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Årtal 2019 Antal sidor: 29 

_______________________________________________________ 

Studien undersöker några förskollärares syn på deras arbete med jämställdhet 

och hur de tillämpar jämställdhet i samlingen. Studien är kvalitativ och därför 

användes både observation och intervju i val av metod. Studiens resultat visar 

att majoriteten av förskollärarna arbetar med jämställdhet, men det finns 

avvikande resultat som visar på ojämställdhet. Majoriteten av förskollärarnas 

arbete med jämställdhet visar att leksaker och miljö framträder som 

betydelsefulla i deras beskrivning. 

_______________________________________________________
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1 Inledning 

Hedlin (2010) diskuterar om vad jämställdhet betyder utifrån uppfattningar från 

samhället. Exempelvis att man och kvinna får likvärdig lön utifrån likvärdigt arbete 

och att alla individer behandlas med respekt. Denna syn anser vi inte fanns under 

tidigare år. Utbildningsdepartementet (SOU 2006:75) skriver att män har högre lön 

jämfört med kvinnor även om de utför samma arbete. Mäns arbete har alltid haft 

högre status än kvinnors. Denna syn började förändras på 1900-talet och ger kvinnor 

möjlighet till en lika plats och möjligheter i samhället som män. Medlingsinstitutet 

(2018) skriver också att det pågår en förändring i klyftan mellan löner. De senaste tio 

– tolv åren har ändå skillnaderna i lön minskat med fem procent.    

Utbildningsdepartementet (SOU 2006:75) uttrycker att från början var det vanligare 

att kvinnor arbetade inom förskolan jämfört med män. På senare år är det fler män 

som utbildar sig och arbetar som förskollärare. Trots denna utveckling är det 

fortfarande ett lågt antal män som arbetar inom förskolan. Vi är medvetna om att 

könstereotypa mönster fortfarande finns i samhället även om det skett förändring 

eller utveckling. Samhället skiljer fortfarande på leksaker, kläder, färger, lön och 

arbete utifrån könsidentitet.   

Dessa ovanstående faktorer ska vi tänka på när det gäller jämställdhet i förskolan. 

Arbete med jämställdhet i förskolan är grundad i läroplanens riktlinjer för förskolan. 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) kan bland annat utläsas att ”var och en 

som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor” (s. 5). Vidare 

framgår det att ”förskollärare ska ansvara för att aktivt inkludera ett 

jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade 

perspektiv och val oavsett könstillhörighet” (s. 12). (UNICEF Sverige, 2009) lyfter 

också frågan om jämställdhet. I konventionens artikel 29(d) kan utläsas ”att barnets 

utbildning ska syfta till att […] (d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt 

samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdheten mellan könen […]”.   

Ovanstående citat visar att förskollärarens eller den vuxnas roll är viktigt gällande 

jämställdhetsarbete för att pojkar och flickor får lika möjligheter och rättigheter. 

Heikkilä (2015) menar att jämställdhet eller genus i förskolan innehåller två ben. Det 

ena benet är förskolans organisation och det andra benet innehåller undervisning, det 

vill säga hur förskollärare uppfattar sitt arbete av jämställdhet.  

Barnens första steg till lärande börjar redan i förskolan, därför är förskollärares roll 

viktig i den dagliga verksamheten för att möjliggöra för alla barn att kunna 

tillgodogöra sig likvärdig utveckling och likvärdigt lärande – oavsett kön. Därför vill 

vi undersöka hur förskollärare arbetar med jämställdhet i praktiken för att alla barn 

oberoende av kön ska få möjlighet till likvärdig utveckling. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka några förskollärares syn på och deras arbete 

med jämställdhet i en avgränsad situation på förskolan. 

För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar undersökas: 

1. Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med jämställdhet? 

2. Hur kommer jämställdhet till uttryck under samling? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Nedan följer fyra begrepp som är relevanta för studien. I studien används dessa 

begrepp på följande sätt. 

1.2.1 Jämställdhet  

Begreppet jämställdhet använder vi för att förklara att barnen ska få lika möjligheter 

och rättigheter från förskollärarnas sida oberoende av kön (Hägglund, 2015).  

1.2.2 Genus  

Begreppet genus används för att tala om socialt konstruerat kön. Sociala bemötanden 

i barngruppen har en påverkan på barnens identitetsskapande, på grund av olika 

ideal barnen förväntas följa (Connell och Pearse, 2015).  

1.2.3 Förskollärare 

Begreppet förskollärare avser i denna studie de som har tagit förskollärarexamen.   

1.2.4 Kön 

Begreppet kön avser biologiskt kön. I denna studie använder vi oss av två biologiska 

kön, pojke och flicka, för att förklara likheter och skillnader.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Bakgrunden beskriver tidigare forskning och teori vilka har kategoriserats i olika 

teman. Teorin är Yvonne Hirdmans genusteori. Vidare följer metoddelen, vilken 

beskriver val av metod, urval, genomförande, etiska aspekter och tillförlitlighet. 

Därefter följer studiens resultatdel som är uppdelad i två delar, observationer och 

intervjuer. Efter detta följer analys av resultat och som är kategoriserad utifrån olika 

teman. Slutligen presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion, undersökningens 

betydelse för yrkesutövning och förslag till forskning.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teori. Den tidigare forskningen är 

indelad i underrubriker, vilka är Förskollärarens arbetssätt utifrån kön, 

Förskollärares syn på Genus, Leksakers betydelse utifrån kön och Miljöns utformning 

i förhållande till kön. Därefter presenteras teorin vilken är Yvonne Hirdmans 

genusteori.  

2.1 Litteratursökning 

För att finna lämplig forskning använde vi oss av databaserna Eric och SwePub för att 

söka efter forskningsstudier: ERIC (Education Resources Information Center) för 

engelska vetenskapliga artiklar och SwePub (nationell söktjänst för vetenskaplig 

publicering vid svenska lärosäten) som innehåller forskning som presenteras på både 

svenska och engelska. 

För att artiklarna vi använder ska anses vetenskapliga ska de vara referensgranskade 

och Peer reviewed. Sökorden var jämställdhet, genus och förskola i svensk databas, 

respektive equality, gender och preschool för engelska artiklar för engelsk databas.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens syfte. I detta avsnitt 

redogör vi för forskning om hur förskollärarna arbetar med jämställdhet, om vilken 

syn har förskollärarna gällande arbete med jämställdhet och vi kommer också att 

presentera forskning om hur förskollärarna tänker kring leksaker och miljön utifrån 

genus.   

2.2.1 Förskollärares arbetssätt utifrån kön 

Muasyas & Kazungus (2018) skriver om hur förskollärare ser på genus och 

pedagogisk undervisning i det engelska språket. Studien visar att en del förskollärare 

har en medvetenhet om begreppet genus och att de arbetar utifrån en genusmedveten 

pedagogik. Det framgår av studien att dessa förskollärare använder områden som är 

könsneutrala när de undervisar om olika ämnen, exempelvis om djur. De benämner 

även barnen vid deras namn och använder inte uttryck såsom ”pojkar” och ”flickor”. 

Andra exempel är att involvera både pojkar och flickor i olika aktiviteter och att 

härigenom inte skilja på genus, men även genom att uppmuntra pojkar och flickor att 

delta i rollspel som inte är könsstereotypa.  

Studien visar även att en del förskollärare inte har en uttrycklig medvetenhet om 

jämställdhetsarbetet i verksamheten. Ett exempel på en sådan situation är när en 

förskollärare i studien berättar en saga som inte innehåller några kvinnliga namn.  
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Sammanfattningsvis ser vi att förskollärarnas förståelse för genuspedagogik är en 

viktig del i Muasya & Kazungu (2018) studie och är relevant för vår studie, för en del 

av våra intervjufrågor och observationsschema fokuserar på förskollärarnas tankar 

om genuspedagogik.    

Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) skriver om hur genusmönster 

kommer till uttryck i förskolans vardag. I studien urskiljer de fyra teman, 

särskiljande, beständighet, gemenskap och gränsöverskridande. Det första temat, 

särskiljande, visar att maskulinitet väger tyngre än femininitet. Det innebär att 

förskollärarna fokuserar mer på pojkarna i jämförelse med flickorna. Flickornas 

samspel framgår inte lika tydligt. Studien visar ytterligare att maskulinitet existerar 

osynligt, språkliga begrepp som förskollärarna använder sig av maskuliniserar 

materialet i sin undervisning, exempelvis en handdocka som endast benämner 

pojknamn eller könsstereotypa antaganden.  

Andra temat, beständighet, pekar på att samspelet mellan förskollärarna och barn såg 

olika ut där könsstereotypa genusstrukturer är synliga, exempelvis att de har en 

dialog med pojkar om äventyr och vilda djur till skillnad från dialog med flickor där 

utseendet på djur är aktuella. Tredje temat, gemenskap, visar att förskollärarna 

ibland ger lika möjligheter för både pojkar och flickor i delade möten och omsorg. 

Förskollärarna uppmuntrar också både pojkar och flickor att hjälpa varandra i sitt 

lärande och ta del av gemensam lek. Fjärde temat, gränsöverskridande, visar att i 

förskolans miljö sker situationer som är könsöverskridande från barnens sida. 

Exempelvis när förskollärarna benämner leksaksfigur som gubbe men barnen ger ett 

annat begrepp som mamma. Barnen på förskolan i sin vardag är konstant en del av 

stereotypa genusmönster. (Ärlemalm- Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009).   

Utifrån Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) studie framgår det att 

förskollärares förhållningsätt är betydelsefullt i arbetet med jämställdhet, vilket 

innebär hur förskollärare bemöter barnen, exempelvis deras tonläge. Denna 

forskning är relevant till vår studie för att vi vill få en helhetsbild hur jämställdhet 

kommer till uttryck i förskollärarnas arbete.         

Emilson, Folkesson och Moqvist Lindbergs (2016) studie genomfördes med 

intervjuer. De använder två begrepp som är dualitet och neutralitet för att förklara 

resultaten i sin studie. Dualitet visar att förskollärare vill bemöta alla barn lika men 

att det är svårt att uppnå för att föräldrarnas influenser påverkar arbetet med 

jämställdhet. Föräldrar vill inte acceptera att deras barn använder kläder som anses 

vara feminina om det är en pojke. Vidare skriver de också att samhället har en del i 

påverkan av jämställdhet. Klädaffärer skiljer på kläder till pojkar och till flickor, det 

vill säga att det fanns könsidentifierade kläder. Vidare framgår det i studien att 

biologiska skillnader också har en påverkan i genusarbete.  

Det andra området neutralitet lyfter fram att förskollärare ska bemöta alla barn 

utifrån deras individualitet som innebär att barnen själva väljer sin lek och aktivitet 

oavsett kön. Förskollärarna beskriver också användningen av könsneutrala språk 
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exempelvis benämna ”barn” och inte säga pojkar eller flickor, och förändra miljön 

eller ta bort leksaker som är könsrelaterade (Emilson, Folkesson och Moqvist 

Lindbergs, 2016). 

Det framgår i studien att det inte är lätt att arbeta könsneutralt i förskolan för att 

barnen tar med sig värden och normer från hemmet, som förskollärarna anser är 

svåra att bryta. De skriver också att det är viktigt att stimulera barnens intresse och 

respektera deras tankar, samtidigt som miljön ska vara könsneutral.  

Emilson, Folkesson och Moqvist Lindbergs (2016) betonar att barens individualitet 

är en del i arbetet med jämställdhet. Denna forskning är relevant för vår studie för att 

vi ska få en förståelse för hur förskollärarna ser på barnen, exempelvis barns 

individualitet eller identitet.    

2.2.2 Förskollärares syn på genus 

Eidevald (2009) fokuserar på vilken status hos pojkar och flickor som anses 

acceptabla, och vilket motstånd de möter i vardagen på förskolan. Studiens 

observationer synliggör fyra situationer som är fri lek, samling, påklädning och 

måltid. Situationen fri lek visar att förskollärarna bemöter både pojkar och flickor 

olika i liknande situationer. Förskollärarnas förhållningssätt visar att flickorna inte 

får välja sin typ av lek jämfört med pojkar i den fria leken. 

Situationen samlingen visar att både pojkar och flickor själva väljer aktivitet och att 

förskollärarens inblandning bidrar med ojämställdhet. Eidevald (2009) skriver att 

det är pojkarna som har mest makt under samlingen. De vill inte vänta på sin tur och 

kan lätt bryta förskolans regel om turordningen. Det framgår också i studien att 

pojkarna har en högre position jämfört med flickorna och andra barn ska rätta sig 

efter deras önskningar. Vidare visar studien i situationen samlingen att de ivriga 

flickorna får fler negativa tillsägelser från förskolläraren jämfört med de ivriga 

pojkarna.  

Situationen påklädning visar att både pojkar och flickor vill få hjälp, men flickor 

frågar oftare om hjälp. Pojkarna får hjälp utan att fråga förskollärare till skillnad mot 

flickorna. (Eidevald, 2009)  

Vidare visar studien i situationen måltid att förskollärarens språk och ord skiljer sig 

åt när de kommunicerar med barnen. Förskollärarna använder kortare meningar, 

enklare bisatser och frågor när de kommunicerar med pojkar, och avancerat språk 

när de samtalar med flickor. (Eidevald, 2009) 

Vidare skriver Eidevald (2009) att gruppsamtal med förskollärarna visar att de har 

en medvetenhet om jämställdhet men det är svårt att arbeta i praktiken för att nå 

jämställdhetsmålen. Det framgår att förskollärarna nämner några saker som hindrar 

jämställdhetsarbete, som är massmedia och föräldrar som är emot 

jämställdhetsarbete. Slutligen visar studien att förskollärarens framställning 

tydliggör att de arbetar med jämställdhet och arbetssättet utgår från individer, men 
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observationerna visar att förskolläraren bemöter pojkar och flickor på olika sätt 

under liknade situationer. (Eidevald, 2009)  

Eidevald (2009) forskning är relevant i vår studie för att utifrån hans studie tolkar vi 

att förskollärarnas förhållningssätt spelar stor roll i arbetet med jämställdhet. I vår 

studie vill vi också observera förskollärarnas förhållningsätt under situationen 

samlingen. 

Lynchs (2014) studie består av intervjuer med förskollärare. Förskollärarnas 

beskrivningar visar att pojkar och flickor uppskattar olika typer av leksaker och lek, 

och att rollspel är för tjejer. Vidare visar studien att flickor ofta övertar området för 

rollek, och att det är en begränsad räckvidd av aktiviteter gällande pojkar, exempelvis 

prinsessklänningar, högklackade skor och hushållningsaktiviteter, vilket förväntas att 

pojkar inte har något intresse av. Det framgår även i studien att några deltagare anser 

att det inte är normalt att pojkar klär ut sig under rollek. En förskollärare i Lynchs 

(2014) studie föreslår också att köket är improviserat till en mataffär eller postkontor 

för att uppmuntra pojkar att ta del av och leka i det området. (Lynch 2014)  

Lynch (2014) forskning är relevant i vår studie för att en del av våra frågor till 

förskollärarna utgår från deras syn på könsneutrala material och traditionella rum i 

arbetet med jämställdhet. 

2.2.3 Leksakers betydelse utifrån kön 

Nelson och Bergs (2006) skriver att barnen som ingår i studien har tillgång till både 

könsneutrala och könsstereotypa leksaker. Nelson och Bergs (2006) studie berättar 

att det finns ett mer kreativt berättande och handlingsorientering i flickors lek med 

leksaker. Pojkars lek däremot, med leksaker, handlar övervägande om maskulinitet, 

styrka och våld. Studien förklarar att barn skapar sin identitet med hjälp av 

könsneutrala och könsstereotypa leksaker är förskollärarnas roll betydelsefull. Vidare 

visar studien att hur förskollärarna presenterar leksaker utifrån genus och kön anses 

också ha påverkan på olikheterna i barns möte med leksaker, exempelvis framställs 

manliga karaktärer som handlingskraftiga och de kvinnliga karaktärerna som 

betydligt mer passiva.  

Utifrån Nelson och Bergs studie (2006) tolkar vi att lek och leksaker är en del i 

arbetet med jämställdhet. I vår studie kan vi ta hjälp av Nelson och Berg (2006) för 

att vi vill se hur förskollärarna beskriver barns lek och leksaker och hur de arbetar om 

barn endast tar del av könskodade leksaker utifrån ett jämställdhetsperspektiv.    

2.2.4 Miljöns utformning i förhållande till kön 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) studie visar att förskollärare uppmuntrar både 

pojkar och flickor att leka tillsammans och ta del av alla leksaker som finns i 

förskoleverksamheten. Vidare visar studien att förskollärare använder olika strategier 

för ett fungerande jämställdhetsarbete. En av strategierna är att bygga en miljö där 

både flickor och pojkar kan leka tillsammans, exempelvis genom att ha 
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konstruktionsmaterial och dockor i ett och samma rum. En annan strategi är att köpa 

könsneutrala leksaker som alla barn får samma möjligheter att leka med. Studien 

visar ytterligare att förskollärarna regelbundet ändrar namn på rum och plats i 

verksamheten – exempelvis genom att ändra det könsstereotypa namnet ”dockvrån” 

till ”hemmet”, ”huset” eller ”lägenheten”. De menar att de nya namnen lockar både 

flickor och pojkar till gemensam lek (Eidevald och Lenz Taguchi, 2011).   

Utifrån Eidevald och Lenz Taguchi (2011) forskning är det viktigt att använda olika 

strategier för att alla barn ska få lika möjligheter och rättigheter. Det är relevant i vår 

studie för att det är relaterat till vår frågeställning som är hur förskollärarna beskriver 

sitt arbete med jämställdhet.    

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt presenteras teoretiskt perspektiv och hur teorin kommer att vara till 

hjälp i vår studie. Vi utgår från Yvonne Hirdmans genusteori som är relevant för 

denna studie. Vi vill undersöka förskollärares syn på och arbete med jämställdhet och 

teorin kan bidra till att synliggöra eventuella skillnader i deras förhållningsätt och 

bemötande gentemot flickor och pojkar.     

Hirdman (2003) skriver om genuskontrakt, vilket belyser hur människor i samhället 

bildar normer och olika förväntningar på det manliga och kvinnliga könet. Vidare 

förklarar hon att det inom ett genuskontrakt finns två centrala delar. Den första delen 

behandlar att manligt och kvinnligt skiljer sig åt i samhällskulturen. Begreppet som 

används är könsdikotomi, vilket innebär att det exempelvis finns olika yrkesområden 

samt leksaker som anses vara till för pojkar respektive flickor enligt samhällets 

standard. Den andra principen, enligt Hirdmans teori, behandlar begreppet hierarki 

med innebörden att det manliga har en högre status gällande normer i samhället. 

Detta innebär att kvinnor oftast nedvärderas och för att benämna en stark och 

självständig kvinna har begreppet ”pojkflicka” tillkommit. Kvinnor förväntas således 

fortfarande ha maskulina egenskaper för att kunna få en högre status i samhället. 

Detta synsätt påverkar också männen för om de inte följer samhällets normer 

tenderar de att få en lägre status.  

Utifrån Hirdmans begrepp könsdikotomi framgår det att män och kvinnor inte är lika 

varken fysiskt eller psykiskt, därför vill vi använda detta begrepp för att synliggöra 

om det finns olikheter i förskollärarnas beskrivning och bemötande till flickor 

respektive pojkar.      

Det andra begreppet är hierarki och det handlar om att det är maskulina egenskaper 

som kopplas till könet man, som har högst status i samhället. Begreppet hierarki 

använder vi under analys av intervju och observation där det behandlas frågor om 

dominans i barngruppen.    
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3. Metod  

I detta kapitel redovisas val av metod, urval, genomförande, tillförlitlighet och etiska 

aspekter. 

3.1 Val av metod  

Vi valde att använda oss av kvalitativ forskningsmetod i vår studie och har valt 

intervjuer och observationer. Motiveringen till att vi valde dessa kvalitativa metoder 

är för att vi ville få en fördjupad beskrivning av några förskollärares syn på 

jämställdhet och hur de tillämpar jämställdhet i sitt arbete på förskolorna.    

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer för att ta del av förskollärarnas 

perspektiv på jämställdhet. Bryman (2018) menar att semistrukturerad intervju ger 

deltagaren möjlighet att formulera svaren utifrån sitt eget perspektiv. Vidare 

förklarar Bryman (2018) att frågorna inte nödvändigtvis behöver ställas i samma 

ordning som var tänkt från början. Till sist menar Bryman (2018) att denna metod 

ger möjlighet att ställa följdfrågor till deltagarnas svar. Detta passade vår studie med 

tanke på att vi ville ha utförliga svar och en möjlighet att ställa öppna frågor. Det är 

också en fördel att vi hade möjlighet att anpassa och utveckla frågor under tiden vi 

hade intervjuerna.    

Vi har också genomfört icke-deltagande observation under samlingar på förskolorna. 

Genom observation ville vi få en insyn i om det finns en skillnad i bemötandet 

gentemot flickor och pojkar från förskollärarnas sida vid samlingen. Bryman (2018) 

betonar att icke-deltagande observation innebär att observatören observerar en 

situation men inte är delaktig i det som händer i omgivningen. Vi valde att observera 

förskollärarnas förhållningssätt gällande genus i samlingen, därför genomförande vi 

icke-deltagande observation under samlingen på förskolorna för att samla in data i 

studien.  

Bryman (2018) beskriver att en strukturerad observation innehåller 

observationsschema och i detta observationsschema ska alla aktörers handlingssätt 

skrivas in på ett systematiskt sätt. Vi valde att använda oss av en strukturerad 

observation med observationsschema. Med hjälp av observationsschema har vi 

skrivit vad vi ska observera. Bryman (2018) skriver att kriterierna som finns i 

observationens schema ska vara tydliga och specifika, för att de som observerar 

enkelt ska kunna koncentrera sig på det av beteendet som är relevant, därför använde 

vi oss av observationsschema (se bilaga 2).    

3.2 Urval 

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval i vår studie för att vi har en tidsbegränsning 

och valde därför förskollärare som var lättillgängliga. Bryman (2018) skriver om 

bekvämlighetsurval som innebär att deltagarna i studien finns tillgängliga i närheten 
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för de som utför studien. Studiens syfte är att undersöka några förskollärares syn på 

och deras arbete med jämställdhet. Därför valde vi förskollärarna i vår studie för att 

besvara studiens frågeställningar.  Vi valde att intervjua en manlig förskollärare och 

fyra kvinnliga förskollärare från två olika förskolor. Motivet med att vi valde en 

manlig förskollärare gick tillbaka till bekvämlighetsurvalet vilket innebar att en av 

förskollärarna som var lättillgänglig i studien var en man. Vi har observerat fyra olika 

samlingar på fyra olika avdelningar.  Två samlingar har observerats på en förskola 

och två samlingar på den andra förskolan. Barnen på avdelningarna är mellan ett och 

fem år. Förskollärarna vi valde att intervjua har minst två års erfarenhet i förskolan. 

Vi valde att observera samlingen vilket motivereras av att samlingen är en rutin i den 

dagliga förskoleverksamheten, vilket underlättade för oss i vårt val av förskolor. Vid 

observationerna deltog samma förskollärare som vi hade intervjuat. En av de 

intervjuade förskollärarna observerades inte på grund av tidsbrist. Detta urval i vår 

studie var baserat på att det är förskollärarnas perspektiv vi ville synliggöra och inte 

övrig förskolepersonal.     

3.3 Genomförande 

Innan intervjuerna och observationer genomfördes delgav vi deltagarna ett 

missivbrev (se bilaga 1) som har information om studien. Intervjuer och 

observationer genomfördes gemensamt. Vi genomförde två intervjuer och två 

observationer på den ena förskolan, därefter genomfördes kvarstående intervjuer och 

observationer på den andra förskolan. Intervjuerna genomfördes på en avskärmad 

plats för att uppnå en lugn miljö. Trost (2010) skriver att en lugn och trygg miljö är 

viktig och att störningsmoment som kan påverka kvalitén på intervjun ska i högsta 

grad undvikas.  

Under de utförda semistrukturerade intervjuerna var frågorna till respondenterna 

öppna vilket gav möjlighet till utförliga svar. Bryman (2018) skriver att det är viktigt 

att frågorna ger möjlighet till flera svarsalternativ och frågor med ja eller nej svar inte 

är rimligt för att få deltagarens förståelse över ett ämne. Tid som var avsatt för 

intervju och observation var 30 minuter var. Vi ställde åtta frågor (se bilaga 2) till 

förskollärarna och gav dem en stund att tänka efter varje på fråga. Det gav dem 

möjlighet att kunna uttrycka och formulera sina tankar och perspektiv. Vi tillät 

förskollärarna att hoppa över frågor som inte kändes bekväma, detta för att det skulle 

finnas en trygghet och tillit under intervjun. Det var ingen av förskollärarna som 

valde att hoppa över frågor men några av frågorna hade de svårt att svara på.  

Under observationerna använde vi av oss av ett observationsschema (se bilaga 3) för 

att kunna följa vad som pågick i samlingen. I samlingen deltog förskollärarna som vi 

hade intervjuat och 5 – 10 barn. Under observationstillfällena satt förskollärarna och 

barnen i en ring på golvet. En av samlingarna genomfördes i ett rum med öppen dörr 

och resterande med stängd dörr. Samlingen som genomfördes med öppen dörr 

berodde på att aktiviteten som pågick krävde att barnen kunde lämna och komma 

tillbaka till rummet, vilket inte krävdes från de andra samlingarna. Majoriteten av 
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samlingarna hade lika många pojkar och flickor som deltog. Samlingen som skiljde 

sig åt gällande fördelningen av kön hade fler pojkar än flickor som deltog.             

Under observationerna antecknades utförligt det vi ansåg vara relevant för studiens 

syfte. Under observationerna befann vi oss i samma rum men några meter från där 

samlingen pågick.  

3.4 Bearbetning 

Bryman (2018) skriver att kvalitativ studie måste ha spelats in och sedan 

transkriberats för att uppnå kvalitet i studien. Våra intervjuer spelades in med 

mobiltelefon och har transkriberats. Denna metod gav oss möjlighet att lyssna flera 

gånger. Bryman (2018) lyfter fram att en digital inspelning av intervjuer ger en fördel 

för forskare, det vill säga inspelningarna ger möjlighet till tillbakablick och möjlighet 

att spela upp igen om det behövs.  Efter transkriberingen letade vi efter mönster i 

förskollärarnas svar, utifrån syfte och frågeställningar i vår studie. Vi använde oss av 

olika färger för att kategorisera vårt resultat utifrån teman. Resultat av intervjuerna 

består av underrubrikerna, Leksaker i jämställdhetsarbetet, Den traditionella 

dockvrån/köket, Samverkan med föräldrar och Förskollärarens förhållningssätt kring 

jämställdhet. 

När vi transkriberade resultatet undvek vi att skriva talspråk och ändrade till 

skriftspråk, och vi undvek uttryck som till exempel ”mm” och ”åh”, men även skratt. 

När vi skrev fram resultatdelen så använde vi oss av citat och orden förskollärare 

1,2,3, 4 och 5 efter citaten för att tydliggöra resultatet. Bryman (2018) skriver att 

under transkribering av intervjuer ska deltagarnas riktiga namn inte nämnas. Därför 

använde vi siffror för benämningen av förskollärarna i vår studie. 

Resultatet från observationerna behandlade vi genom att sammanställa vad vi sett 

och hört utifrån observationsschemat.  Sedan färglade vi resultatet för att 

kategorisera utifrån tema, som är Förskollärarens bemötande och Pedagogiska 

verktyg. 

Efter sammanställningen och kategorisering av resultatdelen kopplade vi det till teori 

och relevant forskning vid analys. 

3.5 Etiska aspekter 

I studien har vi följt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer. Riktlinjerna 

är följande; konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet inte ska 

avslöjas. I vår studie har vi därför inte benämnt deltagarna eller förskolorna vid 

namn. Samtyckeskravet innebär att personerna som deltar i studien ska ha förståelse 

för sina rättigheter. Detta krav beaktade vi genom att deltagarna fick välja huruvida 

de vill delta eller inte och att vi aktivt inhämtade ett samtycke till att spela in 

intervjun. Vi informerade också deltagarna om att de närsomhelst kunde välja att 
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avbryta sitt deltagande (se bilaga 1). Informationskravet innebär att vårt syfte med 

studien ska meddelas till deltagarna muntligt eller i skrift. Vi valde att meddela 

deltagarna både muntligt och skriftligt. Den muntliga informationen delgavs via 

telefonkontakt och den skriftliga informationen delgavs genom missivbrev. 

Nyttjandekravet innebär att det resultat vi kommer fram till endast kommer att 

används inom ramen för denna studie. Deltagarna fick även information om vilka 

som kommer att ha tillgång till materialet som ingår i studien.   

3.6 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet innehåller fyra teman som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2018). Bryman (2018) skriver 

att trovärdighet handlar om att författarnas redogörelse av den sociala verkligheten 

kan accepteras av andra. Vidare skriver Bryman (2018) att producera en trovärdighet 

i resultaten innehåller två delar, som är att studien genomförs utifrån de regler som 

finns, och rapporterar resultat till deltagarna. Vår studie följde Vetenskapsrådets 

(2017) etiska riktlinjer, det vill säga hur studien genomfördes, som stärkte 

trovärdigheten i studien. Respondentvalidering använde vi oss inte av i vår studie, 

vilket handlade om att förskollärarna ska få bekräfta deras svar från intervjuerna. 

Motiveringen för att vi inte använde respondentvalidering är för att det är en mindre 

studie och brist på tid.  

I vår studie använde vi oss trianguleringsmetoder som Bryman (2011) beskriver som 

användningen av flera metoder, exempelvis svarade vi på våra frågeställningar med 

hjälp av observationer och intervjuer, för att vi ville öka sanningsvärdet i vår studie. 

Trovärdigheten i vår studie ökar ytterligare genom att vi intervjuade förskollärarna i 

en miljö som var bekväm för dem, för att de skulle kunna tala fritt. Vår trovärdighet i 

studien kunde ha stärkts ytterligare om observationerna av samlingarna hade skett 

vid en annan tidpunkt. Våra observationer genomfördes innan lunch vilket 

resulterade i att förskollärarna var stressade och tiden till observationerna blev 

kortare än vad vi hade planerat från början.  

Bryman (2018) lyfter att överförbarhet betyder hur resultat av forskning är 

överförbart till en annan miljö. När det gäller överförbarhet består vår studie av täta 

beskrivningar av miljön och deltagarna under intervjuprocessen. Det är viktigt att 

tillhandahålla en detaljerad och tjock beskrivning för läsarna för att identifiera om 

något kan överföras till en annan kontext. Dessutom ger denna studie mer 

beskrivningar om deltagarna under intervjuproceduren. Till exempel var de 

intervjuade förskollärarna både män och kvinnor för att säkerställa jämställdhet i 

denna studie så att den kan överföras till en annan miljö. Vidare skriver Bryman 

(2018) att en kvalitativ studie inte är bred men den är djup och genomförs med 

mindre grupper eller ett mindre antal individer. Resultatet av vår studie redovisar ett 

mindre antal förskollärares tankar om genus, i den specifika miljön svensk förskola.  

Studien kan därför inte bidra med en fullständig överförbarhet till andra miljöer.  
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Bryman (2018) uttrycker att pålitlighet innebär att det ska formas en tillgänglig och 

fullständig redovisning av faserna som ingår i processen av forskning. Vi spelade in 

de genomförda intervjuerna och transkriberade dem för att skildringen av 

förskollärarnas beskrivningar skulle bli på ett tydligt sätt. Vi bifogade också intervju- 

och observationsmallen vilket bidrar till en ökad förståelse för läsare över vilka frågor 

som ställts under intervjuerna.  Vidare skriver Bryman (2018) att studien ska 

granskas av utvalda kollegor. I vårt fall är det andra studenter och handledare som 

har granskat vår studie flera gånger i grupphandledning, vilket gör att pålitligheten 

för vår studie kan sägas vara stark.   

Bryman (2018) skriver om möjlighet att styrka och konfirmera vilket innebär att det 

inte ska läggas en värdering i resultatet. Vi är medvetna om att vår egen värdering 

kan påverka resultatet i studien och därför hade vi för avsikt att undvika subjektiv 

bedömning. Bryman (2018) förklarar att de som utför studien inte ska låta sina egna 

värderingar inverka på studiens process. Dessa kriterier hade vi åtanke i 

utformningen av frågeställningarna i studien men också intervjufrågorna, vilket 

innebar att våra egna värderingar inte skulle synliggöras.   

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet består av två huvudrubriker, 

som är Resultat av intervjuer och Resultat av observationer.  

4.1 Resultat av intervjuer 

Resultat av intervjuer är indelat i underrubrikerna Leksaker i jämställdhetsarbetet, 

Den traditionella dockvrån/köket, Samverkan med föräldrar och Förskollärarens 

förhållningssätt kring jämställdhet.  

4.1.1 Leksaker i jämställdhetsarbetet 

Förskollärarna beskriver att det finns ett utbud av olika leksaker men att det material 

som köps in till förskolan är färdigt och inriktat till ett visst kön. Då nämnes bland 

annat att färgerna rosa och blå är vanligt förekommande på leksaker. Vidare förklarar 

förskollärarna att de har detta i åtanke när de inhandlar material till miljön. Detta 

illustreras i följande citat:  

Bilarna till exempel har vi verkligen värnat om att köpa in lila, rosa och gröna bilar, så att det 
finns olika. Det har varit jättebra. Det är ju mycket att tänka på hela tiden. (förskollärare 3) 

Förskollärarna beskriver att könsneutrala leksaker innebär att alla leksaker är 

könsneutrala och att alla barn kan leka var som helst och med vem som helst. Enligt 

förskollärarna ska alla leksaker och miljön i verksamheten tillhöra alla barn oavsett 

kön och att utformningen av miljön i förskoleverksamheten ska utgå från barnens 

intresseområden och inte kön. De förklarar också att många tidningar och tv-

program kopplar bilar, båtar, vapen till ”pojkleksaker” och att dockor inriktas till 
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flickor och att detta synsätt påverkar när barnen leker i förskolan, trots att 

förskollärarna försöker hålla det neutralt. Exempelvis att barnen har fördomar och 

inte vågar leka med klassiska leksaker för pojkar och flickor om de inte tillhör det 

könet. Vidare visar resultatet också att könsneutrala leksaker kan vara leksaksfigurer, 

konstruktionsmaterial, spel och pussel. 

Resultatet visar att det finns olika tillvägagångssätt att utveckla miljön genom att 

blanda könsstereotypa leksaker för flickor och pojkar i samma område, vilket båda 

nedanstående citat visar: 

Jag lägger både my Little ponny och dinosaurier i samma låda för att jag kategoriserar dem som 
djur. (förskollärare 2) 

Det är ju fler killar som bygger och leker med bilar och tågbanan fast vi försöker att tillföra 
material som gör att det ska bli roligt att även för tjejer. Att man blandar lite där, det tycker vi 
funkar ganska bra. Vi upplever att tjejer också är med då och bygger och konstruerar och leker 
med tågbanan. Sedan är det upp till dig som pedagog också att vara med och locka in tjejer i 
byggleken likaså locka in killarna i rolleken. Så det är ju mycket upp till oss också. (förskollärare 
4) 

Några förskollärare gav däremot beskrivningar som avvek från beskrivningen 

jämställdhet, på grund av särskiljande på leksaker, exempelvis en förskollärare 

benämner att leksaker tillhörde pojkar eller flickor. 

Resultatet visar också att förskollärarna anser att hur de presenterar och organiserar 

de olika material och leksaker som finns i förskolemiljön och hur de själva använder 

materialet är viktigt. Förskollärarna nämner också att deras agerande bidrar till 

miljöns utformning vilket illustreras i följande citat:  

När de sitter och målar får man tänka vad är det för målarbilder man tar fram till barnen och 
när man gör det, då får man liksom ta något så att det passar alla. Nu är det jul och då kanske 
man tar ett julmotiv, behöver inte alltid ha prinsessor eller Spiderman t.ex. utan ta lite neutrala 
målarbilder och färger. (förskollärare 4) 

Förskollärarna berättar att agerandet från vuxna kan påverka barnens synsätt på vad 

som anses ”flickigt” eller ”pojkigt”, men också att förskollärarna har en diskussion 

med barnen om att det spelar ingen roll om man är flicka eller pojke när det gäller 

leken och leksaker. Förskollärarna berättar också att de kan skapa nya lekar som 

bryter de stereotypa normerna istället för att plocka bort könskodade leksaker från 

miljön helt och hållet. Nedanstående två citat belyser denna syn:   

Jag tycker att det blir väldigt bra om man blandar material så att olika typer av intressen kan 
mötas. om jag exempelvis har en dinosaurievärld och mycket naturmaterial, då tillför vi även 
hästar och andra typer av djur och kanske något att bygga med så att olika typer av individer kan 
mötas i den lekmiljön och det har vi sett blivit väldigt bra. (förskollärare 3) 

Våra pojkar kan ha prinsessklänning på sig och vi har verkligen försökt i vår miljö att locka båda 
könen till lek i alla rum. (förskollärare 4)  

Förskollärarna förklarar att barnens kön har en inverkan på vad de väljer för typ av 

lek eller leksaker under vardagen på förskolan vilket illustreras i följande citat:   
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Det ligger i generna på något sätt att tjejer tycker att det är roligare att leka med dockor och det 
är fler killar som leker med bilar. Det måste ju få vara så också, man kan ju inte förändra barnen 
utan bara erbjuda alternativ. (förskollärare 4) 

Förskollärarna använder dokumentation som ett verktyg att stimulera barnen att 

våga prova på olika leksaker som kan vara främmande på grund av att leksaken enligt 

barnen är för pojke eller flicka. Som nedanstående citat visar:  

Vi tar bilder av barnen i deras lek, exempelvis en pojke leker med dockor eller en flicka lekar 
med bilar, sedan sätter vi upp det på väggen. Denna metod inspirerar andra barn i gruppen att 
följa samma exempel att våga leka med det som fångar deras intresse. (förskollärare 2)  

Förskollärarna förklarar att de introducerar böcker som har både kvinnliga och 

manliga huvudpersoner och att det finns förlag som har bra köns- och normbrytande 

innehåll. De berättar också att det ändå är svårt att hitta böcker med kvinnliga 

huvudpersoner. 

Förskollärarna beskriver att de skapar miljön utifrån barnens intresse genom vad de 

har observerat eller vad barnen har gett uttryck för att de vill leka med. Detta 

illustreras i följande citat: 

Jag byter material eller leksaker när jag ser att det inte fångar barnens intresse längre och gör 
andra saker som barnen anser kan vara roligt. (förskollärare 1) 

Förskollärarnas beskrivning gäller för både inne- och utemiljön med konceptet att 

blanda olika leksaker och material som ska bjuda in alla barn till en gemensam lek. 

Citatet nedan visar prov på detta men ändå att det finns en tanke om vilka barn som 

ska välja vissa leksaker i miljön.   

Det kan också vara utomhus om vi bygger någonting, med vårt isexperiment, när vi har byggt en 
borg eller ett slott. Då kan vi också ta ut olika former av material, gubbar eller figurer. Det var 
roligt när jag själv tänkte att jag tar ut hästar och dinosaur och hade en tanke att hästarna skulle 
flickorna ta och dinosaurierna skulle pojkarna ta. Men det var precis tvärtom det som hände och 
då fick jag en smäll på fingrarna och det tyckte jag var så roligt. Men barnen samsas där, flera 
individer som annars inte möts i den spontana leken. Det blev väldigt bra så de fann varandra 
och de fortsatte också i andra typer av lek senare. (förskollärare 3) 

4.1.2 Traditionella dockvrån/kök 

Majoriteten av förskollärarna beskriver att den könskodade traditionella ”dockvrån” 

och köket inte har den benämningen och att det finns olika namn på detta rum 

beroende på plats. Det framgår också i resultatet att det finns en vilja att komma bort 

från den traditionella ”dockvrån” helt och hållet. Denna syn framgår i följande citat: 

Jag vill inte ha dock-vrå och vi har faktiskt ingen dock-vrå just nu. Det finns en affär med ett 
litet kök, så då är det mer en pizzeria, kiosk eller Ica, så den blir också mer för alla. Det är 
verkligen inte bara det ena könet utan nej, det är verkligen mycket mer att alla är intresserade. 
Så det har verkligen påverkat. (förskollärare 3)  

Förskollärarna utformar istället rummet utifrån barnens intresse, exempelvis så finns 

det fortfarande små tallrikar, koppar och dockor. Vidare förklarar förskollärarna att 

de anser att barn behöver de könskodade leksakerna men att de är populära i alla 

barns lek och inte bara ett visst kön. 
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En annan variant istället för den traditionella ”dockvrån” är ”discorum”, vilket 

nedanstående citat visar:   

Vi kallar det discorum och det tycker både pojkar och flickor om. Vi erbjuder olika sorters musik 
så att det ska bli lite mer spännande och variation. När vi tog in Stars Wars musik fick vi även 
med några av de pojkar som aldrig skulle vara där annars. Och de hade klätt ut sig och haft olika 
lekar och där finns det även dockor som de kunde ta hand om eller ha med i leken. 
(förskollärare 3) 

Enligt en förskollärare byter hen namn på de könskodade rummen varje år, 

exempelvis benämnes det traditionella köket för lekrum. Denna förskollärare 

försöker också utforma miljön så att den tilltalar alla barn.   

En avdelning har fortfarande kvar ”hemvrå” men förskollärarna poängterar att båda 

könen leker i detta rum, och att förskollärarna har vävt in rollek i detta rum för att 

uppnå önskat resultat.  

 

4.1.3 Samverkan med föräldrar  

Om föräldrar är emot jämställdhetsarbete beskriver förskollärarna att de ska förklara 

vikten av att följa läroplanen för förskolans arbete. Citatet nedan synliggör denna 

syn:   

Har man tackat ja till en plats i förskolan, så är ju förskoleplatsen grundad på läroplanen. Har 
man tackat ja till en plats på förskolan, har man tackat ja till läroplanen och där står det tydligt. 
Så vi är tvungna att jobba med det. Men sen kan man göra det respektfullt och säga det 
respektfullt och mjukt och jobba på det. (förskollärare 3) 

Förskollärarna berättar att de möter föräldrar både på drop in och förbokade samtal 

och har en diskussion om vikten av jämställdhetsarbete i förskolan. Ytterligare 

framgår det i förskollärarnas beskrivning att om föräldrar inte förstår eller är emot 

jämställdhetsarbetet, ska förskollärarna förklara utförligare och tydligare vad 

jämställdhet innebär för föräldrarna. De går sedan vidare till chefen om föräldrarna 

fortfarande inte är nöjda. Chefen bokar ett samtal och förklarar hur arbetet ser ut på 

förskolan i dialog med föräldrarna. Vidare visar en förskollärares beskrivning att hen 

inte har erfarenhet av föräldrar som är emot jämställdhetsarbete och anser att barnen 

ska uttrycka sin egen identitet.   

En av förskollärarna förklarar att de hela tiden ska se över leksakerna i miljön 

speciellt om det är material som vårdnadshavare har bidragit med. Förskolläraren 

förklarar också att de ska föra ett samtal med barnen om leksakerna som finns i 

miljön utifrån jämställdhet, som illustreras i nedanstående citat:   

Utklädningskläder och de bitarna, behövas ses över då och då, särskilt när man får mycket utav 
vårdnadshavare. Då kan det bli väldigt som barnen tolkar det, det här är för flickor och det här 
för pojkar. Man måste man vara medveten om och göra ett val, man får absolut ha de sakerna 
bara man har en diskussion med barnen där kan man ju lyfta upp det till en helt annan 
nivå. (förskollärare 3) 

Resultatet visar att förskollärarna försöker hjälpa barn att se saker ur ett annat 

perspektiv gällande leksaker eller färger som barn har med sig hemifrån som stoppar 
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arbetet med jämställdhet. En förskollärares beskrivning pekar på att det är familjer 

med utländsk bakgrund som anser att olika färger tillhör olika kön, vilket illustreras 

av följande citat:   

Vi har ju vissa utländska familjer där det är mycket prinsessor och även pojkar som säger jag 
kan inte måla med rosa för det är en tjejfärg. Det försöker vi att jobba mycket med, om det finns 
tjej- och killfärger? Det har man ju ingen aning om och vi försöker liksom väcka tanken. Så det 
är väl det man kan säga att det inte finns tjej- eller killfärger. (förskollärare 4)  

En förskollärares beskrivning visar att det finns ingen anledning till diskussion med 

föräldrarna om de har invändningar mot jämställdhetsarbete. Förskolläraren tar 

exempelvis upp att en pojke har rätt att bära kläder med färgen rosa.      

4.1.4 Förskollärarens förhållningssätt kring jämställdhet 

Resultatet visar att förskollärarna anser att pojkar och flickor ska behandlas 

likvärdigt och att alla barn ska få samma förutsättningar att utvecklas och lära och att 

individen är det viktiga, inte kön. Förskollärarna beskriver att de inte ska göra 

skillnad på genus och att alla barn ska behandlas och bemötas lika oavsett kön. 

Vidare beskriver de också att de ska använda lika tonläge till alla barn och benämner 

barnen med deras namn, alternativt andra ord som kompisar och undviker att 

benämna barnen med deras kön.  Nedanstående citat beskriver detta: 

Kom nu tjejer eller kom nu killar, det är ju inte ett bra sätt att säga det på, för det blir ju att 
generalisera en viss grupp och då får man diskutera sig fram, hur ska jag kunna säga istället? 
(förskollärare 3) 

Resultatet visar att det finns en vilja hos förskollärarna att bemötandet alltid ska vara 

likvärdigt till alla barn, men att det inte alltid uppnås enligt förskollärarna. Vidare 

förklarar de att det inte alltid blir helt synligt så det är viktigt att tänka på hur man 

gör och vad det är som kan påverka att inte alla barn får samma förutsättningar, som 

framhävs i följande citat:   

Vi märker att vi inte alltid gör som vi har tänkt, det kan hända att man har ett mjukare tonläge 
till flickor och mer hårt och direkt tillsägande mot pojkar. Men så fort man är medveten om det 
och jobbar med det, så är det ifall bättre. Ibland har vi också filmat någon viss situation och 
tittat på det efteråt med de glasögonen på. Det har varit väldigt utvecklande och ibland väldigt 
jobbigt att titta på, för man blir medveten om att oj, gör jag så? (förskollärare 1) 

Resultatet visar att ändra ord eller begrepp från ett genusperspektiv i vardagen inte 

är en självklarhet för alla förskollärare som deltar i studien, utifrån att det finns vissa 

begrepp som anses rätt och korrekt i dagens samhälle. Det illustreras i följande citat:   

Jag är lite för gammal att säga hen också, jag har liksom inga problem om någon vill vara tjej 
eller kille men så länge det inte är uttalat när de är så här små tycker jag man är tjej eller kille. 
Tjejer kan ju vara brandmän också, det är ju liksom ett begrepp mer än ett yrke, jag har lite svårt 
att säga brandkvinna. Vi har ju tjejer på avdelningen och läser vi en bok om brandmän, så finns 
det tjejer som klär ut sig till brandmän. Vi har ju liksom inte sett någon skillnad där, nej vi säger 
inte brandkvinna. (förskollärare 4)  

Förskollärarna beskriver att det är viktigt att samtala om och att reflektera 

tillsammans i arbetslaget över jämställdhet och vad det innebär för barnens lärande 

och utveckling. Följande citat belyser förskollärarnas perspektiv på kollegiala samtal: 
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Vi jobbade faktiskt fördjupat med de frågorna under ett helt läsår tillsammans med vår chef. Vi 
skulle läsa ett visst kapitel och sen diskutera det på APT och det var väldigt givande och sen på 
utvecklingsgruppen UVG som vi har på förskolan. Vi kollegor kan samlas några stycken och 
diskutera det att man läst in och vi fick några frågor att fundera över innan diskussionen och det 
gav jättemycket. (förskollärare 3) 

Förskollärarna beskriver också att de har en tanke hur de utformar sin miljö utifrån 

genus exempelvis genom neutrala färger i lokalen och att de behöver vara medvetna 

om vad som sitter uppe på väggarna, och vad det ger för intryck till barnen.  

En förskollärare använder gränsöverskridande ord till barnen i deras rollek 

exempelvis “vill du vara storasyster, mamma eller lillebror”. Förskollärarens 

beskrivning visar att barnen inte är vana vid att en pojke hade en mammaroll eller 

storasysters roll i leken.    

Slutligen framgår det av resultatet från intervjuerna att det finns två delade syner 

gällande dominans i barngruppen. Den första är att dominansen har med olika 

individers behov och ålder att göra som utesluter könspåverkan i detta sammanhang. 

Det framgår av citat som följer:  

Jag tycker att det är lite olika i olika perioder, men vissa perioder har vi haft starka pojkar som 
är lite buffliga mot varandra och utövat makt, men det är mer beroende på individ än att det 
skulle vara just pojkar tror vi. Sedan har det varit andra perioder när vi haft väldigt starka flickor 
och som har tagit allt talutrymme och allt utrymme i samlingen och allt utrymme när det gäller 
att komma med idéer på vad vi ska göra och det har varit väldigt lätt till att lyssna till dem. Så är 
det ju mycket individbaserat, mer än att de just är flickor tror jag och hur det än är i en grupp, så 
gäller det att ha koll på var pushningen behövs. (förskollärare 3) 

Den andra synen på dominans i barngruppen handlar om att det är pojkar som är 

dominerande i vardagssituationer i förskoleverksamheten. Detta framgår i följande 

citatet: 

Ja men vi har ju ett gäng killar som är väldigt buffliga och vill gärna stöka lite med varandra och 
som slåss och bråkar. Det är tyvärr så att tjejer kommer lite mer i skymundan eftersom pojkarna 
tar mycket plats. Det kan vara svårt att få till det, men vi försöker att dela upp dem, och att de 
inte alltid får välja vem de ska vara med, utan vi försöker lotsa dem att hitta andra kompisar att 
hänga med. Det är på det sättet som det är skillnad i vår grupp just nu alla fall. (förskollärare 4) 

4.2 Resultat av observationer 

Resultatet av observationer är indelat i underrubrikerna Förskollärarens bemötande 

och Pedagogiska verktyg. 

4.2.1 Förskollärarens bemötande 

Observationerna visar att alla barn får tillåtelse att delta i aktiviteter oavsett kön, och 

att både flickor och pojkar får lika stort utrymme att tala. Under ett 

observationstillfälle tar en del pojkar mycket plats och de dominerar i aktiviteten. 

Förskolläraren försöker då uppmuntra alla barn att delta i aktiviteten. De ger pojkar 

fler tillsägelser jämfört med flickor. Vidare visar observationerna också 

att förskollärarna lyssnar och svarar på både pojkars och flickors frågor och åsikter. 

Observationerna visar också att förskollärarnas språk inte skiljer sig när de 
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kommunicerar med pojkar och flickor. De använder samma ord när barnen inte vill 

vänta på sin tur, exempelvis ”vänta på din tur” till både pojkar och flickor. 

Förskollärarna använder samma tonläge i sin röst när de kommunicerar med både 

pojkar och flickor.  

Resultatet visar också att majoriteten av förskollärarna heller inte benämner barnets 

kön utan de använder barnens namn i samlingen. Ett resultat som avvek från ovan är 

när en förskollärare benämner barnets kön istället för namn: ”den här tjejen är ledig 

idag” (förskollärare 3). 

Resultatet av observationer visar att förskollärarna väljer barn slumpmässigt när det 

gäller vilka som får ta plats i en aktivitet. Ett exempel är att barnens namn var skrivna 

på ett papper och sedan dras slumpmässigt från en kartong.   

4.2.2 Pedagogiska verktyg 

Observationer visar att förskollärarna använder sig av både könsneutralt, stereotypa 

och normbrytande material under samlingen, exempelvis bilder av djur, pepparkaka 

och stjärna som är könsneutralt. Ett annat exempel är en man som bakar och en 

kvinna som är Lucia.    

4.3 Sammanfattning av resultatet  

Sammanfattningen av resultatet visar att förskollärarnas beskrivningar av sitt arbete 

med jämställdhet handlar till stor del om leksaker och miljö. 

5 Analys 

I detta avsnitt presenterar vi två huvudrubriker: Analys av intervjuer och Analys av 

observationer. Huvudrubrikerna delas in i underrubriker. I analysen kopplas 

resultatet till teori och tidigare forskning. 

5.1 Analys av intervjuer 

I detta avsnitt beskriver vi analys av resultat från intervjuer utifrån tre teman: 

Förskollärarnas förhållningssätt utifrån jämställdhet, Förskollärarnas beskrivning av 

sitt arbete med jämställdhet, Förskollärarnas beskrivning av sitt arbete utifrån tankar 

kring leksaker och miljön. 

5.1.1 Förskollärarnas förhållningssätt utifrån jämställdhet 

Förskollärarna berättar att de vill bemöta alla barn lika men att deras förhållningssätt 

ibland ändå skiljer sig åt mellan könen. Exempelvis att förskollärarna har ett mjukare 

tonläge till flickor och ett hårdare tonläge till pojkar. Det kan tolkas som att barnen 

inte alltid får lika bemötande från förskollärarna och att det existerar en viss skillnad. 

Det går att koppla till Hirdmans (2003) begrepp könsdikotomi för att förskollärarnas 
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tonläge skiljer sig åt mellan pojke och flicka enligt ovanstående beskrivning. Vidare 

kopplar vi resultatet från vår studie till Hirdmans (2003) begrepp hierarki för att 

förskollärarna använder stark röst till pojkar och mjuk röst till flickor enligt deras 

beskrivningar. Vår tolkning är att förskollärarna använder stark röst till bara pojkar 

som visar att pojkar har en dominerade attityd jämfört med flickor. 

Vårt resultat har likheter med Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) 

som skriver att förskollärarna inte har lika synsätt på pojkar och flickor. Vidare 

skriver Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) att förskollärarnas 

kommunikation med flickor innefattar ordet ”söta” i dialog om djur till skillnad från 

dialog med pojkar när ord som ”vilda” djur blir aktuella och visar tydligt att 

bemötande skiljer sig åt. 

5.1.2 Förskollärarnas beskrivning av sitt arbete med jämställdhet 

Resultatet i vår studie visar att en förskollärare förklarar att det är svårt att hitta 

kvinnliga huvudpersoner i barns böcker. En tolkning av detta resultat är att det är 

därför förskolläraren behåller stereotypa manliga roller, som exempelvis ”brandman” 

och inte ”brandkvinna”.  Denna tolkning går att koppla till Hirdmans (2003) begrepp 

hierarki för att manliga huvudpersoner tar över platsen i barns böcker.    

En förskollärares beskrivning i vår studie visar att hen lockar både pojkar och flickor 

till olika lekar, exempelvis rollek för pojkar och bygglek för flickor. Vi tolkar att det 

motsäger Hirdmans begrepp (2003) könsdikotomi för att förskolläraren inte skiljer 

på barnens lek utan har för avsikt att arbeta med jämställdhet genom att uppmuntra 

både pojkar och flickor att delta i samma eller liknade lek. 

Resultatet visar att barnen som anses dominerande i grupper beror på deras ålder 

istället för deras kön enligt förskollärarnas beskrivningar. Denna syn från 

förskollärarna motsäger Hirdmans (2003) begrepp hierarki som förklarar att det är 

det maskulina som är det dominerande i samhället.  

En beskrivning från förskollärarna stämmer överens med Hirdmans begrepp 

könsdikotomi för att förskolläraren är osäker på om det finns färger för pojkar 

respektive flickor. Vår tolkning är att förskolläraren i detta fall skiljer på färger 

utifrån kön.   

Enligt förskollärarnas beskrivningar finns det två perspektiv gällande färg, leksaker 

och lek i jämställdhetsarbete. Den första är att de är osäkra på sin förståelse av färger 

i arbete med jämställdhet. Med tanke på vad en förskollärare i studien berättar, att 

det kanske finns tjej- och pojkfärger, kan tolkas som att det finns en osäkerhet om 

färgers betydelse för jämställdhet. Eidevalds och Lenz Taguchis (2011) 

forskningsstudie förklarar tydligt att det inte finns tjejfärger eller pojkfärger, och att 

färger är könsneutrala. Den andra enligt ovan från vårt resultat framställer att 

förskollärarna uppmuntrar barnen att se saker ur könsneutrala perspektiv gällande 

leksaker och färger men också att de är förebilder och för en diskussion med barnen 

att alla har lika rätt till lek och leksaker oavsett kön. Denna tolkning från resultat 
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stämmer däremot överens med Eidevald och Lenz Taguchi (2011) som skriver att 

förskollärare är förebilder för barn.   

Resultatet från intervjuerna visar att förskollärarna uppmuntrar pojkar att ta 

feminina roller i leken. Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016) skriver att 

förskollärarna uppmuntrar pojkar att de ska använda kläder som anses vara ”tjejiga” 

om de vill och förskollärare ska inte ha förutfattade meningar om barns identitet 

utifrån deras kön. Vår studie och Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016) 

beskriver att förskollärarna uppmuntrar pojkar att ta del av feminina roller men inte 

att flickor ska få ta del av maskulina roller. Eidevalds och Lenz Taguchis (2011) studie 

lyfter däremot att förskollärarna ska stimulera flickor till maskulina sätt för att kunna 

hävda sig mot pojkarna. Det stämmer inte överens med resultatet i vår studie för att 

en förskollärares beskrivning visar att hen bara uppmuntrar pojkar och inte flickor. 

Muasyas och Kazungus (2018) forskningsresultat visar att både flickor och pojkar ska 

uppmuntras att ta del av deras motsatta stereotypa könsroller och att förskollärarna 

stödjer båda könen, exempelvis att pojkar ska ta del av roller som exempelvis mor, 

och flickor som mekaniker i ett garage, och framställer att det är viktigt att pojkar tar 

roller och yrken som anses tillhöra flickor vilket bidrar till jämställdhet. 

Eidevald (2009) studie visar att massmedia och föräldrar kan vara ett hinder att nå 

jämställdhetsmål. Vårt resultat visar också att förskollärarna beskriver att föräldrar 

har en del påverkan på förskolans jämställdhetsarbete, men att de arbetar med 

föräldrar för att uppnå jämställdhetsmålen, exempelvis förklarar de betydelsen av 

jämställdhet och kopplar till Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018).  

5.1.3 Förskollärarnas beskrivning av sitt arbete utifrån tankar kring 
leksaker och miljön 

Enligt vårt resultat skiljer sig förskollärarnas syn på könsneutrala leksaker, en del 

förskollärares svar förklarar att alla leksaker är könsneutrala till skillnad från andra 

svar. Hirdmans (2003) begrepp könsdikotomi förklarar att vi delar upp leksaker, yrke 

och kläder utifrån kön, men inte alla förskollärares svar stämmer överens med 

Hirdmans (2003) begrepp könsdikotomi. Det vill säga att enligt förskollärarna skiljer 

de inte på leksaker utifrån kön. Vidare visar resultatet att förskollärarna benämner 

att könsneutrala leksaker är vatten och naturmaterial. En tolkning är att 

förskollärarnas beskrivningar visar att en del leksaker är könsneutrala och andra 

leksaker är könskodade, vilket går att koppla till Hirdmans (2003) begrepp 

könsdikotomi, för att det finns leksaker som är könskodade. 

Vidare visar resultatet från intervju, att en förskollärare kategoriserar leksaker utifrån 

kön, det vill säga bilar tillhör pojkar och dockor tillhör till flickor, när hen utformar 

miljö. Denna syn går att koppla till Hirdmans (2003) begrepp könsdikotomi som 

beskriver att män och kvinnor skiljer sig från varandra. Detta stämmer överens med 

förskollärarens tankesätt om utformning av miljön, för enligt hen skiljer sig leksaker 

utifrån barnens kön, och förskollärarens tankesätt visar också att pojkar och flickor 

har olika intressen.  
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Ovanstående förklaring från en av förskollärarna i vår studie som delar leksaker 

utifrån kön, går att koppla till Lynch (2014). Lynch (2014) beskriver att förskollärare 

delar upp och skiljer leken åt baserad på kön. Vidare förklarar Lynch (2014) att 

flickor förväntas leka med dockor och pojkar har fler valalternativ till lek och 

leksaker, exempelvis bilar och lego. Eidevald (2009) förklarar att det är viktigt att 

förskollärarna ska bemöta både pojkar och flickor lika i förhållande till arbete med 

jämställdhet. Ovanstående analys visar att jämställdhet inte alltid uppnås i praktiken.   

Resultatet i vår studie visar att det finns skillnader mellan förskollärarnas syn när det 

gäller jämställdhet i miljöutformning. Det finns en vilja att ta bort leksaker som anses 

könskodade och i istället köpa in könsneutrala leksaker. Det kan tolkas som att 

förskollärarna inte arbetar med att stimulera barnen att ta del av könsöverskridande 

lek. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) forskningsresultat visar också att 

förskollärarna ska skapa en könsneutral miljö. Emilson, Folkesson och Moqvist 

Lindberg (2016) uttrycker att den könsneutrala miljön innebär att plocka bort 

leksaker som är könsidentifierade, exempelvis bilar och dockor och ersätta med 

kuddar. Utifrån från vårt resultat tolkar vi det som att förskollärarna inte erbjuder 

könskodade leksaker och att de inte utmanar barnen till könsöverskridande lek. 

Det andra resultatet visar att förskollärarna inte tar bort könskodade leksaker och 

blandar alla leksaker tillsammans och arbeta utifrån det. Detta stämmer överens med 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) som skriver att blanda leksaker hjälper barn att 

överskrida könsnormerna. Vår tolkning är att både pojkar och flickor bemöts lika 

oavsett kön, men också att alla barn kan mötas i en gemensam lek. Förskollärarna 

utmanar då barn till könsöverskridande lek. 

Enligt vårt resultat skiljer sig tankesättet när det gäller arbetet med det traditionella 

rummet dock-vrån. Några av förskollärarna byter namn på det traditionella rummet 

exempelvis kök, lekrum, discorum. Arbetssättet som beskrivs stämmer överens med 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) som skriver att förskollärarna har benämnt de 

traditionella könskodade rummen med nya namn, exempelvis dockvrån ska 

benämnas hemmet. Denna andra synen enligt förskollärarnas beskrivningar, visar att 

de har kvar det traditionella rummet, vilket går att koppla till både Lynchs (2014) och 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) studier.  Lynchs (2014) lyfter att rummet kök kan 

användas under olika sammanhang exempelvis livsmedelsbutik, restaurang och 

postkontor, och detta kan förändra barnens eller vuxnas syn på kön. Eidevald och 

Lenz Taguchi (2011) skriver att några förskollärare har ändrat miljö i de traditionella 

könskodade rummen exempelvis genom att tapetsera väggarna med blå färg i 

dockvrån, men inte bytt namn på rummen generellt i förskoleverksamheten.  

5.2 Analys av observationer 

I detta avsnitt beskriver vi analys av resultat från observationer utifrån tre teman:  

Förskollärarnas förhållningssätt utifrån jämställdhet, Förskollärarens konkreta 

arbete kring jämställdhet och Pedagogiska verktyg ur ett jämställdhetsperspektiv. 
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5.2.1 Förskollärarnas förhållningssätt utifrån jämställdhet 

Observationerna visar att förskollärarnas språk och tonläge inte skiljer sig åt när de 

kommunicerar med pojkar och flickor, vilket kan tolkas som att förskollärarna 

bemöter både pojkar och flickor lika. Vår tolkning är att förskollärarnas ageranden 

inte förstärker de mönster av könsdikotomi som Hirdman (2003) skriver om. 

Ovanstående visar också en motsägelse till Eidevald (2009) forskningsresultat som 

skriver att förskollärare bemöter pojkar och flickor olika i samma situation, vilket inte 

stämmer överens med vårt resultat. 

Resultatet från observationerna visar att förskollärarna svarar på alla barnens frågor 

och uppmuntrar alla barn att delta i aktivitet, men Ärlemalm- Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) forskningsresultatet visar tvärtom, att flickor inte fick likadan 

respons från läraren jämfört med pojkar. Denna forskning kan tolkas som att 

förskollärarna inte arbetar med jämställdhet medan vårt resultat synliggör 

förskollärarnas arbete med jämställdhet.   

Vid observationer av förskollärarna synliggörs deras syn på jämställdhet genom att 

de tillåter att alla barn att ska få lika möjligheter och rättigheter att delta i aktiviteter 

oavsett kön, vilket stämmer överens med Muasya & Kazungu (2018) som skriver att 

jämställdhet, innebär att förskollärare ska möjliggöra för alla barn att få tillgång till 

lika rättigheter och möjlighet att utveckla sina kunskaper oberoende av deras kön. 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) lyfter att förskollärare ska uppmuntra barn att alla 

kan leka tillsammans oavsett stereotypa roller eller material. 

5.2.2 Förskollärarnas konkreta arbete kring jämställdhet 

En av observationerna visar att förskolläraren ger tillsägelser till båda könen i 

barngruppen men att pojkar fick det fler gånger, vilket går att koppla till Hirdmans 

(2003) begrepp ”könsdikotomi”, för att det tolkas som att pojkar och flickor har 

biologiska skillnader som påverkar förskollärarnas bemötande gentemot barnen.  

Vidare visar observationerna i vårt resultat att förskollärarna väljer barn 

slumpmässig, för att avgöra vilket barn som får ta plats i en aktivitet. Detta kan tolkas 

som att förskolläraren inte ser barnens identitet eller kön. Vår tolkning är att genom 

detta arbetssätt blir Hirdmans (2003) begrepp könsdikotomi uteslutet genom att 

förskolläraren tar bort faktorn kön i denna situation.       

En av observationerna visar att i samlingen tar pojkar mycket plats, vilket kan tolkas 

utifrån Hirdmans (2003) begrepp ”hierarki”. Begreppet hierarki innebär att de 

maskulina egenskaper pojkar besitter är normen och flickor anses underlägsna om de 

inte har de åtråvärda maskulina egenskaperna. I vårt resultat visar en annan samling 

motsatsen till detta, nämligen att en flicka tar mycket plats vilket motsäger Hirdmans 

(2003) begrepp ”hierarki”.  

Ovanstående resultatet som visar att pojkar tar mycket plats stämmer överens med 

Eidevald (2009). Eidevald (2009) skriver att det maskulina tar över i olika 
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situationer, exempelvis att pojkarna inte vill eller kan inte vänta på sin tur. Vidare 

skriver Eidevald (2009) att pojkarna får berätta om sina tankar och idéer först medan 

flickorna får lyssna på pojkarnas önskemål och förväntas ha tålamod.  

Resultatet av observationerna visar att förskollärarna använder barns namn vid tilltal 

och inte deras kön majoriteten av tiden. Det stämmer överens med Eidevald och Lenz 

Taguchi (2011) som skriver att förskollärarna undviker att benämna barnen med kön 

istället använder de barnens namn vid tilltal, men en förskollärare i vår studie 

använder ordet tjej vid benämning av ett barn en gång i frågan om ledighet från 

förskolan i samlingen. Vår tolkning är att förskolläraren inte alltid arbetar med 

jämställdhet och det finns fortfarande ord som bidrar till ojämställdhet.  

5.2.3 Pedagogiska verktyg ur jämställdhetsperspektiv 

En av förskollärarna i vår studie använder sig av en bild som illustrerar en man som 

lagar mat. Vår tolkning är att förskollärarens val av bild inte upprepar de mönster av 

”könsdikotomi” som Hirdman (2003) skriver om gällande mäns roll i hemmet, för att 

de bryter de stereotypa normerna, och att män också har en plats i köket. Vidare visar 

resultatet av en observation att förskolläraren också använder sig av en kvinnlig 

förebild som är Lucia, vilket stämmer överens med Hirdmans (2003) begrepp 

könsdikotomi.  Det kan tolkas som att förskolläraren inte använder en pojke som har 

Luciakläder som exempel, för att Lucia anses ”flickigt” och tillhöra det kvinnliga 

könet.  

Ovanstående resultat av manliga och kvinnliga förebilder går att koppla till 

Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) och Muasya och Kazungu 

(2018) forskningsstudier som har liknande exempel men visar istället att manlig 

förebild tar över. I dessa studier använder sig förskollärarna av manliga namn i en 

berättelse och av en handdocka som verktyg men benämner inte det kvinnliga. Våra 

observationer av förskollärarna visar att de använder både positiva och negativa 

stereotypa förebilder i samlingen. Muasya och Kazungu (2018) skriver att det är 

viktigt för förskollärare att använda sig av både pojkars och flickors namn gällande 

pedagogiska verktyg för att barn ska få lika möjligheter. Denna syn går att koppla till 

vårt resultat, i vilket det framgår att förskollärarna använder både pojkars och 

flickors namn när de benämner pedagogiska verktyg. 

6 Diskussion  

I detta avsnitt presenteras först metoddiskussionen och därefter resultatdiskussionen 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Resultatdiskussionen delas in i två 

underrubriker: Förskollärarnas beskrivning av sitt arbete med jämställdhet och 

Jämställdhet under samlingar. Slutligen presenteras undersökningens betydelse för 

yrkesutövning och vidare forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 

I studien valde vi att arbeta med kvalitativ metod i vår undersökning istället för 

kvantitativ metod.  Vi ansåg att om vi använde oss av kvantitativ metod skulle vi inte 

få en djupare förståelse av hur förskollärarna arbetade med jämställdhet. 

En avgränsning som kunde ha påverkat resultat är urvalet med två förskolor. Denna 

studie är ett examensarbete och begränsades till ett par förskolor och kunde därför 

inte ange en tydlig och korrekt bild över jämställdhet i alla förskolor och kan därför 

inte generaliseras. Denna begränsning handlar också om att vi inte kunde ta oss till 

flera städer i Sverige på grund av tidsbegränsning.    

En avgränsning i vår studie var att vi intervjuade och observerade ett mindre antal 

förskollärare eftersom examensarbetet är en mindre studie med tidsbegränsning. 

Valet att använda semistrukturerade intervjuer motiverades främst av att vi här 

igenom gavs möjlighet att ställa följdfrågor. Vi ansåg att denna metod kunde ge ett 

mer tydligt och innehållsrikt svar från respondenterna, men också möjliggöra för 

förskollärarna att utveckla sina svar och tänka utifrån ett annat perspektiv (Bryman 

2018). Resultatet från intervjuerna kunde ha blivit på ett annat sätt om vi inte utförde 

semistrukturerade, för då hade vi inte kunnat ställa öppna frågor.  

Vi valde att inte skicka frågorna på förhand till förskollärarna för vi ville att deras 

ärliga åsikter och tankar skulle komma fram i intervjuerna. Risken att skicka frågorna 

på förhand var att förskollärarna skulle svara utifrån vad de trodde var de rätta 

svaren. 

Valet med att intervjua endast förskollärare är en avgränsning i studien för att vi 

utesluter andra yrkesgrupper i förskolepersonalen. Motiveringen av valet med 

förskollärare är för att syftet med studien är att undersöka deras perspektiv och 

arbetssätt gällande jämställdhet i förskoleverksamheten som var syftet med studien.  

En avgränsning i studien var att de förskollärare vi hade valt att intervjua hade minst 

två års erfarenhet i förskoleverksamheten. Resultatet kunde ha blivit annorlunda om 

vi intervjuade nyutexaminerade förskollärare på grund av brist på erfarenhet.   

Valet med att genomföra intervju med förskollärarna och därefter observationen kan 

ha påverkat deras agerande under samlingen, eftersom förskollärarna var medvetna 

om vad de observerades på och kunde eventuellt anpassa sitt förhållningsätt utifrån 

en jämställdhetssyn.    

Bryman (2018) skriver om observation som en undersökningsmetod i kvalitativ 

studie. Motiveringen för att använda observation som undersökningsmetod är för att 

det gav oss en tydligare inblick i, och förståelse för, hur förskollärarna arbetade med 

jämställdhet i samlingen.  

Anledningen till att vi endast observerat samlingen är relaterade till vår tolkning av 

Eidevald (2009), som tydliggör att samlingen är en viktig del i förskollärarnas arbete. 
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Vi ville därför undersöka hur förskollärarnas förhållningsätt gällande jämställdhet 

kommer till uttryck just under samlingen. En avgränsning med att bara observerat 

samlingen handlar också om tidsbrist och att vi inte hade möjlighet att observera 

flera aktiviteter under hela dagen och hela förskolan.       

Genom observation kunde vi se förskollärarnas arbetssätt med jämställdhet. Vi 

använde ett observationsschema vid observationerna vilket gav ett positivt resultat 

för oss, för att vi bestämde vilka delar vi skulle observera exempelvis förskollärarnas 

bemötande. Om vi inte hade använt oss av observationsschema hade det blivit svårt 

att komma ihåg samlingen vi observerade. Faktorer som kunde ha påvisat ett annat 

resultat var om observationen skedde vid ett annat tillfälle än vid jul, med tanke på 

att samlingar kunde bli under andra former under jultider, och det blev svårt att få en 

klar bild av hur samlingen kring jämställdhet såg ut normalt under barnens vardag på 

förskolan. Exempelvis materialet som användes var relaterat till jul men däremot blev 

förskoleverksamhetens syn på julmotiv kring jämställdhet tydligt.    

En andra faktor som kunde ha påverkat vårt resultat var om samlingar var inom den 

tid som vi först tänkte oss. Vi hade planerat för 30 minuter men vissa samlingar var 

kortare. Om samlingarna hade pågått längre skulle vi ha fått en djupare förståelse 

över förskollärarnas arbetssätt med genus.  

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi vårt resultat utifrån frågeställningarna. Underrubriker 

i detta avsnitt: Förskollärarnas beskrivning av sitt arbete med jämställdhet, 

Jämställdhet under samlingar, Undersökningens betydelse för yrkesutövning och 

Vidare forskning. 

6.2.1 Förskollärarnas beskrivning av sitt arbete med jämställdhet 

Resultatet i vår studie visar att förskollärarnas arbete med jämställdhet handlar till 

stor del om leksaker och miljön. Vi tolkar att majoriteten av förskollärarna som har 

deltagit i studien har samma syn på jämställdhet. Vår tolkning av arbete med 

jämställdhet innebär inte enbart hur förskollärare skapar eller förändrar miljön och 

leksaker utan kan också vara hur vi bemöter barn beroende på vårt förhållningssätt. 

Vidare visar resultatet i studien att en del av förskollärarna beskriver att de ska ta 

bort leksaker som är könskodade medan andra förskollärare anser att de ska blanda 

leksaker. Vår tolkning är att en risk med att ta bort könskodade leksaker är att barnen 

då inte har möjlighet att leka utifrån sitt intresse, exempelvis om en pojke vill leka 

med bilar. Vi ser det som viktigt att följa barnens intresse, som det även står i 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018), men det finns även risk att följa alla 

intressen som barnen har och det handlar bland annat om att många pojkleksaker är 

inriktade mot våld och krig.  
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Vi tolkar att arbetet med jämställdhet inte innebär att ta bort könskodade leksaker 

utan blanda dem. Om förskollärarna blandar leksaker får barnen möjlighet till 

könsöverskridande lek men också att båda könen kan mötas i gemensam lek.   

Resultat i vår studie visar att en del av förskollärarna blandar leksaker i miljön i sitt 

arbete med jämställdhet, vilket stämmer överens med ovanstående tanke. Vi tolkar 

att ta bort leksaker som anses könskodade inte bidrar till utveckling av ett 

könsöverskridande arbetssätt som Eidevald och Lenz Taguchi (2011) skriver om i 

deras forskningsstudie. 

Vi fick en förvånande beskrivning från en av förskollärarna. Beskrivningen visar att 

hen kategoriserar leksaker utifrån pojkar och flickor och vår tolkning är att detta 

arbetssätt inte främjar jämställdhet. Vi tolkar att arbete med jämställdhet innebär att 

alla barn får lika möjligheter till utveckling och lärande. Förskollärarna bör utgå från 

barn som individer och inte deras kön. Muasyas och Kazungus (2018) skriver att 

arbete med genuspedagogik innebär att barns tankar respekteras och att alla är lika 

mycket värda. Vårt resultat från ovanstående tolkar vi som att barnen inte ges 

möjlighet att utveckla sina tankar då förskollärarna skiljer på leksaker utifrån 

barnens kön. En tolkning är att arbetssättet med att särskilja leksaker mellan könen 

kan leda till den dikotomi som Hirdman (2003) beskriver.  

Att föräldrar har en påverkan i arbetet med jämställdhet framgår i resultatet. En del 

av förskollärarna beskriver att kommunikation är ett verktyg som de använder för att 

beskriva jämställdhetsarbete. Vi tolkar det som att genom kommunikation kan 

förskollärarna och föräldrarna samarbeta och utvidga sin förståelse av jämställdhet.  

En förskollärares beskrivning visar att om det skulle finnas föräldrar som inte 

accepterar, exempelvis att en pojke har rosa kläder, finns det ingen anledning till 

diskussion, för att förskolläraren anser att barnen rätt att utrycka sig som de vill. Vår 

tolkning är att det är viktigt att respektera barnens uttryck men också att samarbeta 

med föräldrar. Detta resultat visar att förskolläraren inte för en diskussion med 

föräldrar vilket går emot arbete med jämställdhet. I Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2018, s 13) står det att ”samarbeta med vårdnadshavare samt diskutera 

regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets 

utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem”.       

Resultat från våra intervjuer visar att barnens ålder är en avgörande faktor för 

barnens dominans i grupp, men våra observationer visar att pojkar tar mycket plats. 

Observationsresultatet motsäger i detta fall förskollärarnas intervjusvar. Vi tolkar att 

barnens ålder och kön inte är en avgörande faktor utan dem som individer.   

Resultatet visar att förskollärarna ansåg att i böckernas värld är manliga 

huvudpersoner mer förekommande än kvinnliga. Denna syn går att koppla till 

Eidevald (2009). Han skriver att i många filmer, bilderböcker och läroböcker är 

huvudpersonerna manliga. Vidare skriver Eidevald (2009) att denna syn är en risk 

för att barnen lär sig att det manliga har högre värde än det kvinnliga. Vi anser att det 
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inte spelar någon roll om det är en kvinnlig eller manlig huvudroll utan det viktiga är 

förskollärarnas arbetssätt för att uppnå jämställdhetsmål. Exempelvis att 

förskollärarna fokuserar på bokens handling eller syfte och inte på huvudpersoners 

kön.    

6.2.2 Jämställdhet under samlingar 

I samlingen kommer jämställdhet till uttryck bland annat genom användning av 

förskollärarnas tonläge på rösten. Resultatet från våra observationer visar att 

förskollärarna har ett mjukt tonläge i samlingen. Vi tänker att detta kan bero på att 

det var ett mindre antal barn i samlingen vilket ingav en lugn miljö. Samtidigt undrar 

vi om det skulle vara en fulltalig grupp med barn, om förskollärarna fortfarande 

skulle använda samma mjuka tonläge.  

Jämställdhetssträvan kommer till uttryck genom användningen av pedagogiska 

material. Musayas och Kazungus (2018) skriver att användningen av stereotypa 

pedagogiska verktyg är ett hinder för barns lika möjligheter. Vi tolkar det som att i 

samlingen använder förskollärarna material som kan anses könsneutrala och att 

materialet kan hjälpa barnen att få lika möjligheter och förutsättningar. 

Arbete med jämställdhet kommer till uttryck i bemötandet gentemot pojke och flicka 

från förskollärarnas sida. Vårt resultat visar att förskollärarna i samlingen bemöter   

alla barn lika. Eidevald (2009) skriver att förskollärares bemötande är av stor 

betydelse för varje barns engagemang och vad det innebär att vara flicka eller pojke. 

Vidare skriver han att förskollärarnas förståelse över hur deras eget förhållningssätt i 

bemötandet gentemot pojke och flicka berör barngruppen, och är en avgörande 

faktor för att förverkliga arbete med jämställdhet i förskolan. Resultat från vår studie 

visar att förskollärarna har en förståelse för sitt bemötande. Vidare visar resultatet att 

förskollärarna är medvetna om att de inte alltid ger lika bemötande till pojkar och 

flickor. Vi tolkar det som att förskollärarna är medvetna om genus för att de är 

kritiska till konsekvenserna av sitt bemötande.  

Resultat från observationerna synliggör att alla barn får lika bemötande från 

förskollärarna. Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) skriver i sin 

forskning att flickor inte får lika bemötande som pojkar. Vår tolkning är att det kan 

bero på att förskollärarna som deltog i vår studie har mer utbildning och erfarenhet 

kring hur man arbetar med jämställdhet, till skillnad från de som deltog i Ärlemalm-

Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) studie. Enligt vår tolkning kan skillnaden 

också bero på tidsskillnaden mellan vår och Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) studie. Deras studie är tio år gammal och jämställdhetsarbetet 

har utvecklats en del under de senaste tio åren.      

Slutsatsen är att majoriteten av de förskollärare som deltog i vår studie arbetar med 

jämställdhet, för att alla barn oavsett kön ska få lika möjligheter till utveckling och 

lärande både nu och i framtiden. Förskollärare av båda könen uttrycker liknande 

beskrivningar eller synsätt på jämställdhet och deras förhållningssätt under 
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samlingar var likartade. Vi såg ingen märkbar skillnad i deras bemötande gentemot 

barnen. Samtidigt finns det finns tecken på ojämställdhet i förskollärarnas 

förhållningssätt. Det handlar om att trots att de har en önskan att behandla alla barn 

lika, finns det ibland en skillnad i tonläge i kommunikation med pojkar och flickor 

enligt förskollärarna.   

6.2.3 Undersökningens betydelse för yrkesutövning 

Vår studie har en stor betydelse för vårt framtida arbete som förskollärare. Utifrån 

vår studie ökar vår kunskap och medvetenheten om arbete med jämställdhet i 

förskolan.  

Arbetet med jämställdhet är viktigt i förskolläraryrket i dagens samhälle för att 

motverka de stereotyper som tyder på ojämställdhet som Hirdman (2003) skriver 

om, exempelvis ”pojkflicka”. Det är viktigt för oss förskollärare att vara medvetna om 

arbete med jämställdhet, precis som Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018 

förespråkar att kunskap är nödvändig för att uppfylla kraven på jämställdhet. 

Förskolan är barnens första steg in i samhället och det är vår uppgift som 

förskollärare att vara en god förebild och visa på ett gott exempel för att bidra till 

jämställdhet mellan man och kvinna. Förhoppningsvis kommer vår studie att bidra 

till en utökad kunskap om jämställdhet för framtida och nuvarande förskollärare.   

6.2.4 Vidare forskning 

Vi tycker att det skulle vara intressant i framtida studier att kunna ta del av fler 

samlingar med samma förskollärare för att få ett bredare perspektiv. Att observera 

fler än en manlig förskollärares samling skulle också kunna bidra till en intressant 

jämförelse, och om det finns skillnader eller likheter i deras bemötande till barn. 

  



 29 

7   Referenslista   

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Connell, R. & Pearse, R. (2015). Om genus. Göteborg: Daidalos. 

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare: att förstå kön som position i 

förskolans vardagsrutiner och lek. (Doktorsavhandling) Jönköping universitet.  

Eidevald. C & Lenz Taguchi. (2011). Genuspedagogik och förskolan som 

jämställdhetspolitisk arena. I H Lenz Taguchi, L Bodén, & K Ohrlander. (red.) (2011). 

En rosa pedagogik: jämställdhetspedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber.   

Emilson, A., Folkesson, A., & Moqvist-Lindberg, I. (2016). Gender Beliefs and 

Embedded Gendered Values in Preschool. International Journal Of Early 

Childhood, 48(2), 225–240. 

Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål. 

Växjö: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, 

Linnéuniversitetet. 

Heikkilä, M. (2015). Lärande och jämställdhet i förskola och skola. Stockholm: 

Liber. 

Hirdman, Y. (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 

Hägglund. S (2015). Förskolan som samhälles rum. I. Engdahl & E. Ärlemalm-Hagsér 

(red.). Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber.  

SOU 2006:75. Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av jämställdhet och genus i 

förskolans pedagogiska arbete: slutbetänkande. Hämtad från 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2006/07/sou-200675/  

Medlingsinstitutet (2018). Löneskillnaden mellan könen fortsätter minska. Hämtad 

från https://www.mi.se/nyheter/2018/loneskillnaden-mellan-konen-fortsatter-

minska/  

Muasya, J. N., & Kazungu, T. W. (2018). 'The unfinished business': Exploring 

teachers' views on gender and pedagogical practices in public preschools in Nairobi 

county, Kenya. African Educational Research Journal, 6(1), 10–19.   

Nelson, A., & Berg, L. (2006). Identitet och genus i lek med dockor och figurer i 

förskolan. Nordic Studies in Education, (02), 124–138.  

Lynch, M. (2014). Guys and dolls: a qualitative study of teachers’ views of gendered 

play in kindergarten. Early Child Development and Care, 185(5), 679–693.  

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö18: Skolverket.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2006/07/sou-200675/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2006/07/sou-200675/
https://www.mi.se/nyheter/2018/loneskillnaden-mellan-konen-fortsatter-minska/
https://www.mi.se/nyheter/2018/loneskillnaden-mellan-konen-fortsatter-minska/


 30 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Johanneshov: TPB. 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets 

rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige.  

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Ärlemalm-Hagsér, E., & Pramling Samuelsson, I. (2009). Många olika genusmönster 

existerar samtidigt i förskolan. Pedagogisk Forskning I Sverige, 14(2), 89–109.  

 

 

 

 

 

  



 31 

Bilaga 1 Missivbrev  

Information om en studie gällande förskollärares syn på jämställdhet i 
förskolan 

Hej! 

Vi heter Rebecca Lundin & Thanushalini Thivaharan och går sista terminen på 
förskollärare programmet på Mälardalens högskola. Nu är det dags för oss att skriva 
examensarbete. Vill du delta i studien om jämställdhet i förskolan?  

Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar med jämställdhet i 
förskoleverksamheten. Det är viktigt att undersöka jämställdhet i 
förskoleverksamheten för att flickor och pojkar ska få lika möjligheter till lärande och 
utveckling.    

Studien kommer genomföras som intervju med förskollärare och observation av en 
pedagogisk samling. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och kommer att spelas 
in. I observationen kommer vi att fokusera på förskollärarens förhållningssätt. 
Observationen beräknas att pågå under tiden för en samling vid 2 tillfällen. Vi 
kommer att använda oss av ett observation schema vid tillfället. 

Under studiens gång kommer vi att följa vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Era namn kommer ej att nämnas i studien. Information som 
delges under studien kommer ej att lämnas till utomstående. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva. Slutligen kommer att allt insamlat material 
förstöras när uppsatsen är publicerad. 

Med vänliga hälsningar Rebecca Lundin & Thanushalini Thivaharan   

Studenter 

Rebecca Lundin    rln16004@student.mdh.se     XXX-XXX XXXX 

Thanushalini Thivaharan  ttn15001@student.mdh.se   XXX-XXX XXXX 

Handledare 

Kristina Jonsson   kristina.jonsson@mdh.se   

Vill du delta i studien?  

      Ja 

       Nej   

  

mailto:rln16004@student.mdh.se
mailto:ttn15001@student.mdh.se
mailto:kristina.jonsson@mdh.se
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 Bilaga 2 Intervjufrågor  

1. Vad innebär jämställdhet för dig?  

2. Beskriv ditt förhållningssätt i bemötandet mellan pojke och flicka i 
vardagssituationer?  

3. Hur arbetar du på avdelningen för att inte göra skillnad på pojke och flicka?  

4. Finns det en skillnad i barngruppen på dominans mellan könen? och i så fall 
hur?  

Följdfrågor: Hur bemöter du det? Ser du en skillnad i dominans i olika situationer?  

5. Hur utformar ni miljön enligt genus?  

Följdfrågor: Hur benämner ni den traditionella ”dockvrån”? hur tänker ni kring 
placeringen av barngruppen i samlingen?  

6. Beskriv din syn på könsneutralt material? 

7. Hur samarbetar ni med föräldrarna om de är emot er syn på jämställdhet t.ex. 
en pojke vill bära rosa kläder?  

8. Har du fått kurs eller utbildning om jämställdhet? 

 

Bakgrundsfrågor:  

Ålder  

Utbildning 

Arbetserfarenheter antal år 

Kön   
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Bilaga 3 observationsschema 

 

Samlingen  

Hur bemöter förskollärare pojkar 
respektive flickor? 

Vem får hjälp av förskollärare? 

 

 

Både flickor och pojkar får utrymme att 
tala i samma mängd?   

 

 

Använder förskolläraren kroppsspråk 
likvärdigt mot flickor och pojkar? 

 

 

Säger förskolläraren barnets namn eller 
benämner barnen med kön? 

 

 

Ger förskollärarens lika utsträckning i 
stöd för både pojke och flicka? T.ex. 
sitta i knä 

 

 

 

Skiljer sig förskollärarens språk i ord 
eller inte när hen kommunicerar med 
pojke respektive flicka? 
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Informationsbrev till vårdnadshavare   

 

Information gällande studie om jämställdhet i förskolan till föräldrar  

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som går på förskollärare utbildningen 
och ska skriva vårt examensarbete.  

Examensarbetet handlar om hur förskollärare arbetar med jämställdhet i förskolan. 
Det är viktigt att barn oavsett kön behandlas och bemöts lika. Vårt metodval i studien 
är intervju med förskollärare och observation av förskollärarnas förhållningsätt i 
samlingen.  

Vi vill förtydliga att det är förskollärarens arbetssätt som vi fokuserar på och inte 
barnen. Observationen kommer att pågå så länge samlingen är aktiv (30 minuter).    

Med vänliga hälsningar Rebecca Lundin & Thanushalini Thivaharan 

 

 


