt kopplas till kön utan räknas till 
genusegenskaper. Svaleryd (2010) uttrycker i sin bok att de traditionella föreställningarna om 
”kvinnligt” och ”manligt” påverkar oss att skilja på människor utifrån kön. Föreställningarna 
leder till förutfattade meningar om hur vi ska bete oss som kvinnor och män. Just i bemötandet 
och samspelet med andra människor formas barnets upplevelse om vad det innebär att vara 
flicka eller pojke. I skolan pågår denna genussocialiserade process varje dag och varje minut. 

                                                   
1 Diskussion kring fler kön än man och kvinna lämnas därhän eftersom arbetet inte rymmer 
den diskussionen också. 



 

4 
 

Flickor och pojkar prövar och utforskar olika sätt att bete sig, handla och vara på. Genom 
reaktioner och den respons barnen får från andra människor skapas enligt Svaleryd tysta 
överenskommelser om vilka positioner barnet kan inta i samhället samt vilka positioner som är 
lämpligast för pojkar respektive flickor. 

 

2.2 Den sociala konstruktionens uppbyggnad och mening 
”Omvägen över en främmande tradition är nödvändigt för att slå sönder det bedrägliga 
välbekanta förhållande vi har till vår egen tradition” (Bourdieu, 1999, s. 13). 
Med detta citat menar författaren att om man vill komma underfund med den sociala 
konstruktionens uppbyggnad och mening behöver man granska en annan tradition där 
skillnaderna mellan män och kvinnor visas tydligare än den vi ser i vårt moderna samhälle.  
Pierre Bourdieu (1999) går i sin bok ”Den manliga dominansen” tillbaka i tiden för att lyfta 
fram tre intressanta begrepp som förtydligar den sociala konstruktionens uppbyggnad. Det 
första begreppet är ordet ”Androcentrism” vilket enligt Nationalencyklopedin (2017) innebär 
ett system där män är centrum och norm. Bourdieu anger i sin skrift att androcentrism kan 
kartläggas ända tillbaka till de kabyliska berberna som genom erövringar lyckades bevara sina 
strukturer som skyddade deras traditioner inom handling och tal. Dessa traditioner byggdes på 
en stereotypisk syn på kvinnors och mäns fysiologiska egenskaper i samhället. Dessa 
egenskaper ansågs så pass naturligt relevanta att de inom sin tid normaliserades på ett 
systematiskt sätt så ingen kunde ifrågasätta dess ordning.  

Den systematiskt kategoriserade ordningen som fastslår mäns överlägsenhet och makt kallar 
Bourdieu för ”Doxans paradox” vilket innebär att den allmänna uppfattningen alltid är en 
uppfattning företrädd av en viss grupp. Det är det som är det paradoxala med doxan, som alltså 
är den allmänna uppfattningen. Det är en ordning som accepteras världen över och bör därmed 
respekteras så som den är. Den androcentriska ordningen som detta grundar sig på beskrivs som 
en indelningsprincip som enbart gynnar män. Det är en tyst överenskommelse som inte bara 
vägleder allmänheten om hur man fysiologiskt tilldelar män och kvinnor deras arbetsuppgifter 
men även kring hur kvinnor och män ska presentera sig utseendemässigt och 
förhållningsmässigt. Enligt Bourdieu har denna könskonstruktion genomgått rekonstruktioner 
under historiens olika epoker men ändå bibehållit sina ursprungliga principer med hjälp av 
familjens, kyrkans och skolans stöd. 
I dagens samhälle har kvinnor och män till synes större möjlighet att få vara ett subjekt i sina 
egna liv (Thomsson & Elwin-Nowak, 2003). Detta stämmer dock inte enligt Thomsson och 
Elwin-Nowak då man tydligt kan se att män än idag både tillsätts på högre positioner och får 
mer i lön än med kvinnor. Detta tyder på att kvinnor än idag får möta motstånd oavsett hur 
mycket de kämpar för att uppnå samma mål. Det är tydligt att det androcentriska herraväldets 
starka grepp än idag påverkar våra arbetsliv, men hur påverkar det vår vardag och vad för 
inverkan kan det ha på våra barn i dagens samhälle? Thomsson och Elwin-Nowak lyfter upp 
den sociala konstruktionen som bygger på olika fack där kvinnor och män placeras utifrån 
normsystemets mål. Dessa kriterier talar exempelvis om för oss vilka yrken vi bör välja, hur vi 
bör presentera oss utseendemässigt samt vilka intressen vi bör ägna oss åt. Dessa kriterier 
bestämmer vad som normalt anses vara kvinnligt eller manligt och är en inlärningsprocess som 
sker redan vid en människas födsel. Enligt Thomsson och Elwin-Nowak sker själva 
könspådraget redan då det nyfödda barnet identifieras som antingen flicka eller pojke. Barnet 
tilltalas, får sitt namn, kläder och leksaker som tycks passa för just det könet. Då barnet väl 



 

5 
 

börjar på förskolan möter de i stort sett bara kvinnor. De få män som befinner sig inom 
förskolläraryrket försvinner så småningom genom att de antingen snabbt blir chefer eller väljer 
att gå vidare till andra yrken. Allt detta som barnen både får se och uppleva programmeras in i 
deras minne oavsett om det är handlingar som vi vuxna i deras närhet gör medvetet eller inte. 

 

2.3 Traditionella könsmönster 
Forskning och litteratur som lyfts upp visar hur traditionella mönster påverkar bemötandet av 
män/kvinnor och pojkar/flickor. 

Teorin om de traditionella könsmönstren har enligt (Alsop, Fitzsimons & Lennon, 2002) med 
den sociala strukturen att göra men den strukturella könsfördelningen kan också vara delad. 
Den ena strukturen berör den sociala fördelningens påverkan på kvinnor och mäns roll i 
samhället. Med detta menas vilken roll kvinnor och män har inom exempelvis yrken, familjen 
samt sexualitet. 

People are made into social men and women by the particular positions which they are allocated in the social 
order. To understand what it is to be a man or a woman in a given society is to grasp the social relations 
involved. (Alsop, Fitzsimons, Lennon, 2002, s. 68) 

Citatet ovan kan vidare kopplas till en idiologi av Hudson (citerad i Bjarnegård, Brounéus, 
Melander, 2014), där sociala normer lyfts upp som grund för jämställdheten mellan män och 
kvinnor på följande sätt: 

In most (possibly all) societies of the world, by evolution and by tradition, men govern, and are seen as naturally 
superior to women in most matters, giving men status and privileges in both the societal (e.g. politics, law) and 
domestic (e.g. education, sexual/economic independence) spheres. (Bjarnegård, Brounéus, Melander, 2014, s. 
7) 

Här kopplar Hudsons man- och kvinnorollen i samhället till evolution och traditioner. Hudson 
menar att de flesta samhällen i världen har tyglats av män vilket därmed har orsakat 
ojämställdhet mellan könen. Män ansågs till skillnad från kvinnor som det naturligt 
överordnade könet. Kvinnors roll och position i samhället har därmed, till skillnad från män, 
oftast kommit i andra hand vilket lett till mäns fördel både inom de sociala områdena samt i 
hemmen.   
Den andra delen ägnar sig enligt Alsop m.fl. (2002) till samhällets normativa och kulturella 
bestämmelser över vad som anses vara manligt och kvinnligt beteende. Alsop m.fl. (2002) lyfter 
fram Staceys undersökning från 1993 som visar att män och kvinnor blir maskulina och 
feminina genom en konstruktion. Med detta menar Stacey att interaktionen inom exempelvis 
familjen, skolan och media förstärker manliga och kvinnliga beteenden. 

Men and women, or masculinity and femininity, as gender categories, came, then, to be seen as 
socially created kinds, categories not given by nature but geared to our purposes. To the scope of the 
categories (i. e. Who they apply to) and their content (i. e. what is required to be masculine or 
feminine) are therefore susceptible to modification and change. (Alsop, Fitzsimons, Lennon, 2002, s. 
27) 

2.4 Synen på genus och jämställdhet i Thailand 
I detta kapitel lyfts forskning kring genus i Thailand upp där mycket fokus läggs på traditionella 
könsmönster, uppbyggda könsroller och dess påverkan på hur vuxna förhåller sig till flickor 
och pojkar i Thailand. 
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Enligt Eidevald (2012) har traditionella föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt en 
stor påverkan på hur barn bemöts. Men vad har dessa traditioner för påverkan på thailändska 
flickor och pojkar? För att förstå de traditionella föreställningarna man i Thailand kan ha på 
kvinnor och mäns könsroller, så måste bakgrunden till frågeställningarnas tas upp.  

Enligt Esara (2006) är den historiska grunden till kvinnor och mäns roller i samhället ett svårt 
ämne att definiera och därmed svårt att förstå. Esra hänvisar dock till Erringtons uttalande om 
att könsroller kan knytas an till olika orsaker. Den första orsaken är att kvinnor generellt har 
ansetts själsligen underordnande män. Biologiskt sett har männen haft en fördel genom att vara 
byggda för att genomföra aktiva sysslor med högre kapacitet. Den andra orsaken som nämns är 
kvinnans roll i hemmet, där kvinnorna sett till hushållssysslor som, städning, matlagning och 
omvårdnad av familjemedlemmar. Enligt Esara har männen oftast stått för majoriteten av 
inkomsten men kvinnor kunde också vara delaktiga i familjeekonomin genom att sälja 
egentillverkade produkter. Försäljningen fick dock inte gå ut över kvinnornas huvudsakliga 
uppgift som var hushållet. Esara lyfter slutligen upp den sistnämnda orsaken som berör landets 
buddhistiska tro, där tron att födas till kvinna ansågs vara en bestraffning för de synder personen 
åstadkommit i sitt tidigare liv. Kvinnor får därmed inte delta i alla buddistiska aktiviteter som 
erbjuds vilket leder till att kvinnor aldrig kommer nå samma buddistiska status som män.   
Tulananda och Roopnarine (2001) lyfter upp föräldrars och pedagogers arbete med jämställdhet 
av flickor och pojkar som en betydande del i förskolan uppfostran. Även där skriver Tulananda 
och Roopnarine om föräldrarnas delade roll i hemmet där mamman ser till hushållet medan 
pappan håller sig till aktiviteter utanför hemmet. Föräldrars bemötande av flickor och pojkar 
skiljer sig inte så mycket åt under barnens fem första levnadsår. Det visar sig dock att relationen 
mellan far och son inte är lika emotionell som den mellan far och dotter. Enligt Tulananda och 
Roopnarine beror det på samhällets inställning om att det inte är acceptabelt eller ”normalt” att 
män visar känslor för varandra. Däremot anses den emotionella uppfostran av flickor viktig för 
att utveckla deras benägenhet till omvårdnad inför framtiden. Efter att barnen fyllt fem år sker 
en drastisk förändring i hur föräldrarna bemöter sina döttrar och söner. Flickor börjar uppmanas 
att hjälpa till med hushållsarbeten, som att se efter yngre syskon och även delta i aktiviteter som 
bidrar till ekonomin. Pojkar däremot har inte samma obligatoriska förpliktelser och är därmed 
fria att göra vad de vill. Tulananda och Roopnarine påpekar dock att även om barnens könsroller 
börjar vidga sig efter förskoltiden så sker disciplinering i princip på samma nivå för flickor och 
pojkar. Detta på grund av att det ligger i den thailändska normativa traditionen att lära ut artighet 
och lydnad gentemot vuxna samt respekt för de äldre. Lärdomen ska senare utveckla barnen att 
bli vänliga i vuxen ålder.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med studien är som tidigare nämnt att få en ökad förståelse för hur förskolepedagoger 
bemöter flickor och pojkar i Thailand. De olika teorierna har lyft upp tre intressanta aspekter 
kring social konstruktion, normer och androcentrism. Dessa aspekter visar att de könsmönster 
vi har idag inte skulle ha funnits utan den androcentriska mansdominansen. 
Litteraturgenomgången visar att normen som skapat könsmönstren systematiskt har grundats 
på mäns och kvinnors fysiologiska egenskaper. Dessa egenskaper fastslår enligt Bourdieu 
(1999) mäns dominans över kvinnor och skapar (på grund av dess naturliga relevans) en tyst 
överenskommelse som än idag präglar vår sociala konstruktion. Samtidigt är de inte statiska 
utan de förändras alltid något över tid.  
Enligt Burr (2003) vilar den socialkonstruktionistiskta kunskapssynen på ett postmodernistiskt 
fundament. Detta (fundamentet) i sin tur följde av den kulturella moderniseringen med dess 
sannings – och kunskapskritik, bland annat formulerad av Kant. Grundtanken med den 
postmodernistiska kunskapssynen är att avvisa och ifrågasätta fastställda påståenden om hur 
världen fungerar och därmed finna hur verklighet och sanning socialt samspelas fram. Många 
filosofer och psykologer har sedan upplysningstiden tagit del av den postmoderniserade 
kunskapssynen och inkluderat den i sina specifika ämnesområden. Idag lever vi i västvärlden 
enligt Burr i en postmoderniserad värld full av olika sorters kunskaper att välja bland. Med 
hjälp av dagens teknologi och informationsflöde har vi möjlighet att vidga våra vyer för nya 
samhällsstrukturer samt välja vad vi anser vara vårt personliga sätt att leva och förstå världen.     
Strukturen kring social konstruktion har länge varit en grundfråga hos många tidigare forskare 
menar Burr och den mest aktuella kunskapen kan man enligt henne finna i Berger och 
Luckmann´s (1966) bok ”The Social Construction of Reality”. Burr hänvisar till Berger och 
Luckmann´s (1966) argument om att människor tillsammans skapar och upprätthåller alla 
sorters sociala fenomen genom social praktik. De lyfter upp tre väsentliga förlopp som orsaker 
till den sociala konstruktionen vi människor utövar, våra kroppsliga handlingar, hur vi 
objektifierar vår omgivning samt hur vi påverkar dem runt omkring oss. Den sociala praktiken 
beror dock enligt Burr helt på vilken tidsanda och vilken kulturell påverkan vi befinner oss 
under. Ett exempel på detta är utvecklingen i hur man ser på barndom och barnuppfostran. Burr 
menar att det man ansåg vara naturligt och allmänt accepterat förr har över tid förändrats och 
att de metoder föräldrar använder idag skiljer sig väldigt mycket ifrån de som tidigare använts. 
Förutom tidsandan och kulturella aspekter så spelar även de sociala och ekonomiska 
förutsättningarna en stor roll i hur vi förhåller oss till vår omgivning. Detta innebär enligt Burr 
att vi inte på något sätt kan göra några antaganden om hur specifika sociala konstruktioner kan 
se ut i och med att de hela tiden är i förändring. 

Enligt Burr existerar det två ledande inriktningar inom social konstruktion som används flitigt 
bland forskare och teoretiker – mikro och makrostrukturen. Mikrostrukturen inom den sociala 
konstruktionen talar om språkets påverkan på människors interaktion med varandra. Språk är 
enligt Burr ett kommunikationssätt som vi använder oss av för att strukturera våra tankar, 
erfarenheter och kännedom om oss själva, vår omgivning och världen runt omkring oss. 
Makrostrukturen talar om materialistiska förutsättningar och hur de både skapar och påverkar 
vår identitet och vårt val av livsstil. Burr beskriver makrostrukturen som en variation av trådar 
som flätas samman och skapar våra identiteter. Dessa trådar symboliserar liksom 
mikrostrukturen språkets påverkan men även individers relation till material, sociala strukturer, 
och utbildning.  
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I och med att den sociala konstruktionen visar sig dels utvecklas och vidarebefordras genom 
interaktion och kommunikation så vill jag lägga fokus på språkets betydelse och inverkan på 
våra attityder kring jämställdhet och kulturella könsroller. Språk är enligt Burr ett verktyg som 
vi använder oss av för att strukturerat kunna uttrycka våra tankar, erfarenheter och kännedom. 
Enligt Burr ligger det i vår natur att uttrycka oss själva för andra. Genom att sätta ”etikett” på 
våra känslor och tankar kan vi kommunicera dem till de som är mottagliga för intrycket. Jag 
vill även tydliggöra olika handlingssätt kring jämställdhet och kulturella könsroller då 
interaktion och kommunikation inte enbart handlar om verbalitet men också det vi 
beteendemässigt visar. Burr säger i sin bok att sociala fenomen grundar sig på människors 
kunskap, attityd och motivation. Dessa ting bestämmer hur vi agerar verbalt och 
handlingsmässigt i sociala sammanhang.  Genom att kartlägga individers tankar och 
kommunikation på en mikronivå kan jag analysera ämnet och därmed besvara mina 
frågeställningar.  
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
Samhällsvetenskap handlar om människor i olika slags samhällen, inte bara om enskilda människor och 
grupper i samhället utan också om samhället som helhet. Samhällsvetenskapens ämnesområde omfattar folks 
sociala bakgrund och deras åsikter och handlingar, individer och gruppers egenskaper och deras relationer såväl 
till varandra som till det större samhälle de ingår i, samt olika drag som kännetecknar den helhet samhället 
utgör. (Grønmo, 2006, s. 15) 

Det ovanstående citatet stämmer inte bara ihop med de teoretiska utgångspunkterna som 
tidigare lyftes upp utan kan även påminna en studerande skribent att en samhällsvetenskaplig 
undersökning som kan tyckas vara svårgenomförd p.g.a. alla individers olika åsikter. Men med 
hjälp av rätt metodologiskt verktyg kan undersökningens frågeställningar nedan besvaras.   

• Vilka kulturella normer kring kön/genus kan förskollärarna utskilja i det thailändska 
samhället. 

• Vilka olika sätt att upprätthålla könsnormer i förskolan i Thailand kan urskiljas i det 
empiriska materialet? 

• Vilka olika sätt att utmana könsnormer i förskolan i Thailand kan urskiljas i det 
empiriska materialet? 

I detta kapitel finns en genomgång över mina valda metoder och dess betydelse för just denna 
undersökning. Jag kommer även gå igenom undersökningens genomförande, från urvalet av 
deltagare till bearbetningen av det insamlade materialet. 

 

4.1 Metod 
Ändamålet för vetenskapliga verksamheter är enligt Grønmo (2006) att utveckla en teoretisk 
kunskapsförståelse för olika fenomen. För att nå pålitlig kunskap krävs det att undersökaren 
använder sig av en eller flera metoder för att planmässigt sträva efter ett visst mål. Inom den 
vetenskapliga verksamheten utnyttjas metoder för att bygga kunskap samt teoretiskt utveckla 
en förståelse för ett specifikt ämne. Eftersom jag valde att undersöka ett samhälles sociala kon-
struktion utifrån den kulturella och traditionella synen på könsmönster och dess påverkan så 
har jag utgått från de samhällsvetenskapliga metoder som finns att tillgå. Jag valde därför att 
genomföra en kvalitativ socialantropologisk forskningsstudie baserat på en fältundersökning i 
norra Thailand. Anledningen till valet av den socialantropologiska forskningsstudien är att me-
toden enligt Grønmo inriktar sig på kulturella samhällsfrågor med fokus på värderingar, normer 
och traditioner. Målet med socialantropologisk forskning är att få en förståelse för olika livs-
former och samhällsmönster samt hur människor konstruktionsmässigt påverkas av sådana kul-
turella förhållanden. För att nå denna förståelse för ämnet genomförs oftast en långvarig sam-
hällsvistelse där undersökaren deltar i samhällslivet samtidigt som samhällsförhållanden obser-
veras, beskrivs och tolkas. Socialantropologisk forskning som metod bygger på observation 
vilket kan kopplas till min teoretiska utgångspunkt i socialkonstruktionismen där jag valt att 
fokusera på språkliga och beteendemässiga uttryck vilka kan beskrivas genom denna metod. 
 
I mitt fall begränsades min vistelse i Thailand till två veckor. För att få en mer komplex bild av 
mitt problematikområde så valde jag att genomföra både observationer och intervjuer. Obser-
vationer som en sorts interaktion och iscensättande av samhälleliga normer stämmer överens 
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med den socialantropologiska metoden och det socialkonstruktionistiska perspektivet. Inter-
vjuer kompletterar observationer och bygger som den socialkonstruktisktiska strukturen vill 
undersöka på språk och kommunikation. Under mitt besök hoppades jag kunna dokumentera 
händelser, konflikter och potentiella problemlösningar.  
 
 
Jag ville inte enbart betrakta undersökningens deltagare som enskilda individer utan även som 
sociala aktörer i ett samhälle. Jag valde därför att fokusera på att ställa frågor som inte enbart 
riktade sig mot dem själva men även mot deras åsikter om traditionella könsmönsters på verkan 
på samhället. På det sättet kunde jag få en bredare förståelse för varför de kulturella och tradit-
ionella könsmönstren finns, hur de mottas och påverkar samt hur de förs vidare till nästa gene-
ration. 
 

4.2 Urval 
Då målet är att få en ökad förståelse för hur pedagoger bemöter flickor och pojkar i den thai-
ländska förskolan så valde jag att genomföra själva fältundersökningen i Thailand. Grundtan-
ken till valet av förskola var att komma så långt ifrån de moderniserade storstäderna som möjligt 
då könsnormer oftare blir tydligare i områden där mer traditionella levnadssätt är starkare. Där-
för var distriktet Surin i norra Thailand ett bra val för mig eftersom området motsvarar dessa 
kriterier och möjligheten till logi fanns. För att hitta deltagare hade jag lyckats få kontakt med 
några rektorer som erbjöd mig tillgång till tre förskolor av vilka jag valde ut en. Sedan träffade 
jag även en erfaren pedagog som hänvisade mig till ytterligare en förskola då hennes arbetsplats 
vid det tänkta undersökningstillfället var stängd. Det arrangemanget gav mig uppfattningen om 
en tänkbart utökad datainsamling. Det gav mig totalt åtta pedagoger och drygt sjuttio barn att 
utföra min datainsamling på vilket kunde varit ett tillräckligt urval men på grund av korta och 
begränsade svar från dessa pedagoger fick jag kompensera med att på hemmaplan intervjua 
thailändska modersmålslärare med erfarenhet av thailändska samhället samt den thailändska 
förskoleverksamheten. 
 

4.3 Genomförande 
Innan jag kunde bege mig iväg till Thailand skrev jag ner enkätfrågorna och översatte dem till 
thailändska. Till en början använde jag mig av Google translate för att översätta enkätfrågorna 
men översättningen var (som väntat) inte riktigt korrekt så jag fick ta hjälp av en tolk för att 
korrigera frågeställningarna. Då jag är nyfiken på hur den sociala konstruktionen påverkar ett 
samhälles syn på kvinnor och mäns jämställdhet genom kultur och traditioner så ville jag rikta 
in mina frågeställningar på deltagarnas bakgrund och tankar kring normativa föreställningar 
inom kulturella och traditionella könsmönster. Jag ville även ta reda på hur dessa två fenomen 
påverkat dem genom livet och om de tror det påverkar deras förhållningssätt mot flickor och 
pojkar i förskolan.  
 
 
Mitt första steg i den praktiska delen av undersökningen var att hitta en plats att genomföra min 
datainsamling. Med hjälp av tolk och släktingar lyckades jag ta kontakt med några rektorer som 
kunde erbjuda mig tillgång till tre olika förskolor. Bland dessa alternativ valde jag en förskola 
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i Surin, ett distrikt beläget i norra Thailand till gränsen mot Kambodja. Då jag och min tolk 
anlände till den utsedda förskolan (X) insåg vi att förskolan för tillfället var stängd på grund av 
en högtid som skulle pågå under en veckas tid. Personalen som visste att jag skulle komma till 
förskolan den dagen erbjöd mig då att besöka en annan öppen förskola i grannbyn. Då jag inte 
hade något annat alternativ så tackade jag ja till erbjudandet och bad den närvarande pedagogen 
att dela ut enkäter till de andra pedagogerna i förväg så att jag skulle ha mer tid över för att 
observera dem i deras arbete med barnen. Pedagogen jag talade med tog emot enkäterna och 
bad mig återvända veckan därpå då barnen var tillbaka. Dagen efter besökte jag och min tolk 
förskola (Y) som låg 15 minuters bilfärd från förskola (X). Där fick jag under den första dagen 
bekanta mig med fem anställda och cirka fyrtio barn. Under bekantskapen passade jag på att 
beskriva tanken bakom min undersökning och förklarade för dem att jag behövde samla 
material genom en enkätundersökning och observationer. Därefter delade jag ut enkäten till 
personalen samt ett informationsblad som föräldrarna skulle få ta del av. Efter ett par dagar då 
jag hade samlat ihop material från förskola Y återvände jag och min tolk till förskola X där vi 
möttes av tre anställda och cirka trettio barn. Då hade pedagogerna redan besvarat mina enkät-
frågor så det enda som kvarstod var att genomföra observationerna.  
 
Observationer över barnen och pedagogerna genomfördes under ”lektionstid” då alla var sam-
lande till specifika aktiviteter. Tanken med observationerna var att ta reda på vilket förhåll-
ningssätt flickorna och pojkarna hade till varandra under lek samt hur pedagogerna agerade vid 
olika händelser och situationer. Syftet var att få en inblick i om flickor och pojkar på ett eller 
annat sätt visar tydliga tecken på att de påverkats av traditionella könsmönster och om pedago-
gerna, genom samtal och bemötande bidrar till att de kulturella och traditionella könsmönstren 
förs vidare till barnen.  
 
Orsaken till att jag valde att genomföra en kvalitativ enkätundersökning var att deltagarna 
skriftligt kunde besvara frågorna utan att varken känna tidspress eller språklig missförståelse. 
Det var även en metod som möjliggjorde egna reflektioner vilket jag ansåg kunde resultera i 
öppna och genomtänkta svar. Grundtanken till metoden var att göra undersökningen enklare för 
svarspersonerna att uttrycka sig utan att tänka på konsekvenserna eller att bli kritiserade av 
andra deltagare och kollegor. Svårigheten med denna metod var dock att kontrollera deltagarnas 
aktioner. I och med att deltagarna hade tid att besvara frågeställningarna så hade de även tid att 
diskutera dem med andra deltagare. Detta orsakade därmed en bristfällig variation av deltagar-
nas enkätsvar vilka även i många fall var väldigt kortfattade. I brist på variation valde jag därför 
att genomföra kvalitativa intervjuer med thailändska modersmålslärare hemma i Sverige. Jag 
valde då att ta kontakt med några thailändska kvinnor som jag visste antingen är eller har varit 
verksamma som thailändska språklärare här i Sverige för att se om de var villiga att ställa upp 
på en intervju. Efter ett antal telefonsamtal fick jag ihop tre deltagare varav två i nuläget är 
verksamma språklärare och en som undervisade det thailändska språket under två års tid. Under 
intervjuerna ställde jag liknande frågor som jag använde under enkätundersökningen men valde 
att lägga mer fokus på kulturella och traditionella könsmönster. Intervjuerna genomfördes utan 
tidsbegränsning under skriftlig dokumentation. Under dessa intervjuer fanns färre språkbarriä-
rer och jag kunde således ställa följdfrågor. 
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4.4 Bearbetning av data 
Bearbetningen av datainsamlingen genomfördes genom att översätta de thailändskt textade en-
kätsvaren. Då jag tidigt insåg att Google translate inte var till så stor nytta så vände jag mig 
återigen till min tolk som kunde översätta texten medan jag antecknade. Med det renskrivna 
materialet av både enkätundersökningen och observationerna kunde jag få en övergripande bild 
av datainsamlingen. Då materialet granskades insåg jag att majoriteten av deltagarna i enkätun-
dersökningen svarade väldigt kortfattat och likadant på många av frågeställningarna. I brist på 
variation och urval i datamaterial så valde jag att åtgärda detta genom att intervjua thailändska 
språkpedagoger i Sverige. Enligt Grønmo (2006) genomgår kvalitativa studier en konstant pa-
rallell analys mot datainsamlingen. Studiens material övergår under processens gång till en mer 
dominerande del av undersökningen. Inte förens datainsamlingen är komplett kan man få en 
klarhet av analysen. På grund av detta menar Grønmo att man inte kan räkna med att dataana-
lysen utger en bestämd del i undersökningen då den hela tiden är i förändring. Detta stämmer 
in med mitt första försök att finna ett sammanhang att koda materialet runt. Med hjälp av den 
sista nödvändiga datainsamlingen kunde jag observera deltagarnas gemensamma mönster och 
därefter tematisera helheten av materialet. Enligt Grønmo är kodningen en viktig del i en studie 
då den under analytisk granskning kan avslöja speciella benägenheter som kan riskera resulta-
tets sammanhang. Sammanhanget jag fann för tematisering av studien är den thailändska kul-
turens och traditionens starka påverkan på förhållningssätt och åsikter kring traditionella 
könsmönster. 
 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i min undersökning kändes i grunden stabil. Frågorna i enkäten relaterade till mina 
noggrant definierade teoretiska begrepp. Undersökningen skulle genom dessa frågor kunna ge 
en bild av förskole pedagogernas bakgrund och syn på kulturella könsnormer i samhället samt 
ge en bild av arbetet med att utmana eller upprätthålla könsnormer i förskolan i Thailand.  
 
För att kunna undersöka pedagoger i Thailands tankar på och förhållningssätt till pojkar och 
flickor på förskolor i Thailand hade jag godtagits in på två förskolor. Att hitta förskolor att 
undersöka var det första steget och enligt mig även det lättaste eftersom jag hade kontakter runt 
om i Thailand. Tanken var till en början att genomföra en enkätundersökning med pedagogerna 
samt att utföra observationer över samspelet mellan barnen och pedagogerna.  
 
Som tidigare nämnts visade svaren på enkätundersökningen med förskole pedagogerna i Thai-
land på likriktade svar vilket jag misstänkte berodde på att de hade diskuterat frågorna och 
svaren med varandra. Deras svar var också till stor del kortfattade vilket gjorde noggrannheten 
mindre. Reliabiliteten av min undersökning sviktade alltså då jag kände att svaren från min 
enkätundersökning inte var helt tillförlitliga. I slutändan ändrades enkätundersökningen till nå-
got jag valt att kalla för ”informationsinsamling från thailändska pedagoger”. På detta sätt 
kunde jag bearbeta resultatet samt analysera mig fram till skillnaden mellan pedagogernas teori 
och praktik.  
 
Även om enkätundersökningen och observationerna tillsammans bidrar till en tillförlitlig data-
insamling så innebär det enligt Grønmo inte att validiteten är hög. Reliabiliteten är till skillnad 
från den komplexa validiteten mindre precis och omfattande. Komplexiteten i undersökningen 
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synliggörs vanligast då man bearbetar olika validitetstyper, i mitt fall då jag jämförde enkätsva-
ren. Enligt Grønmo tyder detta på en låg ytvaliditet, motsatsen till en hög ytvaliditet som inne-
bär en omedelbar giltighet. I och med det låga resultatet av datainsamlingen (som orsakades av 
brist på noggrannhet) fick jag höja min ytvaliditet här i Sverige med en absolut nödvändig kom-
pensering med intervjuer. 
 

4.6 Etiska utgångspunkter 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) så består forskningsetiken utav systematiska formuleringar kring 
medvetna reflektioner inom moraliska områden. Detta system innehåller ett montage av forsk-
ningsetiska regler, en kodex av specifika normer avsett för vissa forskningsområden. Enligt 
Vetenskapsrådet finns det många skäl som talar för att det behövs en reglering av etik när det 
kommer till forskningar där enskilda människor är forskningsobjekt. När människor medverkar 
i forskning som deltagare finns det en risk för dem att utsättas för skador och det är därför 
viktigt för forskaren att skydda dem som medverkar mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller 
integritetsmässigt. Enligt Vetenskapsrådet så faller ett forskningsprojekt under etikprövnings-
lagen och personuppgiftslagen om forskningen: 
 

• medför fysiska ingrepp på deltagare eller 
• innehåller en metod som syftar till att påverka deltagaren fysiskt eller psykiskt eller 
• medför en påfallande risk att skada deltagare fysiskt eller psykiskt eller  
• om forskningsprojektet avsiktligen utnyttjar biologiskt material som kan kopplas till 

enskilda personer. 
 
Det bör enligt etikprövningsnämnden ställas höga krav på forskningens kvalitet och det är där-
för viktigt att deltagarna förstår och accepterar villkoren för deltagandet. Det är även viktigt i 
ett forskningsprojekt att allmänheten får en förståelse och inflytande då det kan finnas ett all-
mänintresse av att människovärdet värnas och att medverkarnas integritet skyddas. Jag har där-
för enligt Vetenskapsrådets kodex sett till att informera både rektorn och pedagogerna om varför 
forskningsundersökningen utförs, vad materialet används till samt att jag, som genomför under-
sökningen, kommer att ha ett samtyckeskrav och ett konfidentialitetskrav som skyddar delta-
garnas integritet och insyn i dess privatliv. För att kunna utföra observationerna av barnen på 
ett etiskt sätt, med samtycke av deras föräldrar, så delade jag ut informationsblad på båda för-
skolorna. På dessa blanketter kunde föräldrarna ta del av vistelsens syfte samt signera ett sam-
tycke till observationerna. Med hjälp av pedagogernas lyckades jag samla in signaturer från alla 
föräldrar.  
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5 Resultat och analys 
Genom observationer, enkätsvar och intervjuer hade jag tänk besvara frågeställningarna som 
lyder: 

1. Vilka kulturella normer kring kön/genus kan förskollärarna utskilja?  
2. Vilka olika sätt att upprätthålla könsnormer i förskolan i Thailand kan urskiljas i 

det empiriska materialet? 
3. Vilka olika sätt att utmana könsnormer i förskolan i Thailand kan urskiljas i det 

empiriska materialet? 
Alla deltagare har givits fiktiva namn för att inte avslöja deras identitet och inkräkta på deras 
integritet.   

 

5.1 En förändrad syn på jämställdhet och normalitet i 
Thailand 
I detta avsnitt redovisas thailändska pedagogers tankar om och förhållningssätt till flickor och 
pojkar i förskolan utifrån svaren på en enkätundersökning, observationer och intervjuer. 
Resultatet redovisas genom att först presentera en sammanfattning av materialet. Mitt 
socialkonstruktionistiska perspektiv gör det på det sättet sedan tydligt att redovisa de 
konstruktioner som är de slutsatser jag drar av resultaten och min analys. 

 

5.1.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen bestod av elva frågor som fokuserade på tre specifika områden som 
relateras till frågeställningarna:  

1. Pedagogernas tidigare erfarenhet av olika förhållningsätt till flickor och pojkar. 

2. Pedagogernas syn på olika förhållningssätt till flickor och pojkar i förskolan. 
3. Vilket arbetssätt de har kring kön och genus i förskolan. 

För att inte avslöja deltagarnas namn har jag valt att ge svarspersonerna de fiktiva namnen 
Waan, Doui, Sean, Sam och Tack.  

För att besvara min första forskningsfråga om vilka kulturella normer förskolelärarna kan 
urskilja redovisas här de tidigare samhälleliga normerna de berättat om, de förändringsprocesser 
som finns för bildandet av nya normer och de normer de kan se i förskolan.  
Gällande de tidigare samhälleliga normerna informerades jag om att det i allmänhet gjordes 
större skillnad mellan kvinnor och män förr än vad det görs idag. Pedagogerna Doui och Sam 
ansåg båda att det inte var lika jämställt mellan män och kvinnor då de växte upp. Enligt Sam 
var könsrollerna mycket tydligare när hon växte upp och allmänheten ansåg då att det enbart 
var kvinnorna som kunde ta hand om barnen. Doui vidareutvecklade Sams exempel genom att 
berätta att det förr i tiden var enbart män som fick utbilda sig, styra verksamheter och jobba. 
Detta överensstämmer även med min hänvisning till Esra (2004, s.8-9) där kvinnans roll 
beskrivs vara i hemmet på grund av att de ansågs vara både biologiskt och själsligt 
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underordnande männen. Kvinnor fick därmed hålla sig till husliga sysslor som exempelvis 
städning och barnuppfostran medan männen jobbade samt skötte ekonomin. Enligt Doui har 
det dock blivit mer jämställt idag och männen har börjat ta mer ansvar i hemmen och kvinnorna 
mer plats ute i samhället. 

När det kommer till förändringsprocesser visar enkätundersökningen att det skett en stor 
förändring inom skolväsendet när det kommer till flickor och pojkars utbildning. Fyra av fem 
pedagoger anser att flickor och pojkar är lika mycket värda i förskolan och de har som princip 
att alla barn ska ha samma möjlighet till utbildning oavsett bakgrund.  

Gällande vilka normer förskolelärarna kan se i förskolan visar svaren på enkäten att de ser 
normativa könsroller vilket man även kan anse vara generaliserade åsikter kring vad som anses 
vara typiskt flickaktigt och pojkaktigt. Pedagogerna Sean och Tack säger att flickor och pojkar 
ofta leker tillsammans men att vissa barn väljer att leka själva. Sam som jobbar på samma 
förskola beskriver samma sak som Sean och Tack men utvecklar sitt svar. Hon menar att de har 
en specifik pojke som oftast leker aggressivt och retar de andra barnen. Detta resulterar i att de 
inte längre vill leka med honom. Waan ansåg att flickorna på hennes förskola var intelligentare 
och utvecklades mycket fortare än pojkarna. Hon vidareutvecklar även detta resonemang med 
att säga flickorna inte leker lika aggressivt som pojkarna på hennes förskola. I stället ägnar de 
sig åt att leka affär eller med dockor medan pojkarna oftast boxas och leker krig. 

Hur de jobbar med jämställdhet för att utmana könsnormer i förskolan, vilket är min tredje 
forskningsfråga, är lite svårare att urskilja från deras svar. Svarspersonen Doui som jobbar på 
förskola X beskriver deras undervisningar som anpassad efter åldersgrupper. Undervisningen 
är i stor del jämställd mellan barnen, vilket innebär att både flickor och pojkar får samma 
utbildning. Det händer dock ibland att de delar på barnen när det kommer till biologiska ämnen 
där de får lära sig skillnaden mellan hur flickor och pojkar ser ut. Även förskola Y anpassar 
barnens utbildning efter åldersgrupper men menar att vissa barn utvecklas snabbare än andra 
vilket har lett till att de fått åtgärda detta genom att dela på barngruppen. 

 

5.1.2 Observation 
I denna del redovisas fem observationer, tre på förskolan X och två på förskolan Y. Förskolan 
X bestod av tre pedagoger på femtio elever mellan tre till sex år och förskolan Y av två 
pedagoger på fyrtio barn mellan tre till sex år. Observationerna är främst till för att besvara den 
andra och tredje frågeställningen, på vilka olika sätt upprätthålls könsnormer i förskolan i 
Thailand och på vilket sätt utmanas de. Även här har jag gett alla fiktiva namn.  

Observationstillfälle 1, Förskolan X, 15 min. 
En grupp barn är inne i ett lekrum och leker med legobitar. Barnen har på egen hand delat upp 
sig i små grupper varav en grupp består av en flicka (Wan fyra år) och en pojke (Vim fyra år). 
Vim och Wan byggde en mur av legobitar tillsammans. Wan råkade sedan dela på muren och 
frågade Vim om han kunde sätta ihop bitarna igen. Pojken började hjälpa flickan med att bygga 
upp muren men valde sedan att använda legobitarna till att bygga en pistol med dem. När han 
hade byggt klart pistolen siktade han den mot Wan och började göra skottljud. Wan visade inget 
intresse för Vims nyfunna lek och återgick till muren. En annan pojke (Than fem år) som fått 
slut på sina legobitar gick fram till dem och började plocka åt sig några legobitar. Vim reagerade 
starkt på detta och tydliggjorde för Than att legobitarna var deras. Efter att Vim sagt till Than, 
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satte han sig ner bredvid Wan igen. De fortsatte sitt bygge med muren medan Than fortfarande 
var kvar. Han deltog inte i leken utan satt där tyst tills han tröttnade och gick vidare till sina 
egna legobitar.  
 

Observationstillfälle 2, Förskolan X, 15 min. 
Det är filmstund för flickorna och pojkarna i förskolan. Barnen blir lämnade i ett rum utan 
tillsyn. Det är tio barn på förskolan idag vilket är ytterst ovanligt, enligt pedagogerna är det ett 
resultat av den pågående högtiden. Bland dessa barn finns sex flickor och fyra pojkar. En av 
flickorna (Fay fyra år) Ställer sig upp och skriker ”Vem vill leka krokodil!”. Fay får gensvar 
från fyra andra barn som även de skriker krokodil. Fay började springa runt i rummet och 
försökte imitera en krokodil medan vissa andra satt ner på marken där vissa lekte krokodil och 
några andra tittade på filmen. Tillslut fick Fay med sig två andra barn som även de ville springa 
lite. De springer runt och runt ända tills en pedagog kommer in för att säga till dem. Sedan gick 
pedagogen ut från rummet igen och lät barnen vara själva. Det blir tyst i rummet igen men det 
tar inte länge innan Fay börjar ropa krokodil igen med armarna svängandes i luften. Denna gång 
råkar hon slå till en flicka som sitter bredvid henne så hon börjar gråta. Fay tröstar flickan en 
stund men väljer sedan att ställa sig upp igen för att fortsätta sin lek som krokodil. Nu fick hon 
återigen med sig sina två kompisar som också var med i leken innan de blev tillsagda. Denna 
gång var det dock ingen pedagog som kom in för att säga till dem förrän filmen var slut. 
 

Observation 3, Förskolan X, 15 min. 
En pedagog tar fram två lådor med legobitar, en blå och en rosa. Hon ber barnen att dela upp 
sig i två grupper, en flickgrupp och en pojkgrupp. Hon lägger ner lådorna på golvet och återgår 
till det hon gjorde innan. Barnen gjorde som de blev tillsagda och delade upp sig i två grupper 
men gruppdelningen skedde inte som pedagogen ville. I ställer delade de upp sig lite som de 
ville, den ena gruppen bestod av tre flickor och två pojkar och den andra av tre pojkar och två 
flickor. Barnen börjar bygga för fullt med legobitarna. Efter en liten stund börjar tre pojkar som 
byggt pistoler med sina legobitar låtsas skjuta på varandra. En pedagog kommer in i rummet 
och upptäcker detta. Hon frågade dem varför de skjuter och vad de skjuter på. Ingen av pojkarna 
svarar pedagogen utan de fortsätter bara att skjuta. En av flickorna plockar upp en av pistolerna 
som pojkarna byggt och riktar den mot mig och skriken ”doom!”. Sedan springer hon till 
pojkarna för att delta i deras lek. En annan flicka (Djeep fem år) bygger ett torn med sina 
legobitar. En pedagog kommer fram till henne och frågar vad hon bygger. Djeep svarar att hon 
ska bygga ett jättehögt torn. Hon lyckas efter en stund att bygga ett högt torn men då kommer 
en pojke fram till henne för att visa sitt höga torn. Djeep börjar då plocka bitar från hans torn 
för att använda dem till hennes torn. Pojken blev då arg och välte hennes torn. Pedagogen såg 
detta och konfronterade pojkens handling. Pojken bad då om ursäkt och sade att de kunde bygga 
upp ett större torn tillsammans vilket de gjorde och det resulterade till att tornet blev ännu större 
än tidigare. 

 

Observationstillfälle 4, Förskolan Y, 15 min. 
Fem barn, tre flickor och två pojkar leker tillsammans på gården. De gräver en grop i marken 
och låtsas leta efter skatter. Det fanns bara tre spadar så de fick improvisera genom att gräva 
med två pinnar. Leken pågick ett tag och de låtsades hitta allt från guld och borttappade mobiler 
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som de använde till att ringa hem till sina föräldrar med. Efter en stund uppstår en konflikt 
mellan en pojke (Than fem år) och en flicka (Lek fem år) om vem som ska ha spaden. 

Lek: Nej! Du får inte ta den, jag använder den nu! 
Than: Du har haft den länge nu! Det är min tur! 

Det uppstod en dragkamp mellan de två medan de andra barnen fortsatte sin lek oberörda av 
det pågående bråket. Efter en stund kom en pedagog fram för att fråga vad som stod på. Than 
berättade att han ville ha spaden som Lek använde men att hon inte ville ge honom den. 
Pedagogen förklarar då att det är Lek som leker med den nu och att han skulle få vänta tills den 
var ledig innan han kunde få leka med den. Than blir besviken och börjar gräva i marken med 
pinnen han har i handen. När pedagogen gått sin väg slänger Than ifrån sig pinnen och börjar 
gå därifrån men innan han gett sig iväg frågar han den andra pojken om han vill komma med 
och sparka fotboll. Det vill pojken inte först. Than sa då att han skulle få vara kvar där själv 
med sina tjejer. Det ville pojken inte så han slängde iväg sin spade och sprang iväg efter Than. 
 

Observation 5, Förskolan Y, 15 min. 
En pedagog håller i en dansaktivitet, en gymnastikversion som motsvarar den svenska 
versionen av ”miniröris” som ofta förekommer i svenska förskolor. Denna dansaktivitet består 
inte enbart av låtar med tempo men även lugna, klingande låtar som används som ett 
mediterande motionspass. Efter danspasset och meditationen pratar pedagogen om hur viktigt 
det är att läsa och studera. Barnen får vara med och svara på pedagogens frågor. Dessa frågor 
besvaras i grupp och inte enskilt, om inte pedagogen tilltalar ett barn direkt. Två pojkar börjar 
prata medan pedagoger pratar. Pedagogen frågar då barnen vad som kan hända om man blir 
tagen av polisen och inte kan skriva. Hon frågar även dem hur det kan komma sig att en person 
inte kan skriva. Barnen svarar då i kör att personen inte kunde skriva för att han inte lyssnade 
och var duktig i skolan. Några barn tittar på pojkarna men sa inget. Sedan frågade pedagogen 
om de två pojkarna lyssnade samtidigt som hon pekade på dem. Alla barnen svarade nej medan 
pojkarna tittade ner i marken och skakade på huvudet.  
 

5.1.3 Intervjuer i Sverige 
Som tidigare nämnts så ligger frågeställningarnas fokus på thailändska pedagogers bakgrund, 
tidigare erfarenhet av arbete med jämställdhet samt deras nuvarande arbete med flickor och 
pojkar i förskolan. Även här har jag valt att ge deltagarna fiktiva namn, Joy (fyrtiosju år), Jeb 
(femtiotvå år) och Sang (sextiosju år). 
 

När det gäller frågan om tidigare samhälleliga normer i Thailand fick jag liknande svar från 
deltagarna, alla beskrev sin barndom som konservativ och alla upplevde orättvisor på grund av 
att de var flickor och inte pojkar. Jeb växte upp hos sina morföräldrar. Hennes första minne av 
orättvisa var då hennes morfar tydligt visade att pojkarna skulle få äta före flickorna. Hon har 
fått lära sig att pojkar hade rätt att inte behöva sköta hushållssysslor och därmed inte hade något 
ansvar i hemmen. Jeb visade misstycke och sa ofta emot vilket resulterade i att hon blev 
bestraffad med slag/smisk med handflata eller slagpinne. Jeb berättade att hennes morfar och 
andra män i släkten var väldigt konservativa och ortodoxa när det kom till mäns och kvinnors 
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roll i samhället. Enligt hennes familj så skulle flickor vara söta, prata mjukt, vara lugna, inte 
säga emot och sköta hushållssysslor medan pojkar fick utbilda sig så att de kunde skaffa ett 
jobb och försörja sina framtida familjer.  
Även Sang upplevde liknande orättvisor under sin uppväxt. Enligt henne ansågs vissa saker 
ämnande för pojkar och andra för flickor. I hennes familj var det oftast farmodern som påpekade 
detta. Sang fick exempelvis inte bära jeans eftersom blixtlåset satt fram och inte på sidan av 
byxorna. Hon fick inte heller spela fotboll eftersom det ansågs vara en sport anpassad för män 
och inte kvinnor. Sang kände även att det gjordes mycket skillnad när man av artighet fick 
identifiera sig själv som flicka eller pojke. Exempelvis fick killar svara khrap (ja) och tjejer kha 
(ja) när man blev tilltalad eller no (jag) om man är tjej och phom (jag) om man är kille. Seng 
ansåg att flickor alltid uppfostrades till att bli mjuka och omtänksamma individer. Man fick ofta 
höra att flickor inte fick göra vissa saker för att det inte ansågs passande för kvinnor. 

Joy hade samma syn på orättvisorna. Enligt Joy fanns det en stark skiljelinje mellan vad som 
var manligt och vad som var kvinnligt. Hon berättade om då tv:n kom till Thailand och hur 
mycket västerländska filmer påverkade kvinnors syn på kärlek och dess roll i samhället. 
Därefter skapades ett intresse för ”falanger” (västerlänningar) för att de förväntade sig lojalitet 
i förhållandet, en lojalitet de sällan upplevde från thailändska män. Enligt Joy skrattade de 
thailändska männen åt deras ”fantasier” men när allt fler thailändska kvinnor flyttade utomlands 
så började mäns attityd mot kvinnor förändras. Männen blev mer respektfulla mot kvinnorna 
och började hjälpa till mer i hemmen.  

Könsnormer upprätthålls samtidigt som förändringsprocesser sker, detta händer parallellt för 
modersmålslärarna och deras bakgrund påverkar dem olika i deras arbete. Joy berättade 
exempelvis att föreställningarna hon växte upp med påverkade henne väldigt starkt då hon 
bodde i Thailand eftersom det var så vanligt med genusskillnader. Detta ändrades då hon 
flyttade till Sverige. Det första hon upplevde var kvinnans frihet inom förhållandet. Svenska 
kvinnor är enligt henne starka och självständiga. I Thailand är kvinnan beroende av mannens 
”beskydd” och inkomst men i Sverige klarar de sig själva. 
Sang svarar med att hon försökte bemöta sina elever på samma sätt men att det ibland hände att 
hennes inrotade vanor kunde träda fram. Hon berättar att man gör det utan att tänka på det, det 
är inte med avsikt utan mer av vana. Hon berättar även att arbetet med jämställdhet är 
annorlunda idag än då hon själv var barn i Thailand. Man har anpassat sig mer till västerländska 
metoder i undervisningen och man pratar mer om jämställdhet nu för tiden. Hon anser också att 
det skett en förändring i hela samhället samt i hemmen. Sang är idag sextiosju år och erkänner 
att hon än idag gör skillnad på flickor och pojkar. Hon anser att vi är olika för att kunna 
balansera samhället. Hon tycker dock att det ska vara jämställt mellan män och kvinnor. Om en 
kvinna har samma utbildning och erfarenhet som en man så har hon även rätt till samma lön. 
Det ska även vara jämställt i hemmen där alla sysslor ska fördelas lika mellan man och kvinna. 
Ingen ska behöva göra mer eller mindre. Sang avslutar sin intervju med att tydliggöra sig själv 
som en gammalmodig kvinna. Hon anser att kvinnan har en ledarroll i familjen, en kärna som 
ser till att familjen håller ihop. Rollen och ansvaret är viktig och något man bör vara stolt över. 

Övergripande så anser modersmålslärarna att förändringsprocesser har skett och att det 
thailändska samhället i stort inte behandlar flickor och pojkar olika idag. De säger att man har 
börjat diskutera jämställdhet mer i skolan och de upplever att det har skett en förändring både i 
samhället och i hemmen. Jeb som är uppväxt i Bangkok tror dock att det kan bero mycket på 
var i landet man befinner sig. Hennes skolgång i Thailand var lika för både flickor och pojkar 



 

19 
 

men det kan som sagt se annorlunda ut ute på landet. Hon menar att en anledning till detta kan 
bero på skolornas standard, dess pedagoger och dess undervisningsmetoder. En annan 
anledning som hon tar upp är gamla seder och traditioners påverkan på hur barn bemöts, detta 
kan skilja sig mycket beroende på var i landet man befinner sig. Jeb avslutar intervjun med att 
lyfta upp hur viktigt det är med utbildning. Ingen ska lämnas utanför och alla ska ha rätt till en 
betydelsefull och bra skolgång oavsett om man är flicka eller pojke. 

5.1.4 Slutsatser av resultat och analys 
I sin helhet anser pedagogerna att jämställdheten har ökat i Thailand vilket tyder på en 
medvetenhet om kulturella normer. Förr styrdes samhället och hemmen av män, och kvinnor 
hindrades från att bedriva verksamhet, jobba och utbilda sig, de gavs alltså inga möjligheter till 
att utveckla sig själva. Hudson (2010) kopplar som tidigare nämnts män och kvinnors roll i 
samhället till evolution och traditioner. Världen har länge tyglats av män vilket därmed orsakat 
ojämställdhet mellan män och kvinnor. Kvinnors roll i samhället har oftast kommit i andra hand, 
vilket har lett till fördelar för män både inom de sociala områdena samt i hemmen. Även här 
kan man koppla pedagogernas erfarenheter till Alsop m.fl. (2002) som lyfter upp normativa och 
kulturella bestämmelser som orsaken till differentieringen av manliga och kvinnliga beteenden. 
Idag har det dock skett en förändring. Kvinnor är mer självständiga och självsäkra i sin roll i 
samhället och män har börjat ta mer ansvar i hemmen.  

När det kommer till upprätthållande av könsnormer i förskolan, min andra forskningsfråga, kan 
man härleda informationssvaren till en grov generalisering av vad som tycks vara ”normala” 
beteenden bland flickor och pojkar i förskolan. Pojkarna målas i informationsinsamlingen ut 
som aggressiva bråkstakar och flickor lyfts upp som intelligenta och skolmogna elever vilket 
är en syn som hjälper till att upprätthålla snarare än utmana könsnormer. Utifrån tidigare 
hänvisning från Alsop m.fl. (2002) undersökning (refererad till i Staycey, 1993) så konstrueras 
maskulinitet och femininitet under interaktioner från hemmen, skolan och media. I och med att 
pedagogernas åsikter visar på en så pass grov generalisering är chansen stor att detta bidrar till 
att barnen konstruerar könsroller efter de normer som förmedlas. 
Svaren jag fick från förskolornas pedagoger visar tydligt att det sker en uppdelning mellan 
flickor och pojkar i förskolan utifrån deras kunskapsutveckling. De visar även att det pågår en 
viss stereotypiskt könsfördelning genom att de båda förskolorna gruppfördelar flickor och 
pojkar under biologiundervisningarna vilket också upprätthåller könsnormer. 

Enkätundersökningen som genomfördes med de thailändska pedagogerna tyder på en 
generaliserad syn på flickor och pojkar i förskolan. Ändamålet med observationerna är därmed 
att ta reda på om pedagogernas teorier går ihop med hur förskolebarnen påverkas av sociala 
konstruktioner samt hur de själva agerar i sin omgivning 

Observationerna visar även de tecken på att de deltagande pedagogerna gör stor skillnad på 
flickor och pojkar i förskolan och därmed upprätthåller könsnormer. Dels sker det en stor 
kategorisering av flickor och pojkar när det kommer till både gruppindelningar och material 
som erbjuds. Ett exempel på detta kan man se under observation tre där den närvarande 
pedagogen gruppfördelar flickor och pojkar samtidigt som hon delar ut två lådor, en rosa till 
flickorna och en blå till pojkarna. Det visade sig dock att barnen inte alls såg färgkoordineringen 
då de delade upp sig efter eget behag. Under observationen utspelade det sig tydliga 
uppdelningar i byggkonstruktionerna i och med att flickornas favoritsysselsättning var att bygga 
torn och pojkarnas var att bygga pistoler. Man kunde även se att den närvarande pedagogen 
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drog förhastade slutsatser då hon löste en konflikt mellan en flicka och pojke genom att 
konfrontera pojken även om det var flickan som hade orsakat konflikten. Barnen visar tydliga 
tecken på att det inte är förbestämt vem som orsakar konflikter, men det är reaktionen de får 
från de vuxna som bestämmer vem som gjort vad. Dessa förutfattade meningar kan kopplas till 
Alsop m.fl. (2002) där de sammanlänkar samhällets normativa och kulturella bestämmelser till 
vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt. I detta fall antydde pedagogen att flickan var 
offer för pojkens rackartyg. Observationerna ger dock tydliga signaler på att flickor kan vara 
minst lika ”stökiga” som pojkar.  

Under informationsinsamlingen berättade en av pedagogerna att det finns stora skillnader 
mellan flickor och pojkar. Detta kan man enligt henne se under deras lekstunder där flickor 
oftast väljer att leka affär eller med dockor och pojkar boxas och leker krig. Observation två 
visar dock en annan bild då Fay (fyra år) under filmstunden inleder en krokodillek med ett par 
andra barn. En pedagog ingriper och ger Fay en tillsägelse. Det blev tyst en stund men sedan 
startar Fay leken igen. Ett annat exempel är under observation tre där Djeep (fem år) tar en 
legobit från en pojke. Pojken blir arg och river Djeeps torn och blir därefter tillsagd av en av 
pedagogerna. Dessa exempel visar också att pedagogerna upprätthåller könsnormer genom att 
agera enligt förutfattade meningar om hur flickor och pojkar beter sig. 
Observationerna visar även att det sker en viss favorisering av flickorna i förskolan. Exempel 
på detta kan man se i nästa alla genomförda observationer men främst i observation fem där två 
pratglada pojkar blev allt för högljudda under en lektion. Situationen såg dock annorlunda ut 
under observation två där en flicka enbart fick en tillsägelse efter att ha orsakat oreda under en 
filmstund. Även observationstillfälle tre visar ett orättvist bemötande där en pojke blir tillsagd 
efter att ha vält ner en flickas torn. Det pedagogen inte såg var att flickan i början orsakade 
ilskan hos pojken vilket resulterade i att han reagerade som han gjorde. Tillsägelsen pojkarna 
fick i observation fem skiljer sig väldigt mycket från hur de tilltalar flickorna. Tonen samt 
bemötandet pojkarna mottog var mer allvarligt och mer utpekande än det flickorna fick. Det 
finns inga svar på om detta sker regelbundet men om man kombinerar svaren från 
informationsinsamlingen och observationerna så kan det tyckas att förhållningssättet som utgår 
ifrån pedagogernas egna föreställningar om vad de anser vara typiska beteenden hos flickor och 
pojkar och detta synsätt kan leda till upprätthållande at av könsnormer.  

Intervjuerna med modersmålslärarna tyder på att den konservativa uppväxten har påverkat dem 
som vuxna vilket ibland visas då de gamla normerna omedvetet dyker upp i samtal. Trots detta 
så försöker de att inte låta de inrotade normerna ha en påverkan på hur de bemöter sina elever. 
Min analys på problematiken här är att dessa pedagoger har en förutfattad mening om 
flickaktiga och pojkaktiga attityder och förhållningssätt vilket gör att de till stor del 
upprätthåller könsnormer i förskolan. Exempelvis pekade pedagogen Sam ut en pojke som 
klassens ”bråkstake” medan pedagogen Waan lyfter fram flickornas intelligens, en intelligens 
pojkarna inte når upp till. Detta är ingen bild av stereotyper som pedagogerna gör bara i 
Thailand. Enligt en undersökning som gjorts på en svensk skola har resultatet av observationer 
och intervjuer också här visat att ”flickor uppfattades som lugna, försiktiga och skolinriktade, 
medan pojkarna beskrevs som stökiga och högljudda” (Frangeur et al., 2010). Holm (2010) 
menar i sin text att orsaken till de stereotypa könsmönstren visade sig vara tankar ur ett 
mognadsperspektiv som ständigt upprepas utan att problematiseras. 
För att sammanfatta min analys finns det tydliga kulturella normer som både förskolelärarna 
och modersmålslärarna kan urskilja, de beskriver upplevelsen av starka könsroller under sin 
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uppväxt vilka, även om de flesta vittnar om att förändringsprocesser skett, till viss del lever 
kvar än idag. 

Ovan har jag visat på många exempel som upprätthåller könsnormer i förskolan i Thailand. 
Även om pedagogerna anser att alla barn ska behandlas lika och att alla ska ha samma 
förutsättningar, vilket givetvis är en bra grundsyn för jämställdhet, finns det ingen medvetenhet 
om vilka beteenden som upprätthåller könsnormer och vad som kunde göras praktiskt för att 
utmana könsroller och jobba för jämställdhet. 
Även om deras princip är att alla barn ska få samma utbildning innebär det inte att de fullt ut 
genomför alla undervisningsaktiviteter på ett likställt och jämställt sätt. Detta kan man 
exempelvis se på förskolornas fyra specifika utbildningsområden där grundämnena består av 
kropp, känslor, samhället och intelligens. Trots att förskolorna utgår ifrån samma grundämnen 
i sin undervisning så kan man ändå se i deras enkätsvar att de genomför könsuppdelade 
gruppaktiviteter. Tyvärr verkar arbetet med att aktivt utmana könsroller i förskolan ganska 
frånvarande.  
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6 Diskussion 
I denna del av arbetet kommer jag att diskutera vad som gått snett i min undersökning och vad 
som kunde ha förbättrats för en mer genomarbetad fältstudie. Jag kommer även ta upp några 
frågetecken som har uppstått under granskningen av datainsamlingen till resultatet. Slutligen 
redovisas tankar och idéer för framtida forskning för den som kan tänka sig att forska inom 
samma ämnesval.  
 

6.1 Metoddiskussion  
Denna studie har visat att en större noggrannhet borde ha vidtagits vid fältstudien. I stället för 
att genomföra en så kallad ”enkätundersökning” så skulle jag med hjälp av min tolk ha kunnat 
satt mig ner och intervjuat deltagarna i Thailand. I mitt fall så implementerade jag inte detta då 
jag ansåg att min tolk kunde översätta den thailändska texten och därmed bidra till ett smidigare 
genomförande av datainsamlingen. Grundtanken med den genomförda enkätundersökningen 
var att finna en enkel och effektiv undersökningsmetod som kunde tillföra en omedelbar 
reliabilitet. Enligt Haavind (2000) är relationen mellan intervjuare och den intervjuade en viktig 
del i en forskning. Haavind menar att en intervju ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att den 
underlättar och stödjer svarspersonerna i ett fritt berättande. I och med att jag inte bemästrar det 
thailändska språket och personligen inte kunde genomföra en genuin intervju så blev det ytterst 
essentiellt att finna en metod som kunde erbjuda deltagarna tryggheten att kunna uttrycka sig 
fritt. Jag valde därmed att genomföra en skriftlig enkätundersökning som kunde erbjuda 
deltagarna betänketid för att besvara frågeställningarna och därmed undvika känslan av press 
av olika slag. Denna metod resulterade dock i en minskad reliabilitet då jag senare under 
granskningen insåg att majoriteten av svaren jag fick från enkätundersökningen var näst intill 
identiskt besvarade. Det är dock tänkvärt att nämna orden rädsla och osäkerhet i just detta 
diskussionssammanhang, speciellt när det kommer till de mer personliga frågeställningarna. Då 
frågeställningarna kan ha uppfattats som alldeles för personliga och svårbesvarade är det bara 
naturligt för oss människor att försöka finna trygghet hos andra som befinner sig i samma 
situation. Frågorna kan ha lett till att svarspersonerna kände sig obekväma och därmed valde 
att svara som de själva ansåg mer passande, därav de identiska svaren. Det kan även ha varit så 
att de kände sig osäkra inför hur öppna de kunde vara att fritt uttrycka sig och kanske också lite 
rädda för att deras uppriktighet kunde få en negativ påverkan på deras yrkesliv.  

Genomförandet av observationerna visade sig, trots den stundade högtiden, vara en mindre 
komplicerad process. Eftersom att alla blanketter redan hade blivit besvarade och signerade 
kunde jag ägna mer tid åt att observera pedagogerna och barnen under samspel. Då jag hade 
kontroll över hur observationerna skulle utföras så hade jag även kontroll över validitetskvalitén 
av datainsamlingen. Samma validitetskvalité kunde jag dock senare under bearbetningen inte 
finna bland enkätsvaren vilket riskerade undersökningens reliabilitet.  

I brist på variation och därmed den låga reliabiliteten så fick jag kompensera datainsamlingen 
med intervjuer hemma i Sverige. Intervjuerna jag genomförde med de tre modersmålslärarna 
gav inte bara ett bra resultat men bekräftar även kunskapen om hur viktig närkontakt är när det 
kommer till kvalitativa undersökningar. Närkontakten som Haavind informerar om skänker inte 
bara trygghet och känslan av kontroll hos både intervjuare och den intervjuade, den ger även en 
gemensam tillförlit, en tillförlit som är ytterst viktig om man ska öppna sig för andra.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar vilket jag tidigare nämnt en stor generalisering av vad som anses vara typiska 
beteenden hos flickor och pojkar. Pedagogerna verkar dock uttrycka en viss förståelse för vad 
lika värde innebär eftersom de själva upplevt det könsroller oftast leder till, orättvisa. Oavsett 
så verkar de inte ägna någon större energi till att utmana de typiska könsrollerna i sin 
undervisning. Trots detta informerades jag om att de vanligtvis inte delar upp flickor och pojkar 
i förskolan såvida det inte handlar om specifika ämnen om kroppen. Detta kan dock motbevisas 
då observationerna indikerar en stark genusfördelning bland pedagoger inte bara i 
förhållningssättet till barnen men även i materialet de erbjuder dem. Barnen visar dock vid 
flertaliga tillfällen att de trotsar könsfördelningarna då de själva i slutändan väljer vad de vill 
leka och vilka de vill leka det med. Barnens lek synliggör en verklighet som talar om en 
förändrad tid när det gäller sociala konstruktionen. Den stereotypa synen finns fortfarande kvar 
men i och med att thailändska kvinnor börjar ta mer plats både i hemmet och i samhället så kan 
man idag se en annan sorts orättvisa. Detta kan man exempelvis se i enkätundersökningen där 
pojkarna utmålas som stökiga och irrationella medan flickorna beskrivs som det ”ledande” 
könet. Man kan även genom observationerna se ett ojämlikt bemötande i hur pedagoger ger 
tillsägelser till barn som ”stör” eller skapar konflikter.  
Under bekantskapen med de thailändska pedagogerna passade jag på att fråga om de kände till 
några manliga förskole pedagoger i området eftersom jag gärna ville utöka variationen på 
enkätundersökningen. Det gjorde de inte, i alla fall inte inom förskolan. En av pedagogerna 
informerade mig om att förskole yrket inte lockar män såvida det inte gäller homosexuella män 
med starka modersinstinkter. Hon informerade mig dock om att hon själv aldrig mött en manlig 
pedagog inom förskolan och att man bör söka sig till storstäderna om man vill finna en sådan. 
Det fick mig att tänka på bristen på manliga förebilder inom förskoleverksamheten och hur 
viktigt det är för både flickor och pojkar att tidigt få uppleva jämställdhet inom 
yrkesverksamheter. Då undersökningen visar att den thailändska förskolan verkar domineras av 
kvinnliga pedagoger så går barnen miste om den möjligheten. Detta kan kopplas till Svaleryds 
(2010) beskrivning av samspelets betydelse för hur barn uppfattar innebörden i vad som anses 
vara lämpliga egenskaper hos män och kvinnor. I och med att det sker en samhällsförändring 
där kvinnor tar mer plats i det thailändska samhället så har jag svårt att undvika glädje men 
känner även sorg. Vilka är egentligen de stora förlorarna i detta? 
Vilka kulturella normer kan man då finna i datainsamlingen och på vilket sätt påverkas barnen 
själva av dessa? Det som utmärker sig mest är pedagogers starka minnen från barndomen och 
deras syn på samhället och könsroller idag. Det har som jag många gånger tidigare i arbetet 
nämnt skett en drastisk förändring i samhället när det kommer till vem som får göra vad. Enligt 
dem var det svårt att uttrycka sig och agera utifrån sin egen vilja utan att påminnas om vad som 
är lämpligt för dem. Idag ser det dock annorlunda ut för kvinnor då de har fått mer plats i 
samhället. I och med förändringen har de kunnat påverka den sociala konstruktionen till något 
som gynnar deras position i samhället. Denna konstruktion har dock genom datainsamlingen 
visat sig vara både positivt och negativt för förskolebarnen då den även nu precis som förr 
fortfarande leder till orättvisa och ojämställdhet mellan könen. Detta kan man bland annat se 
på observationerna som visar hur barn reagerar på tillsägelser samt hur de senare mottar och 
agerar efter tillsägelserna. Flickorna tycks ha fått ett försprång när det kommer till att vara 
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utagerande medan pojkarna oftast blir tillsagda på ett väldigt strikt sätt vilket bidrar till att de 
sakta men säkert drar sig tillbaka för att inte återskapa händelsen och därmed behaga 
pedagogen. Undersökningen har visat ett större engagemang för att förstärka flickor och 
kvinnors rätt att själva välja vad de vill göra med sina liv. Detta dock på bekostnad av pojkarnas 
rätt då enkätundersökningen och observationerna i Thailand visar en stor skillnad både i 
förhållningssätt och bemötande. Uppmuntran i tidig ålder är oerhört viktig för att stärka barns 
självkänsla och tro på att de kan tackla alla utmaningar som uppstår under livets gång. Vårt 
förhållningssätt påverkar enligt läroplanen (Lpfö 98 Rev. uppl. 2010) barns förståelse och 
respekt för de rättigheter och skyldigheter de har. Därför är det ytterst viktigt att vara en bra 
förebild för våra åskådare, barnen. 

6.3 Framtida forskning 
Ett intressant ämne som uppstått under datainsamlingen är männens roll i den thailändska 
förskolan. Under en öppen diskussion med en av de thailändska pedagogerna ställde jag frågan 
om hon kände till några manliga förskolepedagoger inom distriktet. Svaret jag fick från henne 
var att det inte fanns några manliga pedagoger. Anledningen enligt henne var att yrket ansågs 
vara för kvinnor. Män ägnar sig oftast åt tyngre jobb som jordbruk och byggnationer. Även 
kvinnor ägnar sig åt ”tyngre” arbeten men män väljer än idag att avstå från det som anses vara 
”kvinnliga” yrken. Det finns dock de som avviker sig från de ”vanliga” normerna inom yrkesval 
men de var enligt henne homosexuella män. Frågan är om det verkligen stämmer. Finns det 
manliga förskolepedagoger och var i Thailand kan de befinna sig? Varför har de valt att jobba 
just inom förskolan? Vilka intryck och förhållningssätt har de bemötts med av kollegor och 
barn? Har kollegor och barns bemötande någon påverkan i hur de utför sitt arbete? Det finns 
många frågor och intressanta aspekter att ta tag i och det skulle i framtiden vara intressant att 
få möjligheten att forska på ämnet manliga förskollärare i Thailand. 
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Bilagor 
 
Intervjufrågor till de thailändska pedagogerna: 

1 Ålder – Målet var att försöka se om ålder har någon påverkan med hur pedagogerna 
bemöter flickor och pojkar. 

2 Hur långe har du jobbar på förskola? 
3 När och varför valde du att utbilda dig till förskolelärare? – Målet var att se syftet med 

deras yrkesval samt hur många års erfarenhet de har av den. 
4 Hur ser din egen barndom ut? 

5 Anser du att din barndom har påverkat dina föreställningar om hur flickor och pojkar får 
se ut och bete sig? – Målet var att få en inblick i förskolepedagogers erfarenheter av deras 
egen barndom. Jag ville även se om de anser att barndom har en stor påverkan i hur de 
som pedagoger ser på flickor och pojkar i förskolan. 

6 I barnkonventionen artikel 29 – paragraf (d) står det att ”konventionsstaterna är överens 
om att barnets utbildning skall syfta till att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett 
samhälle. En av dessa förberedelser består av jämlikhet mellan könen. Har ni något 
liknande arbete här på förskolan? 

7 Hur arbetar ni för att åstadkomma jämlikhet mellan flickor och pojkar på denna förskola? 
- Målet med denna frågeställning var att få en inblick i deras arbete med flickor och 
pojkar i förskolan.    

8 Har förskolans läroplan en genusinriktning att utgå efter eller har ni ett eget mål? I så fall 
vilka? 

9 Hur arbetar ni för att nå målet? – Syftet med denna fråga var att se om förskolan arbetar 
efter en läroplan samt om det finns ett genustänk i innehållet. 

10 Har ni tidigare haft en anställning på en annan förskola? 

11 Hade den förskolan ett sådant arbete och i så fall, hur arbetade dom för att nå målen? – 
Syftet med dessa två frågor var att se om alla förskolor arbetar efter samma läroplan samt 
om de har något liknande arbetssätt med genus och jämlikhet. 
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Frågeställningar till de thailändska modersmålslärarna: 
1. Hur gammal är du? 

2. Vilket arbete har du? 
3. Hur länge har du arbetat med det du gör idag? 

4. Har du genomgått någon lärarutbildning i Thailand? 
5. Om ja, vilken inriktning läste du? 

6. Varför valde du den inriktningen? 
7. Kan du berätta hur bemötandet av flickor och pojkar var när du växte upp i Thailand? 

8. Finns det skillnader i bemötandet? 
9. Om ja, vilka skillnader gjordes det? 

10. Har du egna erfarenheter att berätta om? 
11. Har du arbetat som förskolelärare i Thailand? 

12. Om ja, hur bemöts flickor och pojkar i förskolan? 
13. Om det finns skillnader i bemötandet, vilka skillnader gjordes det? 

14. Anser du att din egen barndom har påverkat dina föreställningar om hur flickor och 
pojkar ska bemötas? 

15. Hur ser bemötandet av flickor och pojkar under tiden du arbetade som förskolelärare i 
Thailand och idag? 

16. Om det finns några förändringar, vilka förklaring kan du ge om förändringarna? 
17. Har du något att lägga till om vad vi pratade om? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


