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Abstract: 

In this interview study I have used qualitative interviews to find out how educators in preschool reason 

about gender, gender roles and gender neutral words in preschool. The interviews are based on issues 

concerning awareness about language as a shaping factor  of gender,  how and what educators do to 

counteract traditional gender roles, and the use of gender neutral words in preschool.

The result show that the educators look at children as individuals rather than as carriers of 

gender, and that the focus can be on a specific child's interest.  It it also the individual focus not the 

language that the educators talk about when it comes to breaking the gender roles in preschool. When 

talking about gender neutral words they diskuss words that work just as well for both for girls and boys, 

the swedish gender neutral word “hen” is also mentioned. But in order for gender neutral words to work 

and be used by the educators in preschools they need more knowledge, it is ultimately the educators who 

must explain its meaning of it to both children and guardians.
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Sammanfattning: 

I  denna intervjustudie har jag använt  mig  av kvalitativa  intervjuer  för att  ta  reda på hur pedagoger 

resonerar kring genus, könsroller  och könsneutrala  ord på förskolan.  Intervjuerna har jag genomfört 

utifrån frågeställningar som tar upp pedagogers medvetenheten kring språk som genusformare, hur och 

vad de gör för att motverka de traditionella könsrollerna samt användningen av könsneutrala ord på 

förskolan.

Resultatet visar att pedagogerna ser på barnen som individer istället för bärare av genus 

och att fokuset istället kan ligga på det specifika barnets intressen. Det är fokuset på individen och inte 

språket som pedagogerna talar om när det gäller att motverka de traditionella könsrollerna på förskolan. 

När de talar om könsneutrala ord diskuterar de ord som fungerar lika bra för flickor och pojkar, de 

nämner även det könsneutrala ordet hen. Men för att könsneutrala ord ska fungera och användas av 

pedagogerna  på  förskolorna  behöver  de  mer  kunskaper,  det  är  i  slutändan  pedagogerna  som måste 

förklara för både barn och vårdnadshavare om dess betydelse. 

Nyckelord: genus, könsroller, könsneutrala ord, hen, förskola
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Inledning
I takt med den växande debatten om det könsneutrala ordet hen och dess vara eller icke vara i den 

svenska ordboken växte mitt intresse för ämnesområdena språk och genus. Motståndarna till ordet 

talar om ordet som en ersättning till hon/han medan de mer positiva ser det som ett komplement, 

eller  ett  ord  för  de  personer  som inte  känner  att  de  passar  in  under  mallen  för  han  eller  hon 

(Cederskog,  2012).  Jag  har  i  tidigare  arbeten  och  inlämningar  testat  att  benämnt  barn,  vars 

biologiska kön inte spelar någon roll, med det könsneutrala ordet hen. Detta har mötts med olika 

funderingar men på det stora hela har mina lärare på universitetet i Karlstad varit positiva.

Genus är ett ganska stort samtalsämne inom förskolan och skolans värld, där flickor 

och pojkar oftast delas upp i två motsatta läger fyllda av olikheter. Färger, leksaker, böcker är bara 

några av sakerna som sägs påverka hur barnen växer upp och skapar sin bild av genus. Ibland 

kanske det är lätt hänt att glömma att även vi vuxna på förskolan påverkar barnens tankar om genus. 

I förskolans läroplan Lpfö (Skolverket, 2010) står det skrivet om vuxna som viktiga 

förebilder  men  även  att  de  (vi)  påverkar  barnens  förståelse  och  respekt  för  de  rättigheter  och 

skyldigheter som finns i samhället. 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till 
att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller (ibid., s.7)

Vi lever i språket, utvecklas genom samarbete med andra och genom det utforskar och 

förändrar vi vårt språkliga kunnande (Larsson, 1989). Språket är också något vi bara  har, i varje 

social  situation,  medvetande och i  varje reflekterande tanke är vi  människor  beroende av språk 

(Edlund, Erson, Mille, 2007). Genom vårt sätt att interagera med andra bär, formar och förändrar 

språket synen på våra liv (ibid.). Det är i samtalet med barnen som de lär sig de olika regler som 

finns i  samhället  och det är  här  grunden till  deras utveckling  läggs.  ”Som små barn ser vi  oss 

självklart som aktiva användare av talspråk och tar därför omedvetet till oss talspråkets regler när vi 

hör på andra” (Teleman, 1989, s.11).

Det jag vill uppnå med mitt examensarbete är att ta reda på hur pedagogerna resonerar 

kring  sitt  eget  språk  som en bidragande del  i  barnens  genusformande.  Är de medvetna  om de 

vuxnas språk på förskolan som en faktor till vad barnen lär sig kring genus så som manligt och 

kvinnligt.  Vad  gör  de  för  att  motverka  de  traditionella  könsrollerna  och  kan  könsneutrala  ord 

fungera på en förskola?  
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Syfte
Syfte med mitt examensarbetet är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring genus, könsroller och 

könsneutrala ord på förskolan. Om hur pedagoger använder sig av det talade språket som bland 

annat genusformare men även för att motverka de traditionella könsrollerna. 

Frågeställning
Hur resonerar pedagoger om sitt språk som en genusformare? 

Hur och vad gör de för att motverka de traditionella könsrollerna genom språk? 

Vad anser pedagogerna om användningen av könsneutrala ord i förskolan?  
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Teori

Konstruktivism 

Mitt  examensarbete  har  sin  utgångspunkt  från  den  vetenskapsfilosofiska  teorin  konstruktivism. 

Konstruktivistiska  forskare menar  att  ”varje  människa  konstruerar  sin egen bild  av omvärlden” 

(Claesson, 2007). En forskare som starkt brukar kopplas till konstruktivismen är Jean Piaget (1896-

1980) som menade att människan försöker forma sig en uppfattning av världen eller sammanhanget 

som hon eller han befinner sig inom (ibid.). Utifrån det konstruktivistiska forskningsperspektivet är 

kön  ingenting  man  är eller  har,  det  handlar  istället  om någonting  som  konstrueras eller  görs 

(Edlund, Erson, Mille, 2007).

Utifrån ett konstruktivistiskt forskningsperspektiv, det perspektiv som inom köns-/genusforskningen har 
det  största  förklaringsvärdet  när  det  gäller  att  förstå  mänskligt  liv,  är  kön ingenting vi  kan utgå  från, 
någonting vi har eller är utan något vi gör. Vi måste fråga oss inte bara varför och hur kön skapas i olika 
situationer och praktikgemenskaper utan också vilka effekter detta får (Edlund, Erson, Mille, 2007, s.142).

Konstruktivism förklarar Molander (1996) med tre punkter, professionell kunskap där 

vi konstruerar bland annat lösningar. Kunskap-i-handling och reflektion som är konstruktioner på 

men inte avbilder av verkligheten. Samt den vanligaste och primära filosofiska ståndpunkten, att vi 

är medskapare av den värld vi lever i (ibid.). Bryman (2002) talar om konstruktivism som ett äldre 

ord för konstruktionism, där sociala företeelser och dess mening är i ständig förändring med hjälp 

av sociala aktörer. ”...jag menar att social konstruktionism utgör en ontologisk ståndpunkt som rör 

sociala objekt och kategorier, det vill säga att dessa är socialt konstruerade” (Bryman, 2002, s.33).
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Litteraturöversikt

Genus och kön 
Den första fråga man som nybliven förälder möter är ”Blev det en pojke eller en flicka?” detta är ett 

genomgående tema jag möter  i  litteraturen när jag sökt information kring genus.  Redan på BB 

skapas de första indelningarna som sedan möter individen/barnet resten av dess liv.  (Einarsson, 

Hultman, 1984; Rithander, 1991; Bjerrum Nielsen, Rudberg, 1991; Svaleryd, 2002; Havnesköld, 

Risholm Mothander, 2009).  Genom att ställa denna fråga tar man reda på vilket biologiskt kön det 

nyfödda barnet har. Att födas inom ett visst biologiskt kön medför inte automatiskt att man som till 

exempel kvinna föder och ammar barn därför att de kan.  Genus  förklarar tydligare att eventuella 

skillnader  mellan könen även beror på förväntningar,  föreställningar,  handlingar  och tolkningar. 

Inom ordet genus läggs även en förståelse av de könsmaktssystem som finns i samhället (SOU, 

2004:115).  Genus är  en social  konstruktion  där  ramarna  för  vad som är  kvinnligt  och  manligt 

ständigt raseras och återskapas. Det är inte bara i relation till det motsatta könet som genus skapas, 

även inom gruppen kvinnor/män skapas och bevakas gränser och regler till de egna medlemmarna 

inom gruppen  (Wernersson,  2009).  ”Vi  föds  inte  till  pojkar  eller  flickor  utan  vi  görs  till  det” 

(Rithander, 1991, s.8).  Identitet, som även innefattar de upplevelser man har av att vara pojke eller 

flicka,  bildas  i  samspel  med de personer som finns i  barnets  närmaste  krets  (Bjerrum Nielsen, 

Rudberg, 1991). Omgivningen är den som avläser barnets kön och tolkar dess beteenden som inom 

ramen: flicka eller pojke, det biologiska könet blir med tiden det sociala könet (ibid.)

I  den  statliga  utredningen  SOU  2010:99  skriver  författarna  att 

samhällsvetenskapliga konstruktivismen menar att kön ”görs” och att vi påverkar genusordningen. 

Essentionalisterna säger istället att kön ”är” och menar att de skillnaderna som finns mellan könen 

inte  går  att  förändra  (SOU,  2010:99).  Att  det  redan  från  födseln  är  förutbestämt  vilka  sociala 

mönster vi skall följa baserat på vårt kön (SOU, 2004:115). Konstruktivismen menar att vi föds 

väldigt  lika och sedan utvecklar  våra  egenskaper,  identiteter  och handlingsmönster  utifrån  våra 

sociala  sammanhang,  på så sätt  blir  vi  olika (ibid.).  Även författarna till  boken  Språk och kön 

(Edlund,  Erson,  Mille,  2007)  beskriver  det  konstruktivistiska  tänkandet  med  att  kön  inte  är 

någonting  man  är  eller  har  utan  istället  någonting  som konstrueras/görs.  De anser  även att  det 

språkliga samspelet gör kön och att både barnet och den vuxna är delaktiga och förhandlar om sina 

identiteter (ibid.). Lpfö (Skolverket, 2010) skriver om de vuxna som en påverkande faktor och en 

bidragande del i barnens förståelse kring bland annat rättigheter, skyldigheter och genus. 
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Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att  
forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt  och manligt.  Förskolan ska motverka 
traditionella  könsmönster  och könsroller.  Flickor och pojkar  ska i  förskolan ha samma möjligheter  att 
pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket,  
2010, s. 7). 

Könsroller 
Med könsroller menar Rithander (1991) kläder, egenskaper, rörelsemönster och andra attribut som 

binds till kön. Hirdman (2001) ser ett osynligt bindestreck mellan kön – och roll där det skapas en 

uppdelningen mellan kön, som i  kropp, biologi och konstruktion. Är det ”könet” som bestämmer 

”rollen”  eller  ”rollen”  som  bestämmer  ”könet”  (ibid.).  I  SOU:s  delbetänkande  Den  könade 

förskolan (SOU, 2004:115) beskrivs könsroller som ett begrepp som uppstod vid 1950-talet för att 

förklara att  pojkar  och flickor  socialiseras,  det vill  säga uppfostras till  olika rollbeteenden med 

utgångspunkt  från  de  biologiska  olikheterna.  I  barnens  socialisationsprocess  är  den  vuxna 

förebilden en av de viktigaste  ingredienserna,  det är i mötet med oss som barnen får sin första 

spegling av det offentliga samhället (Svaleryd, 2002). Då barnen bygger bilden av sig själv baserat 

på de bilderna vi speglar tillbaka måste  vi som pedagoger göra upp med våra egna omedvetna 

föreställningar (ibid.). Både i kunskaperna de lär ut och sättet att vara bär de vuxna i skolan ett stort 

ansvar  att  se  barnens  identitetsskapande  och  sin  egen  roll  i  skapandet  av  jämställda  och 

demokratiska värderingar (SOU, 2010:99)

Lärarna  bekräftar  och  förkastar,  barnen  prövar  gränser  för  identiteten,  andra  barn  stoppar  vissa 
identitetsuttryck. I den här processen där barn och ungdomar lär sig hur normer fungerar är flicka och pojke 
som kategorier  ofta överordnade som identitetsmarkörer.  Skolans förhållningssätt  till  identitetsskapande 
och vad det innebär är av central betydelse för barnens liv (SOU, 2010:99, s.60)

Barnen och de vuxna
I barnens samspel med de vuxna lär de sig kulturbundna sätt att uppfatta sin omgivning och sig 

själva, samtidigt ingår de i en genusrelaterad process där de lär sig hur en pojke och flicka bör vara 

(Månsson, 2000). Många av de traditionella sätten att vara pojke och flicka förändras och ersätts 

med delvis nya tankar. Dock återfinns gamla stöttepelare som är svårare att lösa upp, en konsekvens 

av  detta  kan  bli  en  osäkerhet  som  orsakar  en  återgång  till  gamla  trygga  mönster.  Då  många 

samspelsmönster sker omedvetet finns det stor sannolikhet att de överlever och på så sätt påverkar 

samspelet (ibid.). Stereotypiska föreställningar om kön kan slå rot på grund av sociala processer 

som etableras och stärks då skolan har olika förväntningar på grupperna flickor och pojkar (SOU, 

2010:99). Oavsett vilken personlighet barnen har som individer lotsas de genom sin uppväxt av 

skilda  förväntningar  på  sig  själva  och  andra  beroende  på  kön,  vilket  ger  barnen  olika 

handlingsrepertoarer.  Detta  ger flickor  och pojkar olika sociala  förutsättningar  och strategier  att 
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tillägna sig kunskap på, flickor och pojkar förväntas ha olika intressen och olika kunskapsbaser 

(ibid.). 

Den dolda  läroplanen  visar  dock  att  det  ofta  är  en  inte  medveten  särbehandling  som blir  en  del  av 
lärandet. Något barnen lär sig är innebörden av kön/genus. I och med att pojkarna i många situationer får  
en framskjuten position och ett stort utrymme kommer de att uppfatta sig själva, eller i alla fall sitt kön  
som högt värderat. Det blir en form av idealisering och uppvärdering av det maskulina. Pojkar får spela  
huvudrollen och eftersom genus är relationellt, alltid skapat i relation till något annat, blir flickornas roll  
inte någon huvudroll utan en biroll eller statistroll (Månsson, 2000, s.207).

Rithander (1991) säger att den dolda läroplanen går ut på att barnen lyder läraren, 

sitter tyst och stilla samt väntar på sin tur, att arbeta individuellt och vara uppmärksam. Sett ur ett 

könsperspektiv kan även den dubbelt dolda läroplanen göra sig synlig genom att pojkar får större 

taltid än flickor men även genom att flickor i högre utsträckning räcker upp handen och väntar på 

sin tur. Lärare använder även flickor som ”modeller” för gott uppförande samt placerar dem mellan 

stökiga  pojkar  som  dämpare  (ibid.).  I  den  statliga  utredningen  Den  könade  förskolan  (SOU, 

2004:115) skriver författarna att många har en övertygelse om att när pedagogerna ser barnen som 

individer så hanteras de automatiskt likvärdigt och rättvist. Detta anser de är en föreställning som 

inte stämmer då särskiljningen mellan flickor och pojkar  baseras på pedagogernas förväntningar 

(ibid.). Dessa olika förväntningar på pojkar och flickor ger avtryck i barnens identitetsskapande, 

pojkarna lär sig att det finns mycket att förlora om de ”är som flickor”. Flickor i sin tur lär sig att 

det är charmigt att vara en pojkflicka. (ibid.). 

Månsson (2000)  talar  om att  pojkar  fostras  till  individualister  medan 

flickor  fostras  till  kollektivister.  I  de  vuxenledda  situationerna  ges  pojkarna  mer  utrymme  och 

uppmärksamhet, de söker och får bekräftelse. Både ögonkontakt och dialoger sker under längre tid 

och  svaren  är  fyllda  med  affekter  i  form  av  leenden  och  skratt  som  stärker  individens 

självuppfattning (ibid.). Tallberg Broman (2002) skriver om skillnaderna mellan pojkar och flickors 

talutrymme vid samling och helklassundervisning, flickorna ”får” ordet medan pojkarna ”tar” det. 

Författaren säger vidare att dessa mönster är under förändring och att flickor mer och mer skapar sig 

utrymme.

Språk
I boken Språk och kön (Edlund, Erson, Mille, 2007) skriver författarna om språket som någonting 

vi ”har” och liknar  det med syret  vi  andas.  Syret  finns bara där utan att  vi funderar över dess 

existens  eller  att  vi  varken kan se eller  känna dess  närvaro,  vad skulle  ske om syret  försvann. 

Samma tankar gäller språket, skulle vi klara oss utan språk? Det påstås att utan tillgång till språket 

skulle vi förtvina,  ”språket är livsuppehållande men också livsformande” (Edlund, Erson, Mille, 

2007, s.11). Språket har en förmåga att förändra, bära och forma våra liv (ibid.).  Det mänskliga 

- 6 -



talade språket är dynamiskt på så sätt  att  det ständigt förändrar eller  stärker uttalade handlingar 

(ibid.). Omvärlden i form av vuxna, jämnåriga, arbetskamrater, media etc förser oss med fördomar, 

attityder  och föreställningar  som när  de  upprepas  gång på gång bli  en självklarhet.  ”Med våra 

språkhandlingar befästs eller förändras också synen på kvinnor och män, på människor av olika 

religion, hudfärg, eller sexuell identitet,  på gamla människor, barn och unga, på människor med 

funktionshinder”  (ibid.,  s.21).  Thorne  och  Davies  (refererad  i  SOU,  2010:99)  menar  att  social 

interaktion och kommunikation lär barnen att bli flickor/pojkar, kvinnor/män. Larsson (1989) talar 

om att det mänskliga upplevandet och vetandet söker och finner ord, ”det blir till i ordet” (ibid. 

s.57).

Istället för att säga att en person har ett visst kön eller är kvinna eller man betonas handlandet – med hjälp 
av språket skapar, förstärker (eller undergräver) vi föreställningar om oss själva som sammanfaller med 
vad samhället förväntas av en kvinna eller man. Vi gör kön (Edlund, Erson, Mille, 2007, s. 12-13)

Språket är en bidragande del i att skapa och stärka de kulturella föreställningarna till 

vår kategorisering av kön (Edlund, Erson, Mille,  2007). Genom att utgå ifrån att  ordförråd och 

grammatiska strukturer bär en aktiv roll kring vår förståelse av omvärlden, så är valet av ord för att 

beskriva verklighetens karaktärer av största betydelse (ibid.). När språkliga förändringar sker görs 

detta i en långsam takt, det är även med en viss fördröjning till de sociala förändringarna som sker. 

Om språksynen är sådan där sociala förändringar även ger språkliga förändringar kan man alltså 

förvänta sig att ett mer jämställt samhälle även bidrar till ett jämställt språk, med minskad sexism 

(ibid.).

I det svenska språket använder man av tradition sig av generiskt han, dvs benämnt 

personer vars kön varit obekant med han (Edlund, Erson, Mille, 2007). Detta kritiseras för att göra 

kvinnor osynliga samt för att skapa missförstånd (ibid.). Sigurd (1991) skriver om problemet med 

att  i  skrift  välja mellan han och hon för att peka på någon oberoende av kön utan att  använda 

formella  varianter  så  som vederbörande  etcetera.  Att  i  texter  skriva  han/hon  eller  h(a|o)n  stör 

läsningen,  författaren  hänvisar  till  finskan  som har  ett  pronomen  med  ordet  hän,  det  har  även 

föreslagits  att  detta  ordet  ska  importeras  till  svenskan  (ibid.).  Språkrådet  (2012)  förklarar  det 

könsneutrala  ordet hen som ett  pronomen för en person och att  ordet används i  första hand av 

personer  som inte  känner  sig hemma i  könsuppdelningen på man och kvinna.  På liknande sätt 

beskriver även Nationalencyklopedin hen, ”ett könsneutralt personligt pronomen istället för hon och 

han” (NE, 2012). 
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Metod

Kvalitativ forskning 

I forskningen talas det om två olika metoder, den kvantitativa metoden och den kvalitativa metoden. 

Skillnader mellan dessa två forskningsmetoder är många men det kan ibland talas om siffror kontra 

ord. Den kvantitativa forskaren inriktar sig på olika siffermässiga mätmetoder på det sociala livet 

medan  den kvalitativa  forskaren  använder  ord  för  att  beskriva  analyser  av  samhället  (Bryman, 

2002). 

En underliggande premiss för många kvalitativa forskare är att det som samhällsvetenskapen ska syssla 
med (människor och deras sociala värld) skiljer sig från naturvetenskapens objekt. En viktig skillnad är att  
naturvetenskapens  analysobjekt  (bland  annat  atomer,  molekyler,  gaser,  kemikalier  och  metaller)  inte 
tillskriver mening till sin omgivning och det som sker i den, vilket människor dock gör (Bryman, 2002,  
s.264).

Jag har valt  att  använda mig av den kvalitativa forskningen och i detta  fall  av en 

intervjustudie. Kvale (1997) skriver om den kvalitativa forskningsintervjun som att den bygger upp 

kunskap. Att det rör sig om ett  samtal där det sker ett  utbyte mellan två personer om ett ämne 

(ibid.). Den kvalitativa intervjun ger deltagaren möjlighet att besvara frågorna med egna ord (Patel, 

Davidson, 2003). Öppna frågor ger fördelar så som att respondenten kan svara med sina egna ord 

istället för forskarens. Men det kan vara till nackdel då svaren kräver mer av respondenten. En av 

fördelarna med slutna frågor är att materialet är lättare att bearbeta. Slutna frågor kan dock skapa en 

viss  irritation  hos  respondenten  om denna  inte  hittar  bra  svarsalternativ  till  frågorna  (Bryman, 

2002).  

Kvale (1997) talar om den kvalitativa forskningsintervjun som halvstrukturerad då den 

varken är  strukturerad  som ett  frågeformulär  eller  som ett  öppet  samtal.  Intervjun görs  istället 

utifrån en intervjuguide vars fokus ligger kring ett tema och innefattar förslag till frågor. Bryman 

(2002) använder sig istället av begreppet semi-strukturerad intervju som innebär att intervjuaren 

använder sig av ett frågeschema med en uppsättning frågor, här kan frågornas ordningsföljd variera. 

Inför intervjuerna

Då genus och språk är  två stora ämnesområden kände jag att  det  var  av vikt  att  jag själv var 

förberedd på eventuella frågor. Därför har jag valt att läsa in mig på många av de olika begrepp som 

rör framför allt genus men även språk. Jag valde att göra den första kontakten av deltagarna genom 

att skicka dem ett mail (Bilaga1) där jag frågar om de vill delta i en intervju. De förskollärare jag 

skickat förfrågan till har jag letat fram genom att besöka en medelstor kommuns hemsida och sedan 
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klickat mig fram till de olika  förskolornas personallistor. Två deltagare kontaktade jag genom att 

skicka ett meddelande genom facebook, deltagarna är tidigare studiekamrater till mig och är båda 

förskollärare. 

Urval och avgränsningar

Jag valde att  intervjua pedagoger  som arbetar  på förskolan med barn i  åldrarna 1-6 år,  jag har 

däremot valt bort de som jobbat på en ren förskoleklass då de arbetar under en annan läroplan än 

förskolan. I takt med barnens åldrar blir de även mer påverkade av andra faktorer än pedagogerna. 

Eftersom jag ville  ta  reda  på  hur  pedagogerna  resonerar  kring  genus  och språk  valde  jag bort 

observation. Detta därför att jag vill att fokus ligger på hur pedagogerna funderar kring genus och 

språk och inte på vad de gör. Patel och Davidson (2003) skriver om att den kvalitativa intervjun har 

bland  annat  i  syfte  att  upptäcka  och  identifiera  den  intervjuades  uppfattning  om  ett  specifikt 

fenomen. 

Då läroplanen (2010) säger att förskolan ska motverka traditionella könsroller utgår 

jag ifrån att detta på olika sätt sker inom förskolans verksamhet. Därför fokuserar jag på vad och 

hur pedagogerna motverkar könsrollerna genom sitt språk. 

Genomförande av intervjuer 

Vid varje intervju kommer jag att använt mig av penna och papper för skriva ned vissa meningar 

och tankar som dyker upp. Jag kommer även använda mig av en app (ett program) i min Ipad för att 

spela in intervjuerna som jag genomför.  Vid varje intervjustart kommer jag berätta lite kort om 

examensarbetet samt att jag är student lärarprogrammet vid Karlstads Universitet. Andra frågor jag 

tar upp är de etiska där jag berättar för deltagaren om de etiska frågorna. En av intervjuerna kommer 

att  genomfördes  med  hjälp  av  ett  utformat  frågedokument  (bilaga  3)  som skickas  per  mail  då 

avstånd och andra omständigheter gör ett möte omöjligt. 

Bearbetning av material 
När jag sedan har genomfört intervjuerna kommer jag att  transkribera ljudfilerna till  text. Detta 

kommer ske med hjälp av min privata dator hemma för att kunna skärma av mig från så många 

störande moment som möjligt. Med transkribering menas att skriva ned, i detta fall med hjälp av 

dator och ordbehandlare, det talade språket så nära källans ursprungliga språk som möjligt. Kvale 

(1997) förklarar transkribering med ordet transformera, dvs att ändra från en form till en annan. 
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Studiens trovärdighet 

I en kvalitativ forskning handlar validitet om att man ”observerar, identifierar eller 'mäter' det man 

säger sig göra” (Bryman, 2002, s.257). Då jag själv har en hel del tankar och funderingar kring 

framför allt genus kan dessa påverka de frågor jag ställer vid intervjutillfällena. Det är av vikt för 

mig att hålla mig så neutral som möjligt för att inte påverka de svaren jag får. Då jag startat mina 

intervjuer med att läsa upp ett citat från förskolans läroplanen riktar jag in deltagarnas fokus på 

förskolans styrdokument och dess innebörd. Detta kan medföra att respondenterna till en början ger 

svar utifrån sig själva som pedagoger och inte utgår ifrån sina personliga tankar och erfarenheter. 

Genom  att  jag  utifrån  detta  citat  även  utgår  ifrån  att  förskolorna  på  olika  sätt  motverkar  de 

traditionella könsrollerna blir det inte en fråga om de gör det utan hur, vilket påverkar utformningen 

av frågorna. När jag sedan transkriberar intervjumaterialet  kommer vissa saker som bland annat 

mimik, betoningar och respondentens kroppsspråk att falla bort, detta kan påverka min analys och i 

slutänden även resultatet. 

Reliabilitet  i  ett  arbete  handlar  om hur  ”instrumentet”  kan  stå  emot  inverkan  av 

slumpen (Patel,  Davidson, 2003). Då min intervjustudie enbart innefattar  kvinnliga respondenter 

kan detta ha en påverkan på slutresultatet. Vid en liknande studie där respondenterna är män kanske 

resultatet  är  av en annan art.   Jag säger kanske,  då de trots  allt  har liknande utbildningar  som 

kunskapsbas och även utgår ifrån samma läroplaner och styrdokument

Etiska hänsynstaganden

När  de  kommer  till  humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning  utgår  forskarna  ifrån 

forskningsetiska principer,  dessa principer är utformade av Vetenskapsrådet (2002). Det handlar 

bland annat  om att  skydda de människor som väljer att  delta i  forskningen genom bland annat 

undersökningar och intervjuer. Inom dessa principer finns fyra olika grundkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Med  informationskravet  menas  att  forskaren  har  i  uppgift  att  upplysa  eventuella 

deltagare om deras uppgift  i  projektet  men även om de villkor som gäller.  Forskaren ska även 

berätta att deltagandet är frivilligt och att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan. Beroende av 

forskningen kan detta även gälla andra uppgifter som deltagaren bör ta del av. Deltagare i forskning 

behöver uttryckligen tacka ja till deltagandet, detta är samtyckeskravet. Deltagarna har även rätt att 

själva bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta. De har rätt att avbryta sitt deltagande 

när som helst utan negativa följder för dem. 
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Konfidentialitetskravet gör så att de som deltagit i forskningen avidentifieras för att 

inte kunna identifieras av utomstående personer. Detta då vissa uppgifter kan vara etiskt känsliga 

för personen i fråga. Detta medför också att personalen som hanterar dessa uppgifter omfattas av 

tystnadsplikt.  När forskningen handlar om barn kan vissa delar av den insamlade informationen 

komma att skada barnet i ett senare skede, om denne kan komma att identifieras. 

Nyttjandekravet pekar på att de insamlade uppgifterna inte får användas eller lånas ut 

för kommersiellt bruk eller i syften utanför de vetenskapliga. Uppgifter om personer som samlats in 

får  inte  utan  medgivande  av  den  berörda  användas  vid  beslut  eller  åtgärder  där  den  enskilde 

deltagaren påverkas.

Jag har  i  och  med  min  förfrågan om medverkan i  intervjuerna som skickades  till 

pedagogerna använd mig av dessa krav bland annat genom följande text; 

Med din tillåtelse kommer intervjun spelas in för att underlätta för i mitt arbete, detta material kommer 
senare att förstöras. Varken ditt namn, arbetsplats eller andra faktorer som kan identifiera dig kommer  
finnas med i det slutgiltiga examensarbetet. Du har när som helst möjlighet att avbryta din medverkan 
och jag kommer då förstöra eventuell intervju och din medverkan i min text (Bilaga 1).

Vid själva intervjutillfället  kommer  jag att  förtydliga  mitt  ämnesområde och deras 

medverkan i min studie samt de etiska grundkraven. Jag kommer trycka på att deras medverkan kan 

avbrytas och att de inte kommer kunna identifieras samt att all insamlat material kommer förstöras 

efter studien är slutförd. 
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Resultat 

Under den här rubriken kommer jag göra en kort presentation av intervjudeltagarna, samt redovisa 

resultatet  från  de  fem  intervjuerna.  Frågorna  jag  ställde  till  alla  respondenterna  berörde 

respondentens ålder, arbetslängd, utbildning samt eventuell genusutbildning. 

Eva är  54  år  och  har  arbetat  i  27  år  som förskollärare  varav  de  första  tre  som vikarie.  I  sin 

förskollärarutbildning hade hon ingen genusfokus ”det  fanns inte  då” men nu har  hon ständigt 

uppdatering genom sin arbetsplats. 

Jasmine är 24 år och tog sin förskollärarexamen i början av 2012 och har sedan dess arbetat som 

vikarie. I utbildningens första år fanns det inslag av genus i utbildningen. Själva inriktningen som 

heter ”hinder och möjligheter till lärande” var mer inriktad på barn med olika funktionshinder. 

Marianne  är 59 år och är utbildad barnskötare, detta har hon arbetat som i cirka 23½ år. Hon har 

under hela tiden fortsatt att utbilda sig och har efter sin utbildning även läst kurserna pedagogik, 

småbarnspedagogik och utvecklingspsykologi.

Nikola är 46 år och är född i Italien där hon bland annat studerade ekonomi och barn & fritid. Efter 

flytten till  Sverige har hon studerat till  förskollärare med inriktning ”hinder och möjligheter till 

lärande”  men  även  andra  kurser  så  som  genusvetenskap  och  filosofi.  Hon  har  arbetat  som 

förskollärare i Sverige ca 3 år. 

Cecilia är  38 år  och är  en  tidigare  barnskötare  som studerat  vidare  till  förskollärare.  I  hennes 

utbildning till  förskollärare ingick det genusutbildning. Efter utbildningen har hon inte deltagit i 

någon fortbildning kring genus. Sedan 4 år tillbaka arbetar hon som förskollärare.

Lpfö 98, genus och könsroller 

Som en startpunkt i intervjuerna med pedagogerna läste jag upp följande citat taget ifrån Lpfö;

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 
samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller (Skolverket, 2010, s.7)

Utifrån citatet säger Cecilia ”att vi ska hjälpa kommande generationer att våga vara 

sig själva”. Hennes tankar kring de stereotypa könsrollerna är att kvinna står för begrepp som bland 

annat mjuk, känslosam, omsorgsfull och underordnad medan begreppet man står för hård, självisk, 

dominant och självständig. Nikola talar om citatet att ”så ska det vara”, men att det är svårt att 

genomföra när man arbetar. Att arbeta medvetet gör att skillnaderna som görs mellan flickor och 
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pojkar märks. Stereotypa könsroller kopplar Nikola till pojkar/flickor, blått/rosa och olika leksaker 

till de olika könen, att flickor har kjolar medan pojkar har byxor. Hon säger att detta är något hon 

fått syn på först efter sin flytt till Sverige, att de inte har på samma sätt i Italien. 

Eva talar om sin arbetsplats som är i ett mångkulturellt område där hon upplever att 

föräldrarna  till  barnen ofta  håller  mycket  hårt  vid  de  stereotypiska  könsroller.  Föräldrarna  kan 

ibland säga att deras pojke inte får göra halsband eller armband, här säger Eva att det är upp till dem 

att där hos dom på förskolan får alla barn pyssla och leka med samma saker. Även Marianne pratar 

om föräldrarnas roll i de stereotypa könsrollerna, att det ibland kan vara de som säger ”ja men det är 

ju pojkar” när de till exempel använder pinnarna i skogen som svärd i en lek. Men hon pekar även 

på att andra pedagoger ibland anser att pojkar ska vara busiga, knuffas, vara högljudda och synas.  

Jasmine säger att könsrollerna ofta handlar om vad killar och tjejer ska bete sig eller inte, flickor 

ska vara snälla,  söta och gå i rosa ”tjejkläder” medan killar ska vara stökiga, fulla i liv och ha  

”machokläder”. Hon anser att det vore bättre om pedagoger inte la så mycket energi på det utan 

istället ger barnen valmöjligheter att kunna göra det dom vill. 

Arbetet kring att inte stärka könsrollerna i förskolan
När det kommer till arbetet kring att inte stärka könsrollerna säger Eva att pedagogerna på hennes 

förskolan arbetar  medvetet  med bland annat  att  se personen (barnen) och stärka personligheten 

istället  för  de  yttre  attributen.  Jasmine  har  inte  fast  anställning  på  en  specifik  förskola  utan 

vikarierar  och  tänker  själv  inte  jättemycket  på  just  genus  men  har  ändå  lagt  märke  till  att 

förskolorna arbetar kring det. Att de pedagogerna försöker uppmuntra barnen att vara med i alla 

lekar och aktiviteter. Hon själv säger att hon möter barnen utifrån hur de är som individer och när 

det sker en aktivitet, som till exempel att gå till skogen, så är den neutral ”Det är något som man gör 

med barnen i grupp det är ingenting som man utgår liksom ifrån att det är för tjejer eller det är för 

killar” (Jasmine). 

På Mariannes förskola har de sedan 2010 arbetat med genus, där har de bland annat 

tittat på förskolans lokaler och hur barnen använder sig av dem. Tidigare hade de en dockvrå som 

de  tillsammans  med  barnen  döpte  om till  restaurangen,  detta  då  de  såg  att  barnen  ofta  lekte 

restaurang. De har även ett konstruktionsrum där pojkarnas ofta busiga lekar avskräckte flickorna 

att delta i konstruerandet. För att få flickorna att välja detta rummet valde pedagogerna på förskolan 

att minska antal barn i rummet och på så sätt skapa ett lugnare rum. Marianne upplever att skogen, 

som de ofta är i tillsammans med barnen, är en neutral plats där flickor och pojkar i olika åldrar 

leker tillsammans. Pedagogerna har även tittat på böcker och leksaker ur ett genusperspektiv och 

förändrat  genom  att  bland  annat  köpa  in  fler  pojkdockor.  På  Mariannes  förskola  har  även 
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pedagogerna observerat varandra i arbetet, på så sätt fick de syn på att många saker inte var som de 

trodde. Pedagogerna på avdelningen försöker påminna varandra om saker och ser de nått så säger de 

till varandra och pratar om det när barnen inte är närvarande. 

Cecilia  har  i  sitt  arbete  ett  kompensatoriskt  förhållningssätt  där  hon  uppmuntrar 

flickor att ta för sig och utmanar deras lekar så de provar sådant som tidigare bara erbjöds pojkarna. 

Pojkarna uppmuntrar hon bland annat att uttrycka sina känslor och visa omsorg om varandra, hon 

ser  det  som viktigt  att  ge pojkarna bekräftelse  och plats  när  de rör sig utanför  de traditionella 

könsrollsmönster som finns. Nikola talar om mötet med barnen där det befinner sig, att fokus på 

barnens intressen gör att synen vidgas och att könet ”inte syns”. 

Tankar kring genus och könsroller på förskolan
På Evas förskola har de tillgång till genuspedagoger och det var inte så länge sedan de hade en 

föreläsning om genus på en fortbildningsdag genom förskolan. Hon tycker att det många gånger 

handlar om makt, vem som är stark och svag. Även Marianne har tillgång till genuspedagoger på 

förskolan, och genom dem får de material och undervisning ”hela tiden”. Hela förskolan arbetade 

aktivt med genus sedan 2010 som avdelningen sedan arbetat vidare med. Marianne tycker inte om 

när det är könsroller och uppdelat, hon vill att barnen ska ses som en grupp och att alla kan göra 

allting. 

Jasmine nämner pedagogernas olika språk till barnen, att till de minsta kan det ibland 

bli ett språk med ”puttinuttiga” röster. En viss anpassning behövs till  de mindre barnen men att  

pedagogerna ska tala till dom som individer. Hon känner också att fokus kan bli på barnens kläder, 

frisyrer eller annat istället på vad barnet klarat av att göra. ”Hon får ju inte uppmärksamhet för att 

hon har varit duktig på att plocka ihop efter sig eller att hon har tagit på sig sina stövlar själv. Hon 

får uppmärksamhet för att hon har en söt kjol eller att hon har fina flätor i håret” (Jasmine). Att det 

handlar om att utgå ifrån individen eftersom alla barn inte är lika varandra. 

Nikola säger att det är viktigt att vara medveten om språkets påverkan också, att hon 

själv märkt att hon vänder sig till flickor och pojkar på olika sätt. När det gäller flickorna blir det på 

ett mjukare sätt, att flickorna får svar medan pojkarna får försöka själva. Samma gäller tonfallet i  

talet  att  det  är  viktigt  att  göra  lika.  Hon har  genom sin  utbildning,  hinder  och möjligheter  till 

lärande, fått möjlighet att titta på sig själv och bli medveten om sig själv. Nikola säger att många 

gånger säger man ”nej jag gör inte det” men när någon observerar så gör man det i alla fall. 

Cecilia säger att hon är medveten om att vissa ord och egenskaper är kopplade till de 

traditionella könsrollerna och ”experimenterar” med sin användning av dessa till barnen. Här ger 

hon exempel så som va stark du är, va trevligt sagt och va snabb du är. Hon säger även att ”Just att 
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arbeta med positiva förstärkningar är något jag tror på och ofta känns det som att man ger barnen 

goda affirmationer om sig själva med förhoppningen att om de inte är sanningar nu så kommer de 

att bli det så småningom” (Cecilia).

Exempel på när de traditionella könsrollerna stärks 
Jasmine har mött pedagoger som tydlig pekat ut beteenden som flickiga eller pojkiga, ”pedagogen 

tilltalade en tjej att hon skulle vara lite mer.. lugn... för flickor är inte så, flickor beter sig inte så” 

(Jasmine). Att med språket peka ut att flickor är söta, gulliga och sedan inte använda dessa ord på 

pojkar, även pojkar kan vara söta och gulliga. Att man som pedagog inte ska ta bort saker från 

flickorna eller pojkarna för att de ska vara på ett visst sätt. 

Eva är säker på att de alla trillat dit på olika saker de gjort eller sagt under åren, men 

att det är svårt att komma på någonting specifikt. Hon säger även att de säkerligen kommer trilla dit 

igen,  men att  det är  viktigt  att  sätta sig ned, prata och reflektera över olika ageranden.  Cecilia 

skriver om en händelse med en kollega, som snart ska gå i pension. Kollegan hade precis tagit ned 

en  låda  med  barbiesaker  till  flickorna  när  en  annan  kollega  kommer  med  en  fyndlåda  med 

”magneto-saker” som hon köpt på loppis. Utan att tänka sig för säger hon ”åh va bra då kan ju 

pojkarna få leka med det” (Cecilia). 

På Mariannes avdelning har hon jobbat ihop med en pedagog som gjort stor sak av en 

flickas kläder, varje gång flickan kommit har pedagogen ställts sig upp och med både kroppsspråket 

och det talade språket berättat vilken fin och söt flicka hon är. I och med det här beteendet har 

Marianne märkt att flickan blivit väldigt intresserad av kläder. Marianne menar även att det kan 

hänga  ihop  med  föräldrarna  som nuförtiden  i  större  utsträckning  talar  om sina  barn  som små 

prinsessor och små prinsar. Och då många av hennes kollegor gått på mammaledighet i omgångar 

har hon fått arbeta med många olika pedagoger, hon ser detta som en erfarenhet då hon fått syn på 

pedagoger som ansett att flickor inte kunnat vissa saker medan pojkarna kunnat. 
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Könsneutrala ord och hen i förskolan 

När Jasmine tänker könsneutrala ord så tänker hon på ord som man kan använda på både killar och 

tjejer. Som exempel nämner hon duktig, snäll och kramgo, dessa tycker hon själv är neutrala. Andra 

ord tycker hon kan vara för stereotypiska. Både Marianne och Eva nämner ordet hen när jag frågar 

om de vet vad könsneutrala ord är för någonting. De har båda diskuterat ordet på sina förskolor, Eva 

i samband med att förskolan fått nyhetsbrev från genuspedagogerna.

Cecilia har hört talats om hen men då förklaringen till  ordet av misstag finns med 

bredvid  frågan  i  hennes  mail-intervju  håller  hon  enbart  med  i  den  beskrivningen  jag  skrivit, 

”könsneutrala ord är sådana ord som inte pekar på ett specifikt kön, genom att säga tex barn berättas 

det inte om det är flickor eller pojkar” (Bilaga 3, fråga 6). 

Nikola är osäker på vad könsneutrala ord är för något men kopplar det till pojkar och 

flickor och att det handlar om att det inte egentligen har med kön att göra. 

Ord eller meningar som bör undvikas
Eva tycker det skulle vara ganska svårt att komma ihåg om det fanns ord som inte fick användas. 

Hon säger att det finns olika språk beroende på vem som blir tilltalad och att talet till de yngre inte 

ser lika ut som till de äldre barnen och i yrket som pedagog förändras det ständigt. Cecilia undviker 

orden killar, tjejer, gulligt, sött, coolt och fräckt, detta för att kompensera för den stora mängden av 

dessa ord som finns i mediasamhället.  Jasmine talar  om ord som bara används i samband med 

flickor  eller  pojkar,  hon anser  att  orden ska  vara  för  alla  barnen.  Även Marianne talar  om de 

könsknutna orden så som till exempel prins och prinsessa och hon undviker just dessa ord. Istället 

för att säga liten och stor använder hon sig av orden äldre och yngre. 

Nikola  tilltalar  barnen olika,  ibland säger  hon barnen som en grupp andra gånger 

flickor,  pojkar som två olika  grupper.  Hon vill  att  ”dom ska veta  att  dom är flickor”  (Nikola) 

samtidigt som det inte betyder att man ska behandla dem, pojkar och flickor, olika. Talar hon till ett 

specifikt barn benämner hon barnet med dess namn. 

Vad betyder hen?
Jasmine frågar först om jag menar ”henne” när jag säger hen, men säger sedan ”hen är väll hon och 

han” (Jasmine). När jag berättar att hen kan användas vid tillfällen när man inte vet till exempel 

könet på den som kör lastbilen säger hon att hon använder sig av ord som är könsneutrala så som 

pilot, chaufför etc. Även Marianne förklarar hen som en sammanslagning av orden hon och han, en 

blandning. Hon talar även om ordet som en trygghet för personer som inte känner sig passa in under 

dessa. Att de vuxna som opererat sig och bytt kön genom ordet hen får en könsroll där de passar in. 
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Eva talar om nyhetsbrevet från genuspedagogerna och att det stod ”om konsten att 

vara människa och att det är mycket svårare att vara indelad i hon och han” (Eva). Men att hon själv 

tycker att det är överkurs och att i slutändan är vi alla olika och uppdelade i flickor och pojkar. 

Cecilia  känner  till  ordet och förstår  att  de personerna som inte känner  sig tillhöra  kategorierna 

han/hon definierar sig som hen, queer eller liknande. Hon vill även för deras skull arbeta och vara 

en del i ökad kunskap och medvetenhet. Själv använder hon inte hen för att hon inte är helt klar med 

sin  uppfattning  om ordet,  men  tycker  det  är  intressant  att  höra  argument  både  för  och  emot 

användningen. 

Nikola är osäker på hur hon ska förklara hen men talar om det som att sätta alla i en 

stor grupp. Hon gillar inte ordet för ”vi finns som kvinnor och män” (Nikola). Nikola berättar att det 

finns ett liknande ord på Italienska, ordet används i texter till exempel i forskning och formellare 

texter. 

Går det att använda hen och könsneutrala ord i förskolan?
Jasmine talar om att det kan öppna upp för barnen så de ser att båda könen kan göra allt. Att när  

man som pedagog tidigare sagt ”han” om chauffören i en lastbil kan istället ”hen” användas.

Cecilia talar om att det kräver en hel del träning för pedagogerna, att det tar tid att 

tänka om men att det inte är omöjligt. Även Nikola säger att hon behöver tid på sig för att vänja sig  

vid nya saker, att hon måste tänka och reflektera över det nya.  För henne är det inte viktigt att 

använda ordet hen för utgångspunkten är barnens intressen och dem som individer. 

Marianne säger att hon själv inte använder könsneutrala ord i verksamheten som det är 

nu men att om fler börjar använda det så det blir naturligare, nu känner hon sig inte bekväm med att  

använda könsneutrala ord. ”...man får nya saker som kommer så tycker man att dom är konstiga 

innan man vant sig vid dom och kan börja använda dom” (Marianne). 

Eva talar om att om det kommer ett direktiv om ett sådant beslut är det bara att hoppa 

på tåget, men att det skulle vara svårt att få med föräldrarna. 
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Avslutande diskussion

Metoddiskussion
Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer anser jag att jag fått en glimt av hur pedagogerna 

resonerar kring mina frågeställningar. Då jag valde att ta reda på pedagogernas resonerande och inte 

deras handlande tycker jag att intervjuer var en bra metod.  Däremot är det svårt att veta vilken 

påverkan jag har haft på intervjudeltagarna under själva intervjutillfällena.  För trots att jag varit 

medveten om att hålla mig så neutral som möjligt  har det funnits tillfällen då jag varit nära att 

”färga av mig” på intervjudeltagarna. Det har varit en nyttig erfarenhet för mig att inte ”sprida” 

mina åsikter och tankar kring ett ämne som berör mig på många sätt. Att ta ett steg tillbaka och 

lyssna på andras åsikter och tankar utan att döma eller ifrågasätta. Det är någonting jag ska ta med 

mig i mitt fortsatta yrkesliv.  

En av intervjuerna skedde genom mail där jag skickade ett frågedokument (Bilaga 3), 

denna form av intervju gav ett mer komprimerat svar än övriga intervjuer. Men med det menar jag 

inte att denna metod var sämre, men det har säkerligen påverkat utformandet av svaren bland annat 

genom att deltagaren fått större möjlighet att fundera kring frågorna. 

Två av pedagogerna är gamla studiekamrater till mig men då jag inte intervjuat dem 

som en kamrat till en annan utan tänkt på att hålla det professionellt anser jag inte att detta påverkat 

resultatet. En annan sak hade varit om dessa pedagoger varit del av min närmsta vänskapskrets och 

jag därför genomfört intervjun därefter. 

Hur resonerar pedagoger om sitt språk som en genusformare? 
Pedagogerna talar om olika språk, då bland annat om språket där barnet blir uppmärksammad för 

sina attribut istället för att fokuset ligger på individens förmågor eller tankar. Nikola och Jasmine 

talar om ett mjukare språk med ord som är ”puttinittiga” när det talas dels till flickor men även till  

de  yngre  barnen på  förskolan.  Detta  bekräftar  Einarsson och Hultman (1984) i  sin  bok där  de 

skriver att ”man är försiktig och mjuk när man talar till yngre barn och flickor”, de talar även om ett 

barnsligare tonfall gentemot flickor. Pojkarna tilltalas med en ”hurtigare” stil och de tilltalas oftare 

(ibid.).  Edlund,  Erson och Mille (2007) pekar på att  språket skapar,  förstärker  och undergräver 

föreställningar om oss själva och att detta sammanfaller med samhällets förväntningar på oss som 

kvinna eller  man.  Genom att  tala  till  flickor  på ett  specifikt  sätt  är  jag övertygad om att  detta 

påverkar dem, det betyder inte att alla blir som stöpta ur en och samma form då detta är bara är en  

faktor av många som påverkar vid genusformandet. Men om alla vuxna i ett specifikt barns närmiljö 
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ständigt bekräftar att detta barn inte till exempel kan klättra i träd då barnet är en flicka. Kanske 

skapar sig då detta barn en ”felaktig” självbild där hon heller inte kan klättra i träd.

Identitet – som också omfattar upplevelser av att vara antingen flicka eller pojke – bildas gradvis i samspel  
med de människor som omger barnet. Även om barnet ännu inte har någon förkärlek för var sig rosa eller 
ljusblått, reagerar omgivningen på dess kön och tolkar dess beteende och sinnesstämningar inom ramen:  
flicka eller pojke. Biologiskt kön blir efter hand socialt kön (Bjerrum Nielsen, Rudberg,1991, s.28)

Men är pedagogerna medvetna om språket som genusformare? På ett plan vill jag säga 

att de är medvetna om det talade språket som en påverkande faktor. Men att tala om det och göra är 

ofta  två olika saker.  Pedagogerna jag intervjuat  nämner vissa ord de undviker  men då jag inte 

genomfört  en  observation  kan  jag  inte  säga  om  det  dom  säger  överensstämmer  med  deras 

handlingar. 

Två  av  pedagogerna  berättar  att  förskolan  har  tillgång  till  genuspedagoger.  De är 

också dessa två pedagoger som berättar att de på avdelningen ”talat om det”. Det tolkar jag som att 

de  har  tagit  upp bland  annat  ordet  hen  och  genus  i  diskussion  med  de  andra  pedagogerna  på 

förskolan/avdelningen.  Dock nämner  ingen av dem om det  resulterade  i  någon förändring eller 

resultat av diskussionen. Ibland kanske pedagogerna behöver andra sätt att lära sig nya kunskaper, 

det kan vara viktigare för dem att de själva upptäcker konkreta handlingar i verksamheten än att läsa 

eller diskutera sig till den. 

Nikola talar om att observationer ibland avslöjar handlingar som man inte trodde själv 

gjordes, att det är viktigt att se på sig själv. Edlund, Erson och Mille (2007) skriver att språket är 

något vi bara har de säger också att vi sällan funderar kring det. Språket blir ett ting som finns men 

som sällan diskuteras, det finns där men är svårt att greppa och få syn på. En observation kan vara 

ett sätt att få syn på sitt eget språk till barnen och utifrån detta förändra sitt beteende. Dock är det 

svårt att avgöra vad det tidigare språkbruket till barnen haft för inverkan på deras genusformande. 

Cecilia säger att hon experimenterar med sitt språk till barnen och att genom att ge barnen goda 

bekräftelser hoppas att det så småningom blir till ”sanningar”. 

Hur och vad gör de för att motverka de traditionella könsrollerna genom 
språk? 

För att ta reda på hur och vad pedagogerna gör för att motverkar de traditionella könsrollerna är det 

av vikt att ta reda på vad de anser att könsroller är. Pedagogerna förklarar könsrollerna som en 

uppdelning  mellan  könen,  bland  annat  genom  färg  där  flickor  får  rosa  och  pojkar  blått. 

Uppdelningen handlar även om barnens beteenden där pojkar ses som livligare, högljuddare medan 

flickor beskrivs på ett mer omhändertagande sätt. 
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Frågan är om språket är det första och största instrument som pedagogerna använder 

för att motverka könsrollerna. De talar mer om att se barnen som individer och fokusera på barnens 

intressen. Samtidigt är dom medvetna om att sitt språk påverkar barnen, dock tror jag inte att de ser 

språket som ett sätt att förändra könsrollerna.  Jag tolkar det istället  som att det handlar om den 

grundläggande synen på barn som måste förändras för att  motverka könsrollerna.  I den statliga 

utredningen SOU 2004:115 skrivs det om en förhoppning om att när barnet ses som en individ och 

utifrån dess handlanden medför detta att vi inte reproducerar tankar kring att barnen av olika kön 

måste vara olika. Dock ser delegationen det som en risk när föreställningen är att man som pedagog 

är könsneutral då detta inte automatiskt betyder att barnen behandlas jämställt (ibid.).

Nikola talar inte bara kring barnen som individ utan även om dess intressen. Genom 

att använda barnets intresse som startpunkt anser hon att synen på barnet vidgas och ”döljer” könet. 

Här blir alltså inte fokus på individen vilket i slutändan kan förknippas med kön, här ser pedagogen 

barnet där det befinner sig och utvecklar intresset till nya kunskaper. Ett intresse kring bilar kan 

öppnas upp och lära barnet både matematik, färger och teknik. 

Kanske  är  det  som Edlund,  Erson  och  Mille  (2007)  skriver,  att  när  ”studien”  är 

inriktad på att identifiera skillnader mellan kvinnligt och manligt språkbruk leder detta till att man 

ser  och  förstärker  skillnaderna  mellan  kön.  Jag  anser  att  skolverket  medverkar  till  en  sådan 

uppdelning genom att i Lpfö (Skolverket, 2010) skriva att arbetslaget ska ”...verka för att flickor 

och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten,...” (ibid., s.12). Genom detta 

utgår pedagogerna ifrån att det är skillnader mellan flickor och pojkar vilket medför att skillnaderna 

blir  både  större  och  synligare.  Den  statliga  utredningen  SOU  2004:115  skriver  om  att  när 

genuskunskapen är en väl integrerad del i pedagogernas handlande blir talet om skillnader mellan 

flickor och pojkar en omöjlighet.

Vad anser pedagogerna om användningen av könsneutrala ord i  
förskolan?  

Vid frågan om pedagogerna vet vad könsneutrala ord är för någonting svarade de bland annat att det 

är ord som fungerar för både flickor och pojkar, att det handlar om flickor och pojkar men att det 

inte har med kön att göra. Två pedagoger nämner ordet hen som ett exempel på könsneutrala ord 

som de har hört talats om. När jag sedan ber alla förklara hen blir det svårare, genom att slå ihop 

allas svar kanske jag närmar mig ordets betydelse. Kanske är det så att debatten i media samt alla de 

tankar kring som florerar kring ordet bidrar till en viss förvirring kring dess innebörd. 

Svårigheten med att skriva om hen är att det inte finns nog med forskning eller texter 

om ordet. Det är  fortfarande i undersökningsstadiet  där enstaka skrifter  finns att  få tillgång till. 
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Detta trots att diskussionen om att skapa ett nytt  pronomen i det svenska språket började redan 

1967. Edlund, Erson och Mille (2007) tycker det saknas en nutida forskning kring språk och kön 

och vill gärna se forskning kring språkfrågor som ”kan ge ledning för hur råden som har med språk 

och jämställdhet att göra ska utformas för att fungera bäst” (ibid., s.231).

Jag anser att den nutida forskningen spelar stor roll för pedagogernas användande och 

funderingar kring ordet hen. I vetenskapsrådets Forskningsetiska principer står det att ”Forskning är 

viktigt och nödvändig för både individernas och samhällets utveckling” (Vetenskapsrådet, 2002). 

Oavsett vad man anser om hen som ord anser jag att alla nya ord sker på grund av en förändring i  

samhället. 

Både Nikola, Cecilia och Marianne säger att det kanske handlar om att bli van ordet, 

att det  just nu är ett modeord som de inte riktigt vet vad det betyder. Att genom forskning ”skapa” 

en starkare betydelse om ordet tror jag medför att det även blir lättare att använda för pedagogerna i  

verksamheten. De måste vara så säkra på ordet själva att de utan problem ska kunna förklara det för 

både barnen och deras vårdnadshavare. När det inte finns en klar definition av innebörden och hur 

ordet ska användas blir det också svårt att veta hur det ska användas och hur det ska förklaras. En av 

pedagogerna talar om ett dokument över hur de ska tala om hen med barnen och vårdnadshavarna. 

För hur ska pedagogerna på förskolorna förklara ordet för barnen och deras vårdnadshavare om de 

inte själva vet vad det betyder? 

Under intervjuerna med två av pedagogerna gled samtalet om hen och genus in på 

sexualitet och i båda fallen nämndes barnböcker med fokus kring bland annat samkönade föräldrar 

men även andra hbtq frågor. I den västerländska kulturen talas det vanemässigt om två kön, det 

kvinnliga och manliga, och i detta motsatsförhållande ses heterosexualitet som en norm (Edlund, 

Erson,  Mille,  2007).  Att  tala  om människor  som hamnar  utanför  dessa referenspunkter  kanske 

automatiskt skapar en osäkerhet kring dessa personers sexualitet. Språket är ju annars till för att dela 

in våra liv i olika fack för att skapa säkerhet och trygghet. Genom att sätta några få ord på mig själv  

som  till exempel förskollärare, brunett, 30+ och nörd skapas bilden av mig. Dock betyder inte detta 

att den skapade bilden stämmer med verkligheten.  

Men vad tyckte  då pedagogerna  om användandet  av könsneutrala  ord och hen på 

förskolan? Från pedagogernas svar tolkar jag det som att de varken är för eller emot användandet, å 

ena sidan kan det vara bra för vissa individer  å  andra sidan behövs tid  att  vänja sig samt nya 

kunskaper om ämnet. Det är endast en pedagog som rakt på sak säger att hon inte gillar hen, men 

detta  hindrar  henne inte  att  förstå  användandet  av det  i  formella  texter  som till  exempel  inom 

forskning. 
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Slutsats
Om grundsynen på barn är den, där individen har större ”makt” än själva könet blir pedagogerna 

och i slutändan skolan könsneutral? Handlar det i själva verket inte om flickor och pojkar eller deras 

skillnader utan om att alla ska bli behandlade utifrån den person de utformas till? Talar man om att 

barnen blir påverkade av samhället till goda (eller ”dåliga”) samhällsmedborgare, som läroplanen 

gör, spelar det kanske i slutändan ingen roll vilket biologiskt kön man föds tills. Den ena pedagogen 

kanske anser att vi föds in i våra kön och nästa anser att vi blir eller skapas utifrån omvärlden. 

Oavsett i vilket fack ens teorier kommer ifrån så tolkar jag det som att pedagogerna ändå anser att  

varje barn är en unik varelse, en individ. I den grundtanken kan vi alla mötas och förenas trots våra 

olikheter och erfarenheter.  

Om språket är en spegling av dagens samhälle speglar den tyvärr ett ganska ojämlikt 

samhälle där män och manliga attribut är normen. Frågan är då om en förändring i språket leder till 

en förändring i samhället och vad ord så som hen påverkar. Är hen ett modeord som kommer dö ut i 

samma takt som debatten svalnar och dör eller  kommer det leva vidare? Oberoende på hur det 

kommer  att  sluta  så tror jag att  det  behövs en enhetlig  syn på ordet  så  att  det  får  en bestämd 

betydelse. Med bestämd betydelse menar jag att ”alla” svarar samma sak vid frågan om vad hen 

betyder, dvs både uppslagsverken och allmänheten. Jag anser att för pedagogernas skull så behövs 

information kring hur de ska förstå ordet men även hur de ska förklara och lära ut innebörden. Det 

behövs en ordentlig förankring hos pedagogerna på förskolan om könsneutrala ord så som hen ska 

ha en framtid i verksamheten på förskolorna. 

Jag anser att genuspedagoger är en tillgång på förskolan då de kan väcka intressanta 

frågeställningar  som  pedagogerna  kanske  aldrig  skulle  gjort  utan  dess  hjälp.  Även  en  liten 

diskussion kan leda till  förändringar,  kanske inte  i  nuet men i  framtiden då det  lilla  fröet som 

planterats hos pedagogerna har grott. Men det kräver också att pedagogerna är medvetna om sig 

själva som en påverkande faktor för barnen och verksamheten. När jag frågade efter exempel på 

situationer där könsrollerna befästs gav pedagogerna mig exempel på andras ”missar” ingen av dem 

berättade om en situation där de själva var huvudrollsinnehavaren. Detta ser jag som ett exempel på 

att det är mycket lättare att se andras ”missar” än de man gör själv. Genom att som pedagog vara 

öppen till att det genomförs observationer av sig själv möjliggör man även att få syn på sitt eget 

handlande. Det i sin tur kan leda till förändringar och ett ökat medvetet sätt gentemot barnen. 

När  det  kommer  till  fortsatt  forskning  inom  området  genus,  könsroller  och 

könsneutrala  ord  finns  det  många  vägar  att  gå.  Det  kan  vara  intressant  att  genomföra  en 

observationsstudie  i  samband  med  en  liknande  kvalitativ  intervjustudie  för  att  jämföra 

pedagogernas  resonerande med deras  handlingar.  Intressant  kan vara att  välja ut  förskolor  med 
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utpekat genus och jämställdhetsperspektiv och sedan jämföra dessa resultat med skolor utan dessa 

perspektiv. 

Som författarna till  Språk och kön  (Edlund, Erson, Mille, 2007) skriver saknas det 

nutida forskning kring språk och kön, detta har även jag upptäckt under studiens gång. Att framför 

allt hitta forskning som hanterar könsneutrala ord och hen har varit mycket svår då den kan vävas in 

inom många olika ämnen som bland annat språk-, kvinno-, genus-, hbt(q-forskning. Forskningen 

kring hen verkar även ha legat i dvala sedan den först dök upp på 60-talet och det är föst på senare 

tid  den  vaknat  till  liv  igen.  Mycket  tack  vare  bland  annat  barnboken  Kivi  &  monsterhund 

(Lundqvist, Johansson, 2012) där författaren har valt att använda sig av hen.  

Forskning  kring  förskola  och  språk  kan  även  leda  in  på  forskningsområdet 

barnböcker, här finns områden så som genus, högläsning och barnens första skriv- och läsinlärning. 

För  oavsett  om  fokus  ligger  på  förskolans  språk  eller  genus  finns  det  mängder  med 

forskningsområden redo att utforska. Det är inom förskolan som barnen hämtar och ”påtvingas” 

mycket av sina kunskaper som utvecklar dem till goda samhällsmedborgare. 
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Bilaga 1
Förfrågan om intervju till examensarbete (20 September 2012)

Hej, 

Mitt namn är Kamilla Nilsson och jag går förskollärarprogrammet vid Karlstads Universitet. 

Jag skriver för tillfället på mitt examensarbete inom specialpedagogik med fokus på språk och 
genus. Till detta arbetet ska jag intervjua ett antal förskollärare och jag undrar nu om du kan tänka 
dig att ställa upp och träffa mig. 

Intervjun kommer ta ca 30-40 minuter och kommer ske någon gång under vecka 39-41 efter avtalad 
tid (undantag måndag vecka 39). Om du av någon anledning vill genomföra intervjun på en kväll 
eller helg går även detta bra. 

Med din tillåtelse kommer intervjun spelas in för att underlätta för i mitt arbete, detta material 
kommer senare att förstöras. Varken ditt namn, arbetsplats eller andra faktorer som kan identifiera 
dig kommer finnas med i det slutgiltiga examensarbetet. Du har när som helst möjlighet att avbryta 
din medverkan och jag kommer då förstöra eventuell intervju och din medverkan i min text. 

Till intervjutillfället behöver du inte läsa in dig på någonting speciellt. Tack på förhand 

Vänlig Hälsning 

Kamilla Nilsson

mailadress xxx@xxx.com 

073-xx xx xxx



Bilaga 2
Inför intervju 

• Hälsar och berättar vem jag är och att jag studerar till förskollärare på KAU.

• Berättar om examensarbetet 

• Talar om etiska frågorna, deltagandet, avidentifiera texten och att allt material efter 

examensarbetet är färdigt kommer förstöras. 

• Frågar om jag får spela in materialet med hjälp av en app på min ipad. 

Bakgrundsinformation om personen

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat som pedagog?

• Vad har du för utbildning? Ingick det någon genusutbildning? 

• Har du genomgått någon slags fortbildning inom genus efter din utbildning? 

Intervju 

1. I läroplanen står det bland annat att de vuxna på förskolan inte ska stärka de traditionella 

könsrollerna. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska 

i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010, s.7)

• Vad är dina tankar kring citatet jag precis läste? 

• Hur tolkar du stereotypa könsroller? 

2. Hur arbetar du/förskolan kring att inte stärka de traditionella könsrollerna? 

3.Vad tänker du kring ditt eget språk som formare av genus och könsroller på förskolan? 



4. Själv har jag vid flera tillfällen kommit på mig med att prata med flickorna om hur söta dom är 

medan pojkarna är farliga monster. Kan du ge exempel på en situation där du eller en pedagog 

befäst könsroller genom någonting som sagts? 

5. Finns det ord eller meningar som du undviker att använda på förskolan då de stärker de 

traditionella könsrollerna?  

• Vilka ord/meningar är det? 

• Varför undviker du dem? 

6. Vet du vad könsneutrala ord är för någonting? 

• Kan du förklara? 

• Förklara: Könsneutrala ord är sådana ord som inte pekar på ett specifikt kön, genom att säga 

tex barn berättas det inte om det är flickor eller pojkar. Det finns även könsneutrala namn 

där personen i frågan kan vara både flicka och pojke ex. Love, Kim, Alex

7. Använder du dig av några könsneutrala ord i den dagliga verksamheten? 

• Varför inte? 

• Kan du ge exempel på könsneutrala ord som du använder? 

8. Har du hört talats om det könsneutrala ordet hen och kan du förklara det? 

9. Tror du att könsneutrala ord så som ”hen” kan fungera i den dagliga verksamheten i samtal med 

barn? 

• Varför / Varför inte? 

10. Innan vi avslutar, är det något annat som rör det som vi pratat om som du skulle vilja lägga

till eller berätta mer om?



Bilaga 3
Jag  heter  Kamilla  Nilsson  och  jag  studerar  just  nu  på  Karlstads  Universitet  där  jag  gör  mitt  

examensarbete. Arbetet handlar om pedagogers språk ur ett genusperspektiv samt om könsneutrala 

ord så som hen. Din medverkan kommer att bli avidentifierad, dvs jag kommer inte nämna varken 

namn eller din hemort eller andra faktorer som kan identifiera dig. Din medverkan genom svar på 

frågorna kommer, efter att examensarbetet är över att förstöras.

I  arbetet  kommer  jag i  en kortare  text  presentera  de personerna jag intervjuat  och behöver lite 

bakgrundsinformation om dig. 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat som pedagog?

• Vad har du för utbildning? Ingick det någon genusutbildning? 

• Har du genomgått någon slags fortbildning inom genus efter din utbildning? 

1.  I  läroplanen  står  det  bland  annat  att  de  vuxna på  förskolan  inte  ska  stärka  de  traditionella 

könsrollerna. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska 

i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010, s.7)

• Vad är dina tankar kring citatet jag precis läste? 

• Hur tolkar du stereotypa könsroller? 

2. Hur arbetar du/förskolan kring att inte stärka de traditionella könsrollerna? 

3.Vad tänker du kring ditt eget språk som formare av genus och könsroller på förskolan? 

4. Själv har jag vid flera tillfällen kommit på mig med att prata med flickorna om hur söta dom är  

medan pojkarna är farliga monster.  Kan du ge exempel på en situation där du eller en pedagog 

befäst könsroller genom någonting som sagts? 



5.  Finns  det  ord  eller  meningar  som du  undviker  att  använda  på  förskolan  då  de  stärker  de 

traditionella könsrollerna?  

• Vilka ord/meningar är det? 

• Varför undviker du dem? 

6. Vet du vad könsneutrala ord är för någonting? 

• Kan du förklara? 

• Förklara: Könsneutrala ord är sådana ord som inte pekar på ett specifikt kön, genom att säga 

tex barn berättas det inte om det är flickor eller pojkar. Det finns även könsneutrala namn 

där personen i frågan kan vara både flicka och pojke ex. Love, Kim, Alex

7. Använder du dig av några könsneutrala ord i den dagliga verksamheten? 

• Kan du ge exempel på könsneutrala ord som du använder? 

8. Har du hört talats om det könsneutrala ordet hen och kan du förklara det? 

(om du inte kan finns det en förklaring i slutet av frågorna)

9. Tror du att könsneutrala ord så som ”hen” kan fungera i den dagliga verksamheten i samtal med 

barn? 

• Varför / Varför inte? 

10. Innan vi avslutar, är det något annat som rör det som vi pratat om som du skulle vilja lägga

till eller berätta mer om?

Förklaring på hen; 

Hen är ett könsneutralt ord som används istället för han/hon vid tillfällen då man inte 

vill  benämna en person eller  figur med kön. National Encyklopedi  (NE) beskriver 

ordet som ett könsneutralt personligt pronomen istället för hon och han. 
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