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Syftet med undersökningen har varit att studera förskollärares attityd till 

jämställdhetsarbete för att kunna identifiera eventuella pedagogiska villkor för detta 

arbete i förskolan. Jag intervjuade fem förskollärare för att kunna ta del av deras 

personliga uppfattningar och resultatet visade att arbetet i grund och botten utgår 

ifrån vuxnas förhållningssätt gentemot barnen, där samtliga informanter såg sig 

själva som viktiga förebilder. Resultatet visade att förskollärarna ställde sig positiva 

till den utbildning de fått, för att därigenom kunna utveckla sig själva och 

verksamheten. En slutsats är att kunskap och utbildning kring jämställdhetsfrågor är 

en viktig och avgörande faktor för ett medvetet pedagogiskt arbete, där brist på 

kunskap kan innebära att verksamheten upplevs jämställd trots att den förstärker 

traditionella könsmönster och könsroller. Studien belyser villkor för arbete med 

jämställdhet i förskolan, vilket kan hjälpa personal att undvika svårigheter som kan 

förekomma. 
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1. Inledning 
Den här studien handlar om jämställdhetsarbete i förskolan. Jämställdhet är en fråga 

som rör hela samhället eftersom alla människor ska ha samma möjligheter att 

utforma sitt liv. Alla har rätt att växa upp och utvecklas till en unik individ och göra 

egna val, som till exempel att välja arbete utifrån personligt intresse. Jag har tidigare 

upplevt att personal på förskolor är medvetna om läroplanens uppdrag men att det 

inte prioriteras i tron om att verksamheten redan bedrivs under jämställda 

förhållanden. Det har bidragit till mitt intresse för hur jämställdhetsfrågor kan hållas 

högt inom förskolan. 

Förskolan speglar det övriga samhället med dess normer och värderingar om vad som 

är rätt och fel eller manligt och kvinnligt och eftersom samhället inte ännu är helt 

jämställt påverkar det även verksamheten i förskolan (Wedin, 2009; Olofsson, 2007; 

SOU, 2006). Eftersom barn spenderar en stor del av sin vardag inom skolan redan 

från tidig ålder innebär det att barnens utveckling påverkas av den pedagogiska 

verksamheten (Svaleryd, 2006). Det finns därför ett behov av en medveten tanke 

bakom innehåll och metoder samt även hur värden och normer gestaltas i 

verksamheten. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet, 2006) 

anges tydligt jämställdhetsuppdraget: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 

på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattningar om vad som är kvinnligt 

och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 

och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, 

Utbildningsdepartementet, 2006, s.4). 

Från samhället finns olika förväntningar på flickor och pojkar och forskning har visat 

att den svenska förskolan inte alltid är jämställd och därför förekommer det ibland 

att den istället förstärker traditionella könsmönster (Wedin, 2009, Ärlemalm-Hagsér, 

2008; Svaleryd, 2006). Lpfö 98 anger tydliga riktlinjer kring jämställdhet, där 

förskolan har som uppdrag att bedriva en verksamhet som främjar jämställdhet och 

motverkar traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar i förskolan 

har rätt att bli behandlade lika för att få samma möjligheter att utvecklas. En 

verksamhet som förmedlar olika förväntningar på flickor och pojkar erbjuder istället 

barnen olika villkor och begränsar barnens utveckling (Wedin, 2009). Genom att 

fokusera på dessa frågor är det möjligt att identifiera eventuella villkor för 

jämställdhetsarbete i förskolan. Min förhoppning är att studien kan inspirera 

förskollärare att bedriva ett medvetet arbete med jämställdhet. 
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1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera förskollärares olika attityd till 

jämställdhetsarbete i förskolan. 

1.2 Forskningsfrågor 
 Hur definierar några förskollärare sitt förhållningssätt till arbete med 

jämställdhet? 

 

 Vad upplever dessa förskollärare kan underlätta eller motverka arbete med 

jämställdhet? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Nedan följer definitioner på tre begrepp, jämställdhet, genus och traditionella 

könsmönster. I studien används begreppen på följande sätt: 

1.3.1 Jämställdhet och jämlikhet 

Jämställdhet förknippas ofta med jämlikhet som handlar om förhållanden mellan 

människor i samhället (Henkel, 2009; Wedin, 2009; Svaleryd, 2006). Jämlikhet 

innefattar alla människors lika värde oavsett sociala eller ekonomiska klasser, 

bakgrund eller etniskt ursprung. Skillnaden är att jämställdhet istället handlar om 

förhållandet mellan kvinnor och män, där alla i samhället oavsett kön ska ha samma 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter att påverka sitt eget liv och samhället. 

1.3.2 Genus 

Genus syftar på det så kallade sociala och kulturella könet som påverkas av 

samhällets värderingar och föreställningar kring vad som är typiskt för respektive 

kön (Wedin, 2009; Helén & Granholm, 2007; Svaleryd, 2006). Genus är därmed, 

enligt detta perspektiv, inget medfött utan något som formas under uppväxten och 

speglar samhällets normer.  

1.3.3 Traditionella könsmönster 

Traditionella könsmönster uppstår genom ramar, traditioner, förväntningar och 

normer som finns i samhället (Hedlin, 2006). De olika reglerna visar flickor och 

pojkar vad som är accepterat och vad som förväntas av dem, vilket leder till olika 

mönster. 
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2. Tidigare forskning 
Nedan följer en presentation utifrån definitioner på genus och jämställdhet. Därefter 

följer bakgrund till de styrdokument som förskolan i dagsläget har att arbeta utifrån, 

vilket kommer att förändras i och med den nya läroplanen som träder i kraft i juli 

2011. Slutligen följer en presentation utifrån vilka villkor som kan underlätta eller 

komplicera arbete med jämställdhet. 

2.1 Jämställdhet, genus och kön som teoretiska begrepp 

2.1.1 Jämställdhet 

Enligt Olofsson (2007) kategoriserar vi människor utifrån kön, ålder, religion och 

etnicitet, där kön är det vi först och främst tar hänsyn till. Kommunikationen mellan 

människor påverkas utifrån samtalspartens kön och om det inte tydligt framgår om 

det är en man eller kvinna får vi svårt att föra samtalet vidare (Henkel & Tomicíc´, 

2009; Olofsson, 2007, Svaleryd, 2006). 

Jämställdhet kan beskrivas utifrån en kvantitativ aspekt som handlar om lika 

fördelning av män och kvinnor (Henkel, 2009; Wedin, 2009; Hedlin, 2006). Inom 

skolans värld är det däremot den kvalitativa aspekten som lyfts, där alla ska ha 

samma möjligheter oavsett kön. Flickor och pojkar ska ha rätt till samma 

förutsättningar och samma makt att påverka och utforma både det egna livet samt 

även samhället i stort. Ingen ska i skolan bli begränsad i sin utveckling, utan alla har 

rätt att prova nya vägar, göra egna val och bli respekterad utifrån det. I förskolans 

pedagogiska arbete handlar det om att både flickor och pojkar har lika inflytande och 

utrymme i verksamheten vad gäller användning av material och talutrymme i 

diskussioner. Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att det är viktigt att lyssna på barnen 

för att därigenom kunna synliggöra mönster vi tar för givet och därefter utmana och 

utveckla verksamhetens innehåll och metoder. Vägen till ett jämställt samhälle går 

via individens förmåga till självinsikt, synen på alla människors lika värde och 

strävan efter ett demokratiskt samhälle (Svaleryd, 2006). 

2.1.2 Genus och kön 

Jag utgår i detta arbete ifrån Henkel (2009) som definierar det sociala könet utifrån 

föreställningar kring kvinnligt och manligt. Delegationen för jämställd förskola (SOU, 

2006) skriver i sitt slutbetänkande att lärarnas syn på vad som är utmärkande för 

flickor och pojkar även påverkar barnen som tidigt lär sig vilka förväntningar som 

finns på respektive kön. Lärarens förhållningssätt och attityd i form av bemötande, 

bedömning och förväntningar beskrivs vara den viktigaste och avgörande delen i 

arbetet med jämställdhet (Wedin, 2009; Olofsson, 2007; SOU, 2006; Svaleryd, 2006; 

Berg, 2005). Läraren är en förebild för barnen där ordval och kroppsspråk visar vilka 

förväntningar som finns på barnet att rätta sig efter, vilket innebär att läraren med 

sitt förhållningssätt ständigt medverkar till att skapa kön. I rollen som förebild ingår 

det bland annat att synliggöra och ifrågasätta könsmönster i en diskussion 

tillsammans med barnen. Henkel och Tomicíc´ (2009) menar att läraren som 

förebild själv kan vara modig att prova nya saker och utmana gränser. Om läraren 
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utmanar sig själv och är positiv och uppmuntrar barnen att göra likadant blir det 

lättare för barnen att följa lärarens exempel. 

Enligt Wedin (2009) skapas genus på olika nivåer i samhället. Den strukturella nivån 

rör utformningen av verksamheten där ett vanligt exempel är en dockvrå för flickor 

och en bilhörna för pojkar, vilket innebär att flickor och pojkar vistas på olika ställen. 

Till den symboliska nivån hör olika utmärkande egenskaper som anses typiskt för ett 

visst kön. En viss typ av förmågor, uppföranden och språkbruk förknippas med 

flickor eller pojkar där ett vanligt exempel är att det finns typiska flick- eller 

pojkfärger. Både barn och vuxna är med och skapar gränser för vad som anses höra 

till de olika könen i form av attityder och bemötande och det rör frågor på den 

individuella nivån. 

Faktorer som material, utrymme och uppmärksamhet påverkar vardagen för flickor 

och pojkar i förskolan (Ärlemalm-Hagsér, 2008; SOU, 2006; Berg, 2005). Berg 

(2005) menar även att den pedagogiska miljön har betydelse eftersom den påverkar 

barnens lärprocess. Sett ur ett genusperspektiv ska miljön vara anpassad och 

utformad efter den specifika barngruppens behov och intressen. Miljön i form av 

material och aktiviteter, ska tilltala och vara tillgänglig för alla barn, oavsett kön. 

Helén och Granholm (2007) menar att varje specifik verksamhet måste observeras 

och analyseras för att arbetet sedan ska kunna anpassas efter situationen på den 

specifika verksamheten. Det finns alltså inte ett rätt sätt för alla förskolor att arbeta 

utifrån, istället måste arbetet anpassas efter varje specifik verksamhet och barngrupp. 

2.2 Styrdokument om jämställdhetsarbete i förskolan 
Skollagen som bland annat omfattar förskoleverksamhet och grundskola tar upp 

frågan om jämställdhet redan i första kapitlet i 2 § (Utbildningsdepartementet, 

2006). Där nämns att alla barn inom skolans verksamhet ska ha samma rättigheter 

till utbildning oavsett kön och ansvaret för lärare inom skolan framgår tydligt i den 

följande texten:  

Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar, var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden (1. kap. 2 §). 

Enligt Skollagen, kapitel 14, är skolan skyldig att arbeta förebyggande mot kränkande 

handlingar. I praktiken nämns en årlig plan som ett hjälpmedel för vilka åtgärder 

som är nödvändiga och kan underlätta för verksamheten. Även diskrimineringslagen 

nämner en likabehandlingsplan med en tydlig struktur över åtgärder, genomförande 

och utvärdering (Arbetsmarknadsdepartementet, 2008). I diskrimineringslagens 

första kapitel nämns frågan om alla människors lika rättigheter utifrån grunder som 

bland annat kön, där vuxna inom förskolans verksamhet är skyldiga att utreda och 

sätta in nödvändiga åtgärder om kränkande behandling förekommer. Det förutsätter 

att vuxna i förskolan bedriver en medveten pedagogisk verksamhet under jämställda 
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förhållanden. Delegationen för jämställdhet fick, från regeringen 2003, uppdraget att 

stärka och utveckla förskolans jämställdhetsarbete eftersom både skola och förskola 

haft svårt att uppfylla läroplanens mål (SOU, 2006). Enligt Lpfö 98 har förskolan 

som uppdrag att arbeta med värden som är viktiga i det svenska samhället. Några av 

de värden som nämns är individens frihet och integritet, rättvisa och jämställdhet 

mellan könen där ansvaret ligger hos vuxna inom förskolan att erbjuda flickor och 

pojkar samma villkor i verksamheten. 

2.3 Villkor för jämställdhetsarbete 

2.3.1 Möjligheter för jämställdhetsarbete i en pedagogisk praktik  

En engagerad, aktiv och drivande ledning beskrivs som en viktig förutsättning för 

hållbar jämställdhet (Wedin, 2009; Helén & Granholm, 2007; Berg, 2005). 

Ledningen behöver därför tillägna sig kunskap kring genus och jämställdhet för att 

sedan kunna ansvara för en tydlig målsättning, tidsram och personalens 

ansvarsområden samt även hantera olika former av motstånd som kan uppstå. Om 

förskolan är klar över finansiering, tid och rutiner kan det underlätta arbetet och en 

tydlig målsättning kan även hindra att arbetet glöms bort efter en tid (Henkel, 2009; 

Wedin, 2009). En tydlig plan över hur arbetet ska genomföras kan också underlätta 

för lärarna. Det kan vara en arbetsplan eller en likabehandlingsplan. Planen är till för 

att göra arbetet mer tydligt och konkret och kan exempelvis innehålla vad som 

behöver förändras, vilka mål som ska uppnås, vilka åtgärder som behöver 

genomföras, vem som ansvarar för vilka delar, tidsplan och utvärdering. En viktig 

grund för ett lyckat och långsiktigt arbete med jämställdhet är att det sker långsiktigt 

under en längre tidsperiod samt att det ses som en del av den ordinarie verksamheten 

där all personal är delaktig i arbetet. För att stärka arbetslagets motivation är det 

dessutom viktigt att arbetet följs upp där både process och uppsatta mål analyseras 

och utvärderas. Även den personliga viljan till förändring är en viktig grundsten i 

arbete med jämställdhet (Henkel, 2009; SOU, 2006; Berg, 2005). Samtliga 

inblandade behöver känna viljan att förändra både verksamheten och det personliga 

förhållningssättet. 

Trygghet beskrivs som en grund till förändring (Wedin, 2009; Olofsson, 2007; 

Svaleryd, 2006). Det innebär att en verksamhet som präglas av både vuxna och barn 

som är trygga har lättare att hantera en förändring och är villiga att prova nya saker. 

Genom att fokusera på det positiva och berömma barnen när de agerar utöver 

traditionella könsmönster är det lättare att nå ett bra resultat. Berg (2005) menar att 

lärare med fördel också kan berömma och stötta varandra i arbetslaget. Hållbar 

jämställdhet innebär att alla barn blir bekräftade för sin personlighet istället för sitt 

utseende, vilket möjliggör för barnen att utveckla en stark självkänsla och bli trygga i 

sig själva (Henkel & Tomicíc´, 2009). När verksamheten präglas av en positiv och 

tillåtande stämning skapas en större möjlighet av känslan att passa in och duga som 

individ. 

Ett vanligt motstånd till jämställdhetsarbete inom förskolan är bristen på manlig 

personal (Olofsson, 2007). Ett sådant synsätt innebär att flickor och pojkar i grunden 
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ses olika och att män i förskolan därför behövs som förebilder. Men i arbete med 

jämställdhet är det viktigt att visa vilka likheter som finns mellan könen. Som 

förebilder för barnen kan personalen visa att det inte finns några sysselsättningar 

eller uppträdanden som tillskrivs ett visst kön. 

2.3.2 Kunskap om jämställdhetsarbete 

Ett vanligt hinder för jämställdhetsarbete är lärares åsikter och vardagskunskap och 

Hedlin (2006) menar att vi klarar oss med vår vardagskunskap i det dagliga livet men 

för att bedriva en medveten och professionell verksamhet behöver lärare kunskap 

kring forskning om könsmönster såväl inom skola som i det övriga samhället. 

Personal som tillägnat sig både teoretiska kunskaper och kunskaper kring metoder 

som är möjliga att använda har lättare att medvetet arbeta med jämställdhet (Wedin, 

2009, Ärlemalm-Hagsér, 2008; Olofsson, 2007). Vikten av kompetensutveckling 

betonas för att bedriva ett medvetet pedagogiskt arbete som inte grundar sig på 

åsikter och antaganden. Med hjälp av kunskap kan personalen granska den egna 

verksamheten för att bli medveten om rådande normer och könsmönster och därefter 

är det sedan möjligt att förändra verksamheten och bedriva ett motverkande arbete. 

Först när lärarna är medvetna om gällande normer är det möjligt att arbeta för 

förändring. Kunskap ses också som en viktig del eftersom det är arbetslaget som ska 

reflektera över sitt förhållningssätt och göra den största förändringen kring sig själva 

och miljön (SOU, 2006). Jämställdhetsarbete handlar inte om att göra om flickor och 

pojkar och ändra deras personligheter. Istället beskriver Olofsson (2007) en 

medveten pedagogik utifrån fler valmöjligheter för barnen, där vi istället för att 

begränsa barnens utveckling kan berika dem med fler möjliga vägar där de inte blir 

begränsade av traditionella könsmönster. Läraren kan utgå ifrån barnens intressen 

och erfarenheter för att vidga barnets vy till nya kunskaper och en större värld.  

Många förskollärare upplever att de behandlar flickor och pojkar lika och ser därför 

att verksamheten bedrivs under jämställda former (SOU, 2006). Eftersom 

jämställdhet handlar om kunskap kan bristen på kunskap vara en anledning till att 

utvecklingen av arbetet går långsamt (Wedin, 2009). Lärare som har bristande 

kunskaper kan ofta uppleva den egna verksamheten som jämställd vilket gör att de 

istället riskerar att omedvetet förstärka traditionella könsmönster eftersom de i själva 

verket är könsblinda (Olofsson, 2007; Hedlin, 2006). Könsblindhet innebär att 

lärarna upplever att kön inte spelar någon roll utan att allt är individuellt och därför 

blir inte de könsmönster som finns synliga. Anledningen till svårigheter att upptäcka 

könsmönster kan vara att de hör till vår kultur och vår vardag, vi är vana vid att det 

finns och därför blir de osynliga (Olofsson, 2007; SOU, 2006). En förutsättning för 

arbete med jämställdhet är därför att lärare blir medvetna om de könsmönster som 

finns i verksamheten för att förändring ska kunna ske.  

Eidevald (2009) har studerat hur personal inom förskolan bemöter flickor och pojkar 

för att se om barnen får möjlighet att leva ut sin fulla identitet. I studien beskrivs 

förskollärare ha en tydlig uppfattning om att jämställdhet handlar om att erbjuda alla 

barn, oavsett kön, samma möjligheter och material men utan någon uppfattning om 
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hur det konkret ska genomföras i verksamheten. En vanlig förklaring anses vara att 

media påverkar barnen samt att föräldrar förser barnen med åsikter och kläder som 

personalen inte kan påverka. Många förskollärare beskriver att de utgår ifrån 

individen och ser sin verksamhet som jämställd men eftersom de behandlar flickor 

och pojkar som agerar liknande på olika sätt förstärker de istället traditionella 

könsroller och mönster. Enligt Eidevald (2009) uppmärksammas inte barnet för den 

individ det är utan istället behandlas till exempel alla pojkar likadant och variationen 

bland pojkar uppmärksammas inte. Därför efterlyses en mer konkret läroplan med 

exempel på hur verksamheten kan genomföras för att bli jämställd.  

2.3.3 Svårigheter i analys av den pedagogiska verksamheten 

Ett hinder i arbetet med jämställdhet kan komma från personal i den egna 

verksamheten som på grund av oro eller rädsla visar motstånd till förändring (Henkel 

& Tomicíc´, 2009; Wedin, 2009; Svaleryd, 2006). Henkel och Tomicíc´ (2009) 

menar att det kan kännas lättare att låta våra invanda könsmönster styra istället för 

att starta ett förändringsarbete. Ett sådant synsätt är negativt för den pedagogiska 

verksamheten eftersom barnen då hindras att utvecklas som de unika individer de är. 

Ett första steg i arbetet med jämställdhet är att observera och kartlägga verksamheten 

(Wedin, 2009). Många lärare kan uppleva det svårt att synliggöra verksamheten och 

det pedagogiska förhållningssättet eftersom analys kan visa att verksamheten istället 

förstärker traditionella könsmönster. Personliga åsikter och känslor kan innebära 

svårigheter i analysarbetet och därför kan arbetslaget behöva handledning i form av 

genuspedagog.  

2.3.4 Jämställdhetsarbete som en del i den pedagogiska verksamheten 

Ett annat vanligt motstånd från personal inom förskolan är att jämställdhetsarbete 

tar för mycket tid av den övriga verksamheten, vilket innebär att personalen i fråga 

inte insett vikten av att arbetet inte ska ske som ett tungt lass utöver den ordinarie 

verksamheten, utan som en integrerad del i den redan befintliga (Wedin, 2009; 

Olofsson, 2007). Henkel och Tomicíc´(2009) menar att arbetet till en början kan ta 

tid eftersom det handlar om en rad förändringar, att lära sig ett nytt tankesätt, men 

tids nog blir det en självklar del i verksamheten. Ett vanligt motstånd kan även vara 

att se jämställdhet som en generationsfråga, att samhället med tiden kommer att 

utvecklas till att bli jämställt (Wedin, 2009; Olofsson, 2007). 

Arbete med jämställdhet handlar om att ge flickor och pojkar lika villkor och därför 

beskrivs det ibland vara nödvändigt att behandla flickor och pojkar olika för att 

därmed kunna motverka de skillnader som finns (Wedin, 2009). Om flickor och 

pojkar delas in i olika grupper är det viktigt att det sker medvetet med ett tydligt syfte 

att exempelvis flickor får tävla och prova att vinna och förlora, medan pojkarna får 

möjlighet att samtala om känslor. Om aktiviteter sker utan syfte finns risken att det 

istället förstärker traditionella könsmönster. Olofsson (2007) menar att både flickor 

och pojkar som grupp kan behöva stärkas och därför också ska få den möjligheten 

men utifrån ett bestämt mål. Genom att ha en klar målformulering är det möjligt att 

jämställdhetsarbetet når goda resultat för alla inblandade, oavsett kön.  



11 
 

2.3.5 Samarbete med vårdnadshavare 

Ett annat möjligt hinder för hållbar jämställdhet är vårdnadshavare (Henkel, 2009; 

Wedin, 2009; Olofsson, 2007; SOU, 2006). Eftersom de själva lever i ett samhälle 

med könsmönster kan de uppleva osäkerhet inför arbete med jämställdhet. Många 

upplever rädsla inför normbrytande beteenden där pojkar kan betraktas som svaga 

eller feminina. Det beskrivs även finnas rädsla för att barnen ska göras om till det 

motsatta könet eller att flickor ska hindras att leka med dockor och pojkar med bilar. 

För att underlätta kommunikationen kan förskolan sträva efter ett nära samarbete 

med hemmen där vårdnadshavare får ta del av information kring det arbete som sker. 

Innan arbetet presenteras kan personalen även förbereda sig på eventuella motstånd 

och invändningar som kan uppstå genom att ha förberett tydliga åsikter och 

målformulering. Henkel och Tomicíc´ (2009) nämner förskolans läroplan som ett 

hjälpmedel då vårdnadshavare visar motstånd. Eftersom förskolan är skyldig att 

arbeta utifrån läroplanen, innefattar det också arbete med jämställdhet, och barnen 

som lämnas på förskolan blir därför en del i arbetet vilket vårdnadshavare behöver 

godta. Enligt Olofsson (2007) är vårdnadshavare viktiga för att jämställdhetsarbetet 

ska bli lyckat. Ett nära samarbeta mellan personal och vårdnadshavare kan bidra till 

att arbetet utvecklas och når goda resultat. 

3 Metod 
Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie för att kunna ta del av informanternas 

egna uppfattningar och erfarenheter. En kvantitativ studie förutsätter en stor mängd 

data vilket ger ett bredare resultat där det är möjligt att dra slutsatser som kan 

generaliseras och antas gälla fler än dem som deltagit i undersökningen (Stukát, 

2005). En kvalitativ studie handlar inte om att generalisera och förutsäga utan istället 

om att tolka och förstå de resultat som framkommit, vilket kan göras utifrån 

litteratur. Eftersom syftet med undersökningen var att ta del av informanternas 

uppfattningar valdes istället en kvalitativ studie för undersökningen. För att uppfylla 

validitetskravet beskriver Stukát (2005) att det är viktigt att mäta det studien avser 

att mäta och genom att ta del av informanternas uppfattningar var det möjligt att 

uppnå syftet med undersökningen och besvara forskningsfrågorna.  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2009) menar att djupintervjuer är en lämplig metod att använda när 

syftet med undersökningen är att få insikt i människors uppfattningar och 

erfarenheter. För att ta del av informanternas personliga upplevelser valde jag därför 

att genomföra semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide men var flexibla och öppna där informanten gavs möjlighet att utveckla 

och fördjupa sina tankar.  Enligt Stukát (2005) är semistrukturerade intervjuer 

positiva eftersom de är flexibla vilket gör det möjligt att följa upp varje informants 

unika svar. Fördelen med intervjuerna är att det ger utrymme för följdfrågor vilket 

gör det möjligt att komma längre, nå djupare och fånga detaljer. Genom intervjuerna 

var det även möjligt att utläsa på vilket sätt informanten svarade, i form av tonfall och 

kroppsspråk. Jag valde att genomföra personliga intervjuer och Denscombe (2009) 
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beskriver dem som positiva eftersom det underlättar vid transkribering då det enbart 

är en röst som behöver identifieras. 

Enligt Stukát (2005) är nackdelen med intervjuer att det är tidskrävande att 

transkribera, bearbeta och analysera vilket innebar att jag valde att endast genomföra 

ett fåtal intervjuer. Denscombe (2009) nämner även att metoden kan kritiseras 

utifrån det resultat som framkommer eftersom det påverkas av personen som gjort 

tolkningen, utifrån personliga åsikter och erfarenheter. 

 

3.2 Urval och genomförande 
Denscombe (2009) nämner position och möjlighet att bidra som en grund att ta 

hänsyn till i urvalet av deltagare. Jag valde därför medverkande i undersökningen 

efter ett ändamålsenligt urval utifrån utbildning, arbete och erfarenhet. De 

medverkande var förskollärare som arbetar på förskola och varit yrkesverksamma i 

minst två år. Utbildning som förskollärare, eller motsvarande lärare mot tidigare år, 

föredras eftersom det i utbildningen förekommer fokus på jämställdhet som personal 

utan utbildning kan sakna. Arbete på förskola i minst två år valdes eftersom 

förskollärarna förväntas ha erfarenhet kring verksamheten. Alla medverkande i 

undersökningen arbetar i samma kommun men på olika förskolor och med hjälp av 

en informant som har god kännedom om kommunens förskolor kunde 

informanterna väljas ut. Kommunen har tidigare genomfört ett genusprojekt som 

omfattade alla förskolor. Projektet innehöll föreläsningar, litteratur, dramatisering 

samt diskussioner och reflektioner i arbetslagen med handledning från 

genuspedagoger. 

Enligt Stukát (2005) är det positivt med ett fåtal deltagare för att kunna gå på djupet i 

undersökningen. Semistrukturerade intervjuer ger utrymme för följdfrågor och 

möjligheten att följa upp idéer för att utveckla och fördjupa svaren vilket är 

tidskrävande vid transkribering. Med hänsyn till kravet på tid valde jag därför att 

genomföra fem intervjuer. Undersökningen tog hänsyn till Denscombe (2009) som 

beskriver fördelar med personliga intervjuer som lätta att arrangera med hjälp av 

enkel utrustning, samtidigt som det ger värdefull och djup information från 

informanter. En nackdel med personliga intervjuer kan däremot vara en begränsning 

i antalet upplevelser och erfarenheter samt även att ljudupptagningen inte tar med 

den icke verbala kommunikationen som kan rymma viktig information. 

När intervjuerna genomfördes användes en bandspelare för att få med hela samtalet, 

vilket informanterna gav samtycke till. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att 

välja en avskild plats och menar även att det förekommer att informanten kan känna 

sig hämmad av bandspelaren. För att ta hänsyn till det genomfördes alla intervjuer i 

ett enskilt och tyst rum på varje förskola. Det underlättade för informanterna att 

befinna sig i en trygg miljö och det tysta rummet, utan störande moment från 

omgivningen, underlättade möjligheten att fånga upp samtalet under inspelningen. 

Alla fem intervjuer varade ungefär 60 minuter. 
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3.3 Databearbetning och analysmetod 
När alla intervjuer var genomförda valde jag att transkribera samtalen i sin helhet, 

vilket innebar att kommentarer som rörde den icke verbala kommunikationen även 

antecknades. Enligt Stukát (2005) är det viktigt att bli förtrogen med sina data och 

därför läste jag intervjuerna flera gånger. Genom upprepad läsning upptäcktes 

tendenser i resonemangen, vilket var viktigt för att tolka och analysera data. 

Denscombe (2009) menar även att det i en kvalitativ studie är viktigt att hitta likheter 

och skillnader. Genom att läsa materialet flera gånger upptäcktes gemensamma delar 

i de olika intervjuerna och utifrån det skapades kategorier som användes som 

underrubriker i resultatavsnittet. 

3.4 Etiska ställningstaganden 
I undersökningen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2006). Till principerna hör informationskravet som innebär att de 

berörda ska ges information om forskningens syfte och om villkoren för deltagandet 

som är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet innefattar 

deltagarnas medgivande att delta i undersökningen och konfidentialitetskravet 

innefattar deltagarnas anonymitet. I det sista kravet, nyttjandekravet, gäller att all 

information som framkommer i undersökningen enbart kommer att användas i 

studien och inga andra sammanhang. 

Innan undersökningen genomfördes skickades missivbrev ut till deltagarna (se bilaga 

1). I brevet fanns information om undersökningens syfte och genomförande. Kraven 

uppfylldes genom information om att deltagandet var frivilligt och när som helst 

kunde avbrytas. Deltagarna blev också informerade om att det som framkom enbart 

kommer användas i studien och de försäkrades att det är anonymt eftersom inga 

namn kommer att nämnas. Efter att brevet skickats ut kontaktades deltagarna för att 

kunna meddela om de ville delta i undersökningen eller inte. Enligt Denscombe 

(2009) är det bra att kontakta deltagarna i förväg eftersom det underlättar att planera 

en tid för intervjun som passar båda parter. För att deltagarna skulle kunna förbereda 

sig, vilket kan behövas vid djupgående frågor, skickades en intervjuguide ut i god tid 

innan intervjutillfället (se bilaga 2). Frågor till intervjuguiden utformades efter 

personliga tankar och funderingar som väckts efter erfarenhet inom pedagogisk 

verksamhet i förskola. 
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4 Resultat 
Nedan presenteras resultat som framkommit i studien utifrån en första del i ett 

analytiskt skede där tema tagits fram. Tematiseringen är alltså en inledande tolkning 

av resultatet som presenteras utifrån kategorier och mönster som var återkommande 

i intervjuerna och som syns nedan som underrubriker. 

4.1 Centrala teman kring jämställdhet i intervjuer med förskollärare 
  

4.1.1 Pedagogiskt förhållningssätt 

Det framkom i samtliga intervjuer att arbetet med jämställdhet som bedrivs i 

verksamheten handlar om pedagogernas förhållningssätt i form av deras sätt att vara 

gentemot barnen. Det förekom inga planerade aktiviteter tillsammans med barnen 

utan alla informanter såg det som en viktig uppgift att vara en positiv förebild för 

barnen genom att bemöta alla barn likvärdigt med respekt. I bemötandet ingick att 

bekräfta och uppmärksamma barnets personlighet, att det är roligt att barnet 

kommer till förskolan, utan att berömma kläder eller utseende. De flesta informanter 

uttryckte även att arbetet handlar om värdegrunden genom att diskutera frågor som 

allas lika värde, hur vi behandlar varandra och hur vi är goda kamrater. 

Alla informanter beskrev i intervjuerna att jämställdhet för dem handlar om att alla 

barn ska få samma möjligheter och förutsättningar att prova allt utan att bli hindrade 

på grund av sitt kön. Genom sitt förhållningssätt ansåg sig informanterna kunna 

utforma verksamheten på ett sådant sätt att material och aktiviteter blir tillgängligt 

för alla. De flesta informanter nämnde att det i deras förhållningssätt ingår att stärka 

barnens självkänsla genom att uppmuntra och berömma barnens egna val. En av 

informanterna berättade att barnen en dag varje vecka får välja sitt eget deltagande 

utifrån tre aktiviteter där fokus ligger på att göra egna val utifrån det individuella 

intresset. Tanken är då att pedagogerna ska stötta och uppmuntra barnets egna val 

för att stärka den egna självkänslan: 

Då stöttar vi ju barnets val även om en förälder kan sätta sig emot och säga kan ni inte 

styra upp lite och välja det här, men då stöttar vi barnets val. Får dem välja utifrån sitt 

intresse då blir man ju stark om man känner att man får en självkänsla, att de val som 

jag har gjort är rätt och riktigt (citat 1). 

De flesta informanter uttryckte att de ville stärka barnets egna val för att alla barn ska 

få möjlighet att utgå ifrån sina intressen och vara den man är. En informant menade 

att genom ett positivt förhållningssätt som uppmuntrar personliga val är det möjligt 

att stärka barnets självkänsla oavsett om det handlar om att vara en ”tuff tjej i rosa” 

eller en ”vek pojke”. Barnet ska få känna att det egna valet är rätt och få möjlighet att 

vara den som barnet väljer att vara. 

En av informanterna uttryckte sin brist på intresse för frågor som handlar om genus 

och jämställdhet och menade att det gått till överdrift.  

Men jag tycker inte vi gör skillnad, vi hyssjar inte ner pojkarna för våra flickor dem tar 

så mycket plats. Så kan det också vara att det är pojkarna man hyssjar åt för nu ska 
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flickorna få höras men så är inte våra flickor de hörs lika mycket som pojkarna och våra 

flickor är intresserade av att bygga och greja och pojkarna är intresserade av att sitta 

och pyssla och det är ju också lite tjejgöra egentligen (citat 2). 

Informanten ansåg själv att verksamheten bedrevs under jämställda förhållanden 

eftersom det personliga förhållningssättet grundade sig i att behandla alla barnen 

lika. Flickorna i barngruppen bemöttes inte mjukare och pojkarna blev inte 

nertystade samtidigt som informanten beskrev att barnens intressen skiljer sig från 

traditionella könsmönster. 

4.1.2 Kunskap och utbildning 

Tre av informanterna berättade att de hade deltagit i kommunens genusprojekt. Alla 

informanter beskrev att de till en början upplevde utbildningen negativt eftersom de 

ansåg sig redan bedriva en jämställd verksamhet, men efter observationer och 

reflektioner i arbetslaget förändrades inställningen och de blev positiva och medvetna 

om att de inte var jämställda som de tidigare trott. Informanterna beskrev att 

utbildningen bidrog till en medvetenhet om värderingar och det personliga 

förhållningssättet vilket gav möjlighet till utveckling och vilja till förändring. 

Utbildningen uppgavs även ha bidragit till förändringar av miljön i form av 

utformning och en mer friare och inbjudande benämning av olika rum. Dockvrån 

som exempel hade hos många bytt namn till hemhörnan. De flesta av informanterna 

berättade även att de blivit mer medvetna om litteratur och väljer därför medvetet att 

tillsammans med barnen läsa böcker där huvudrollsinnehavaren i boken bryter mot 

traditionella könsmönster och könsroller. Där beskrev informanterna att de med 

hjälp av böckerna kunde få till en utmanande diskussion tillsammans med barnen. 

En större medvetenhet kring budskap i barnlitteratur har i vissa fall även inneburit 

att vissa böcker inte ansetts vara lämpliga att läsa i barngruppen och därför lämnats 

tillbaka till biblioteket med uppmaningar att helt sluta låna ut dem. En av 

informanterna berättade även om en tydlig förändring i sitt förhållningssätt till att 

numera nämna båda föräldrarna i samband med olika sysselsättningar, för att visa att 

inget är förknippat med ett visst kön. Det innebär exempelvis att om barnet smutsar 

ner sig på förskolan nämns både mamma och pappa som benägna att tvätta kläderna 

i hemmet.  

De informanter som inte deltagit vid genusprojektet fick istället delta vid en kortare 

utbildning som pågick en halvdag och informanterna uttryckte att de saknade 

utbildning, att de gärna ville tillägna sig mer kunskap med konkreta tips och idéer. 

När jag tillsammans med informanten som uttryckt sitt bristande intresse, samtalade 

om en bok som ingick i genusprojektet uttrycktes följande tankar: 

Nej, den har jag inte läst, men det kanske jag skulle behöva göra. Då kanske jag kommer 

på andra tankar. För det är ju så att har man inte kunskap om saker då tycker man att 

man är så himla bra, att man jobbar bra. Sen när man väl får mer kunskap då inser man 

kanske att det inte är så (citat 3). 

De flesta informanter berättade att de gärna ville lära sig mer men upplevde 

samtidigt att utbildningen gett dem en bra grund att stå på. Genom att filma och 
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observera varandra i arbetslaget upptäckte de att de gjorde annorlunda mot vad de 

tidigare trott och kunde därmed genomföra förändringar till ett mer medvetet 

förhållningssätt. Förändringar som genomfördes handlade främst om sättet att 

bemöta och tilltala alla barn likadant, men utbildningen gav även en större 

medvetenhet om barngruppen, om barns lek, kollegor och framförallt om det 

personliga förhållningssättet. 

Enligt informanterna som deltagit i utbildningen är det lätt att ett projekt efter en tid 

försvinner ifrån tanken och även rinner ut i sanden. De menade därför att 

fortbildning i form av föreläsningar eller diskussionsfrågor är positivt för att hålla liv i 

diskussioner och fortsätta ett medvetet arbete. När det är många delar som ska 

rymma inom ramen för förskolans verksamhet beskrev de flesta informanter tidsbrist 

som ett hinder för arbetet med jämställdhet. I två av intervjuerna framkom att 

jämställdhetsarbete inte anses lika naturligt och därför får stå tillbaka mot andra 

utbildningar som sitter mer i ryggmärgen där språk, matematik och motorik 

nämndes som exempel. En av informanterna beskrev sitt förhållningssätt på följande 

sätt: 

Låt tankesättet vara en del av vardagen inte som en extra sak att hinna med utöver allt 

annat (citat 4). 

Under intervjuerna frågade jag om det i verksamheten förekom några specifika 

aktiviteter med fokus på jämställdhet och de flesta informanter berättade att det inte 

planerade några aktiviteter utan att arbetet som bedrivs finns med som en del av 

vardagen. De beskrev att arbetet omfattade verksamhetens alla delar genom att dra 

nytta av vardagliga och rutinmässiga situationer där måltider, samlingar och möten i 

tamburen gavs som exempel. 

4.1.3 Arbetslaget 

I intervjuerna framkom att samarbete i arbetslaget är en viktig förutsättning för att 

arbeta med jämställdhet i verksamheten. I en intervju beskrev informanten att 

arbetet i början kändes utlämnande eftersom de skulle filma, observera och syna sig 

själva. De flesta informanter nämnde trygghet, förtroende, högt i tak samt öppet och 

positivt arbetsklimat som viktiga delar för att våga prova nya idéer utan att vara rädd 

att göra fel. De uttryckte också att pedagogerna i arbetslaget med fördel ska kunna 

säga till varandra och ge både beröm samt konstruktiv kritik för att bli medveten om 

sitt förhållningssätt. Detta kändes samtidigt problematiskt: 

Det är jätteviktigt att man kan det, fast det är ju svårt. Det är jättesvårt, för man ger ju 

så mycket av sin person när man jobbar med andra människor. Så det är svårt att dra 

gränsen var är min yrkesroll och var är min person. Jag tror att det därför många 

gånger är svårt att gå in, för det är lätt att det blir personligt, att man inte riktigt vet hur 

man ska säga (citat 5). 

En informant beskrev att det i arbetslaget fungerade bra att påminna varandra 

eftersom de använde sig av humor. Genom en lättsam och skämtsam ton, men med 

allvar i bakgrunden, är det lättare att både ge och ta emot kritik. En annan informant 

nämnde gemensamma mål som en viktig grund för att kunna ge konstruktiv kritik. 
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När arbetslaget tillsammans satt upp tydliga mål är det lättare att påminna varandra 

att följa dem. Gemensamma mål beskrevs även som viktiga för att arbetslaget ska 

sträva åt samma håll. Informanten nämnde också en svårighet i att förhålla sig till 

kollegors olika åsikter om det i arbetslaget finns pedagoger som har en negativ 

inställning till jämställdhetsarbete och anser det vara flamsigt. I den situationen 

ställde informanten sig frågande till hur det ska hanteras. 

Alla förskolor i kommunen har i sina arbetsplaner samma mål och kriterier att arbeta 

utifrån men får själva i arbetslaget formulera metoder och aktiviteter för hur arbetet 

ska genomföras i den egna verksamheten. De flesta av informanterna var väl 

medvetna om sina arbetsplaner och hänvisade sina mål till den, medan det förekom 

ett fåtal informanter som blev osäkra i samtal om mål och inte kunde uppge vilka 

metoder de formulerat. En informant berättade att arbetsplanen beskriver hur 

arbetet med jämställdhet praktiskt ska genomföras men kunde inte ange något 

exempel på vilka metoder de använder i vardagen förutom det övergripande målet att 

de ska behandla alla barn lika. 

4.1.4 Barngruppen 

De flesta av informanterna nämnde att barngrupperna med stort antal barn var ett 

hinder i arbetet med jämställdhet. De betonade vikten av att vara närvarande och 

delaktig i barngruppen för att fånga upp barnens tankar och föra samtal och 

diskussioner, men upplevde att många barn gör det svårt att hinna med och räcka till 

överallt. En barngrupp med lägre antal barn skulle enligt informanterna göra det 

möjligt att fånga upp det som barnen uttrycker och föra samtal och ställa frågor för 

att vidare utmana barnens tankar. En av informanterna uttryckte att förskolan är en 

viktig start i livet för barnens utveckling och att det därför är viktigt att fånga upp 

barnens tankar redan i förskolan eftersom åsikter och uppfattningar följer barnen 

genom hela livet. 

De flesta informanter upplevde även att de yngsta barnen i förskolan är mer fria i sitt 

agerande. De upplevde att barnen i tidig ålder leker mer fritt utan att bli begränsade 

av vem de får leka med eller vilket material de kan använda. När barnen blir äldre 

ökar medvetenheten kring omgivningen där barnen ser hur omgivningen ser ut, vad 

de har på sig och de formas av samhället och blir mer medvetna om traditionella 

könsmönster. En informant betonade vikten av sitt förhållningssätt och menade att 

det är upp till vuxna att utmana könsroller eftersom samhället i form av leksaks- och 

klädindustrin ger en tydlig bild av genus: 

Alltså ju större barnen blir desto mer förstörda blir de av oss vuxna. Det gäller att 

behålla dem som de är när dem är små för då kan man allt. Det är ju när de blir lite 

större som de får på sig att nej men jag är ju tjej jag kanske inte kan göra det här  

(citat 6). 

I intervjuerna framkom att några informanter anser att dagens föräldrar kommit 

längre i sitt tänk, att de är mer jämställda, vilket speglar av sig på barnen. Förskolan 

beskrevs som en kvinnodominerad arbetsplats som överför synen att arbete med 

barn är ett kvinnoyrke, till både barn och övriga samhället. Därför efterlystes fler män 
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i förskolan för att visa att kvinnor och män i grund och botten är lika och kan utföra 

samma saker, vilket beskrevs som goda förebilder för barnen. 

5 Analys och diskussion 
Resultaten som framkommit i studien har analyserats med hjälp av litteratur och 

styrdokument. Under kommande rubriker följer en presentation av analys och 

diskussion. 

5.1 Analys 

5.1.1 Tydliga mål i förskolans arbete med jämställdhet 

Vid analys av förskollärarnas förhållningssätt framgår tydligt att samtliga ser sig 

själva som förebilder för barnen, där det handlar om att bemöta och uppmärksamma 

barnens individuella personligheter och inte uppmärksamma utseende eller kön. 

Samtliga informanter beskrev sitt förhållningssätt på liknande sätt utifrån 

arbetsplanens mål som även är gemensamma för alla kommunens förskolor. 

Skollagen, kapitel 14, (Utbildningsdepartementet, 2006) nämner en årlig plan som 

ett praktiskt hjälpmedel för att bedriva en jämställd verksamhet och Wedin (2009) 

menar även att en tydlig och konkret plan kan underlätta för arbetslaget genom att 

det klart och tydligt visar vilka mål som finns och hur det praktiskt ska uppnås i 

verksamheten.  

Målen som förskollärarna nämner utgår ifrån allas lika värde oavsett kön, lika 

möjligheter att prova aktiviteter och material, ge barnen tid att lyckas samt 

möjligheten att uttrycka sina tankar och åsikter för stärkt självkänsla. Ett sista och 

övergripande mål tar även upp vikten av vuxnas lika förhållningssätt och strävan mot 

samma mål. Några av informanterna formulerade uttryckligen att arbetet handlar om 

värdegrunden, vilket kan vara ett uttryck för en medvetenhet om 

värdegrunduppdraget som Lpfö 98 nämner handlar om individens frihet och 

integritet samt rättvisa och jämställdhet mellan könen. Lpfö 98 nämner även tydligt 

att ansvaret för att den pedagogiska verksamheten bedrivs under jämställda former 

tillskrivs vuxna inom förskolan och vid analys av intervjuerna visar informanterna 

medvetenhet om att förhållningssättet påverkar verksamheten. Det framkommer i 

intervjuerna att det är fokus på den kvalitativa aspekten som Henkel (2009), Wedin 

(2009) och Hedlin (2006) beskriver som allas lika rätt att göra egna val och använda 

allt material samt få samma villkor och möjligheter att påverka och utforma sitt liv 

oavsett kön.  

Utöver förskolornas gemensamma mål framgår det att ansvar för metoder och 

utformning av varje verksamhet ligger på respektive arbetslag, vilket stämmer väl 

överens med Helén och Granholm (2007) som menar att det inte finns en färdig mall 

som alla kan utgå ifrån utan att arbetet måste anpassas efter den specifika situationen 

som råder i varje enskild barngrupp. Vid analys av intervjuerna fanns en klar 

medvetenhet kring övergripande mål med jämställdhetsarbete, men i en intervju 

fanns även en stor osäkerhet över vilka metoder som ska användas för att nå uppsatta 
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mål. Samma informant visade även tydligt att det inte fanns något personligt intresse 

för jämställdhetsarbete vilket kan vara ett uttryck för vad Henkel (2009) menar att 

samtliga i arbetslaget behöver känna en personlig vilja att förändra sitt 

förhållningssätt och verksamheten för att arbetet ska kunna genomföras. 

Informanten hade inte deltagit i kommunens genusprojekt och som citat 3 visade 

fanns en medvetenhet från informanten kring betydelsen av kunskap för att 

synliggöra personliga brister. Genom att tillägna sig mer litteratur fanns en möjlighet 

till insikt och förändrad attityd vilket stämmer överens med Hedlin (2006) som 

menar att en medveten pedagogisk verksamhet är beroende av personal som tillägnat 

sig nödvändig kunskap inom området för att undvika att arbetet grundas på åsikter 

och antaganden.  

Det framkom också i resultatet att förskollärarna visade en stark önskan om att fler 

män arbetade inom förskolan som förebilder där barnen kan se att alla kan ägna sig 

åt samma saker oavsett kön, vilket även Olofsson (2007) lyfter fram som en viktig del 

i arbete med jämställdhet. Informanterna hade en klar bild framför sig att inte hamna 

i fällor där kvinnor och män ägnar sig åt sysslor som förstärker traditionella 

könsmönster och könsroller utan att alla ska kunna göra allt utifrån ett personligt 

intresse. 

I resultatet framkom ett fåtal uppfattningar om att dagens föräldrar är mer 

jämställda utifrån sitt sätt att tänka vilket kan kopplas till Wedin (2009) och Olofsson 

(2007) som beskriver liknande resonemang som en generationsfråga. Om 

förskollärare har inställningen att samhället med tiden kommer att bli mer jämställt 

riskerar arbetet att utebli. Det framkom däremot inget i resultatet som tyder på att 

förskollärarna trots resonemanget tog sin roll i jämställdhetsarbetet på mindre allvar. 

5.1.2 Utbildning som grund för jämställdhetsarbete 

I citat 2 uttryckte informanten ett resonemang där flickor och pojkar tillskrevs olika 

aktiviteter. Resonemanget förknippade pojkar med bygglek och flickor med att sitta 

och pyssla vilket kan tyda på personliga värderingar och föreställningar kring vad 

som är flickigt och pojkigt. I resultatet framkom att de informanter som fått 

utbildning kring genus och jämställdhet fått möjlighet att observera sig själva samt 

fått tid till reflektion, vilket uppgavs ha förändrat synen på både sig själv och 

barngruppen. Det kan tyda på att bristen på kunskap och utbildning medför 

svårigheter för förskollärare att synliggöra den egna verksamheten. Det är även något 

som Olofsson (2007) och Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006) tar 

upp och menar att det kan vara svårt att upptäcka de könsmönster som finns 

eftersom det är en del av vardagen och därför inte blir synligt. I intervjuerna 

framkom även att flera informanter i sitt förhållningssätt utgår ifrån det individuella 

barnet där kön inte spelar någon roll vilket kan tyda på en könsblindhet som Olofsson 

(2007) beskriver som vanligt förekommande eftersom traditionella könsmönster är 

en del av vardagen och alltså är svåra att upptäcka. 

Resultatet visade en positiv inställning hos informanterna till kommunens 

genomförda genusprojekt, som upplevdes ha bidragit positivt till informanternas 
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förhållningssätt och möjlighet att bedriva en jämställd verksamhet. Informanterna 

ställde sig positiva till utbildningen och upplevde att deltagandet i projektet gett dem 

möjligheten att förändra delar av verksamheten. Wedin (2009) nämner att genus 

skapas på olika nivåer i samhället och lyfter fram den strukturella nivån utifrån 

barnens lekmiljöer. En förändring i miljön med användning av mer fria och 

inbjudande namn på förskolans rum kan tyda på en medvetenhet om miljöns 

betydelse och ett mer öppet tänk kring användning av lokaler. 

5.1.3 Positivt och öppet arbetsklimat 

Vid bearbetning av intervjuerna upptäcktes att det fanns en osäkerhet kring 

bemötandet av kollegor som visar motstånd till jämställdhetsarbete där en informant 

ställde sig frågande till hanterandet av kollegor som anser att jämställdhetsarbete är 

flamsigt. Genom Wedin (2009) är det möjligt att förstå det som ett uttryck för att det 

i praktiken kan vara svårt att synliggöra brister i verksamheten och det personliga 

förhållningssättet, vilket medför att kunskap är en viktig del att börja med. Trygghet 

var ett begrepp som återkom i de flesta intervjuer där de menade att det var en 

förutsättning för att syna sig själv och våga prova nya saker. Att känna trygghet i sitt 

arbetslag upplevdes även positivt eftersom det gav större chanser till att ge och ta 

emot konstruktiv kritik kollegorna emellan. Berg (2005) menar att ett långsiktigt 

arbete med jämställdhet förutsätter ett öppet klimat i arbetslaget där de kan stötta 

varandra. Svaleryd (2006) lyfter fram trygghet som en grund till förändring även för 

barnen men det är inget som framgår i intervjuerna. I intervjuerna nämns vikten av 

att berömma och uppmuntra barnens egna val för att stärka självkänslan, men 

begreppet trygghet förknippades endast i samband med vuxna. Det kan tolkas som 

att informanternas syn på jämställdhetsarbete utgår ifrån det egna förhållningssättet 

och den egna personen, inte utifrån att förändra barnen. Det är något som även 

Olofsson (2007) och Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006) nämner 

som en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Förändringen av verksamheten 

ska göras kring miljön och vuxnas förhållningssätt där fler valmöjligheter för barnen 

ska erbjudas. Det kan, från förskollärarnas sida, tyda på en klar uppfattning över hur 

arbetet ska bedrivas. 

5.1.4 Föreställningar i barngruppen 

Wedin (2009) och Olofsson (2007) lyfter fram tidsbrist som ett vanligt hinder i 

arbetet med jämställdhet. Känslan av ännu ett projekt som ska hinnas med i 

verksamheten kan upplevas betungande men intervjuerna visade istället en 

medvetenhet om det personliga förhållningssättet som en integrerad del i den dagliga 

verksamheten från informanternas sida. Det framgick att verksamheten inte hade 

några specifika aktiviteter tillsammans med barnen utan att det istället handlade om 

informanternas egna förhållningssätt, vilket kan tyda på en klar uppfattning om hur 

arbetet med jämställdhet ska genomföras i verksamheten. Informanterna såg istället 

ett för stort antal barn i barngruppen som ett hinder eftersom det försvårade 

möjligheten att vara närvarande och delaktig i barnens lek för att fånga upp barnens 

tankar. Flera informanter gav uttryck för en stark vilja till eget deltagande något som 

tyder på en klar insikt om att barnen bär på föreställningar om traditionella 
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könsmönster. Informanternas utsagor stöttas även av Ärlemalm-Hagsér (2008) som 

betonar vikten av att fånga upp barnens tankar i en diskussion för att därmed kunna 

synliggöra mönster och utmana barnen genom frågor. Med hjälp av lägre barnantal 

skulle förskollärarna i större utsträckning kunna engagera sig i barnens lek, fånga 

barnens tankar och upplevelser för att motverka traditionella könsmönster. 

5.2 Studiens slutsatser och diskussion om möjliggörande av 

jämställdhetsarbete i förskolan 

5.2.1 Medvetet pedagogiskt förhållningssätt 

Som tidigare nämnts har studien utgått ifrån den läroplan som förskolorna i 

dagsläget arbetar utifrån. I Lpfö 98 (Reviderad 2010) som börjar gälla från och med 

juli 2011 nämns arbete med jämställdhet på samma sätt som tidigare. Ansvar 

tillskrivs vuxna inom förskolan att behandla och bemöta flickor och pojkar likvärdigt 

och samtidigt erbjuda alla barn, oavsett kön, samma möjligheter till utveckling. Där 

finns alltså inga skillnader i frågor kring genus och jämställdhet.  

Undersökningen har visat att förskollärarna i studien definierar sitt förhållningssätt 

utifrån en positiv och medveten förebild för barnen, vilket stämmer väl överens med 

de riktlinjer som anges i Lpfö 98, där ansvaret för arbete med jämställdhet i förskolan 

tillskrevs de vuxna. Lpfö 98 betonar även vikten av rättvis och lika behandling och 

bemötande av flickor och pojkar vilket även var något som förskollärarna visade 

medvetenhet om. I Lpfö 98 nämns alltså vem som bär ansvaret för att verksamheten 

ska bedrivas under jämställda förhållanden men där nämns inte på vilket sätt det ska 

ske, vilket alltså inte heller förekommer i den reviderade läroplanen. Tidigare 

nämndes att Eidevald (2009) efterlyser en mer tydlig och konkret läroplan att 

förhålla sig till, men på det sättet har inte Lpfö 98 utvecklats och eftersom alla 

verksamheter ser olika ut vore det näst intill omöjligt att läroplanen skulle innefatta 

ett gemensamt tillvägagångssätt för alla förskolor att rätta sig efter. Därför skulle det 

kunna underlätta med en tydlig arbetsplan och det framkom i en intervju att planen 

kan underlätta för arbetslaget att sträva mot samma mål samt även för att kunna ge 

och ta emot konstruktiv kritik. En plan som innehåller mål och även metoder för hur 

det ska uppnås är ett bra hjälpmedel för förskollärare. Gemensamma mål som 

utvärderas årligen gör det möjligt för förskollärarna att följa upp alla verksamhetens 

delar utan att något uteblir eller rinner ut i sanden. 

5.2.2 Vikten av utbildning 

I studien framkom att informanterna såg utbildning och kunskap som en betydande 

förutsättning för genomförandet av jämställdhetsarbete. En läroplan som lämnar 

metoder och möjliga tillvägagångssätt öppet för varje enskild verksamhet att utforma 

utgår ifrån ett arbetslag som har teoretiska kunskaper som kan omsättas i praktiken. 

Undersökningen visade att de förskollärare som inte fått utbildning om genus och 

jämställdhet själva upplevde svårigheter i att finna lämpliga metoder där konkreta 

tips och idéer efterlystes. Om läroplanen inte innehåller konkreta förslag ställer det 

krav på att vuxna inom skola och förskola tillägnat sig kunskap på annat håll. Det 

förutsätter att lärarutbildningar uppmärksammar och håller liv i intresset för 
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jämställdhetsfrågor där blivande pedagoger inom förskolan kan tillägna sig kunskap 

att ta med i arbetslivet.  

I undersökningen framkom att flera informanter bortser från kön och istället utgår 

ifrån det individuella barnet. Olofsson (2007) beskriver att ett sådant synsätt kan 

tyda på könsblindhet eftersom det är lätt att missa traditionella könsmönster som är 

en del av vardagen. Det är svårt att avgöra om resonemanget tyder på en 

könsblindhet eller om förskollärarna är medvetna om vilka mönster och roller som 

finns i barngruppen. Om förskollärarna i grunden saknar utbildning och kunskap 

kring frågor som rör jämställdhet kan det antas att det handlar om könsblindhet. Det 

innebär att utbildning och kunskap om jämställdhetsarbete är en viktig förutsättning. 

5.2.3 Barngruppens storlek 

Enligt informanterna framkom att antalet barn i barngruppen påverkar möjligheten 

att bedriva jämställdhetsarbete i förskolan. En barngrupp med färre barn möjliggör 

för förskollärares närvaro och deltagande i barngruppen för att därmed kunna fånga 

uppfattningar som utgår ifrån traditionella könsmönster. En verksamhet som 

förskolan med många barn innebär en vardag där det händer många saker och som 

ibland kan vara stressig. Vad händer med den pedagogiska verksamheten om 

förskollärare upplever stress över att inte hinna med och räcka till för alla barn? 

Risken finns att de i all hast agerar i motsats till de mål som satts upp för 

verksamheten trots en god vilja vilket resulterar i att läroplanens uppdrag inte 

uppfylls. Därmed skulle färre antal barn i barngruppen innebära en underlättande 

möjlighet för jämställdhetsarbete. 

5.2.4 Personligt intresse 

Studien har även visat att det personliga intresset möjligtvis kan vara en viktig faktor 

för huruvida arbete med jämställdhet förekommer eller inte. Om förskollärare inte 

har viljan att syna sig själv och den egna verksamheten, utan istället upplever att 

arbetet är onödigt är det omöjligt för verksamheten att bedrivas under jämställda 

förhållanden. Eftersom Lpfö 98 anger tydliga riktlinjer för jämställdhetsuppdraget i 

förskolan är det inte heller möjligt att utesluta ett sådant arbete på grund av 

bristande intresse. Vuxna som arbetar inom förskolan är helt enkelt skyldiga att följa 

läroplanens alla delar oavsett personlig inställning. 

5.2.5 Vikten av jämställdhetsarbete i förskolan 

Studien har visat att vissa förskollärare beskriver sitt förhållningssätt i arbete med 

jämställdhet utifrån att vara en förebild för barnen. Genom att bemöta alla barn 

likvärdigt, erbjuda alla samma möjligheter och samtidigt visa att både kvinnor och 

män kan utföra samma sysslor kan förskollärarna vara bra förebilder för barnen. 

Trots synen på det egna förhållningssättet upplevde förskollärarna ändå att barnen 

var medvetna om traditionella könsmönster och könsroller vilket tyder på att andra 

faktorer i samhället påverkar barnen. I barnens omgivning finns som exempel 

föräldrar, kläd- och leksaksindustrin som förmedlar en syn på vad som är typiskt 

flickigt eller pojkigt till barnen och eftersom barnen påverkas av samhället framkom i 

studien att ett allt större ansvar läggs hos vuxna i barnens omgivning att kunna 
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utmana och ifrågasätta traditionella könsmönster och könsroller. Om förskollärare 

istället uppfattar att samhället blir allt mer jämställt finns risken att de inte ser vikten 

av sin roll och delaktighet i arbetet utan lägger över ansvaret på kommande 

generationer. För att barnen ska kunna växa upp och fritt utvecklas och välja arbete 

efter intresse är det nödvändigt att vuxna redan i förskolan påbörjar ett medvetet 

arbete med jämställdhet där föreställningar om flickigt och pojkigt kan ifrågasättas 

och utmanas. 

5.3 Avslutande reflektioner 
Innan undersökningen genomfördes upplevde jag att jämställdhetsfrågor inte hade 

en självklar plats inom förskolan och ville därför studera villkoren för 

jämställdhetsarbete för att se vad som upplevs underlätta eller hindra att arbetet 

genomförs. Undersökningen visade att arbete med jämställdhet är problematiskt 

eftersom det handlar om värderingar och förväntningar som är djupt rotade. De är en 

del av vardagen vilket gör det svårt att upptäcka och synliggöra dem. Det innebär att 

tillägnandet av kunskap kring frågor som rör jämställdhet är en viktig förutsättning 

som möjliggör för verksamheten att bedrivas under jämställda former. I enlighet med 

Lpfö 98 har det visat sig att vuxna bär ansvaret när det gäller det pedagogiska 

förhållningssättet där bemötande och lika villkor för flickor och pojkar betonas. Men 

eftersom alla verksamheter bedrivs under olika förutsättningar kan inte arbetet 

genomföras på samma sätt utan det är upp till varje enskild verksamhet att utforma 

metoder som är lämpliga. 

Eftersom arbetet handlar om förskollärares förhållningssätt och bemötande av flickor 

och pojkar påverkar den personliga viljan och intresset för jämställdhetsfrågor. Det är 

nödvändigt att det finns en inre drivkraft och motivation hos förskollärare för att 

granska och reflektera över sig själv och den egna verksamheten, för att utifrån den 

specifika situationen planera och genomföra ett medvetet arbete med jämställdhet. 

Alla barn har rätt att växa upp och känna frihet över att utvecklas till en självständig 

individ som kan göra egna val och därför är förskolans medvetenhet om 

jämställdhetsfrågor en viktig start i barnens liv. Med en tydlig arbetsplan, ett bra 

samarbete i arbetslaget med kunskap och utbildning i ryggen samt ett öppet 

arbetsklimat och en positiv inställning är det möjligt att undvika svårigheter och 

istället se möjliga vägar för verksamheten att bedrivas under jämställda former. 
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5.4 Metoddiskussion 
Jag valde att genomföra en kvalitativ studie med ett fåtal deltagare, men en 

kvantitativ studie hade istället gett ett bredare och generaliserbart resultat vilket 

innebär att det varit möjligt att dra slutsatser som antas gälla fler personer än de som 

deltagit i undersökningen. Men eftersom syftet med undersökningen var att ta del av 

informanternas egna tankar och uppfattningar var det positivt med en kvalitativ 

studie, med semistrukturerade intervjuer, där jag fick möjlighet att följa upp 

intervjusvaren med ytterligare följdfrågor. Om studien istället genomförts med både 

intervjuer och observationer hade det varit möjligt att jämföra informanternas 

intervjusvar med observationer av det praktiska förhållningssättet, vilket gett en 

helhetsbild över förskollärarnas förhållningssätt. 

Personliga intervjuer valdes för att informanterna skulle få möjlighet att uttrycka 

personliga tankar utan att bli påverkade av andra. Informanterna upplevdes 

avspända och koncentrerade vid intervjuerna, några tycktes till en början aningen 

besvärade vid bandspelarens närvaro men när intervjun påbörjats fanns ingenting 

som tydde på att de blev hämmade av inspelningen. En svaghet med intervjuerna är 

svårigheten i att avgöra huruvida informanternas svar är ärliga eller inte och eftersom 

det inte förekom några observationer av deras definierade förhållningssätt var det 

inte möjligt att studera det. Däremot upplevdes alla svar som framkom under 

intervjuerna som ärliga och genuina. Vid flera situationer tycktes informanternas 

kroppsspråk visa att en del svar var generande och valde därför att skratta för att lätta 

upp stämningen. Vid en intervju uttryckte även en informant bokstavligen att det var 

ett ärligt svar. 

5.5 Nya forskningsfrågor 
Det vore intressant att genomföra samma studie med lärare inom skolan för att 

undersöka hur lärare med äldre barn ser på sitt förhållningssätt. Finns det någon 

skillnad i arbetet med äldre barn? Resultatet visade även att äldre barn är mer 

medvetna om genus och därför skulle det vara intressant att undersöka om den 

utvecklingen fortsatt även i skolan. Är barnen i skolan mer påverkade av traditionella 

könsmönster? Utifrån barnens perspektiv vore det även intressant att intervjua barn 

för att ta del av deras uppfattningar om traditionella könsmönster och könsroller. 

5.6 Pedagogisk relevans 
Lpfö 98 beskriver tydligt förskolans jämställdhetsuppdrag utifrån vuxnas ansvar och 

bemötande av flickor och pojkar. Alla som arbetar inom förskolan är skyldiga att 

arbeta utifrån läroplanen som lämnar metoder fritt för varje enskild verksamhet att 

utforma på egen hand, vilket förutsätter att de har tillräckliga kunskaper. Studien 

belyser villkoren för jämställdhetsarbete i förskolan, något som är bra att vara 

medveten om för att kunna undvika att arbetet uteblir på grund av svårigheter. 

Genom att vara medveten om svårigheter eller motstånd som kan förekomma är det 

möjligt att i arbetslaget tillsammans diskutera och planera hur svårigheter kan 

undvikas. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag studerar på lärarprogrammet med inriktning mot tidigare år på Mälardalens 

högskola i Västerås. Jag läser nu min sista termin och ska skriva examensarbete om 

jämställdhet. Jag ska undersöka hur förskollärare själva ser på det pedagogiska 

arbetet med jämställdhet i förskolan. Syftet är att undersöka vad som kan försvåra 

eller underlätta jämställdhetsarbete. 

Undersökningen kommer att utföras genom intervjuer eftersom jag då kan ta del av 

deltagarnas personliga upplevelser och tankar. Intervjuerna kommer att spelas in 

med bandspelare, de förväntas pågå i ungefär en timme och allt som sägs kommer 

enbart att användas i detta arbete. Du har blivit utvald eftersom du har utbildning 

som förskollärare och har god erfarenhet från arbete i förskola. Din medverkan i 

undersökningen är konfidentiell vilket innebär att inga namn kommer att nämnas. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Du 

kommer även att få ta del av intervjufrågorna i god tid innan intervjutillfället. Det 

skulle vara till stor hjälp om du ville medverka i arbetet. 

Jag kommer att kontakta dig under vecka 8 då du kan meddela ditt svar. 

 

Tack på förhand! 

Sara Larsson 

 

Telefon: XXX 

E-post: XXX 

 

 

Min handledare heter Jonas Nordmark och nås genom: 

E-post: XXX 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 Ålder på barnen? 

 

 Hur beskriver du begreppet jämställdhet? 

 Hur beskriver du begreppet genus? 

 Kan du beskriva er pedagogiska verksamhet kring jämställdhet?  

 Berätta om ert syfte och mål för arbetet med jämställdhet? 

 Har du fått någon utbildning kring pedagogiskt arbete med jämställdhet? 

 Hur upplever du dina kunskaper kring pedagogiskt jämställdhetsarbete? 

 

 Hur kan du göra barnen medvetna om arbetet? Tycker du att det är viktigt? 

Varför, varför inte? 

 Hur kan föräldrar involveras i arbetet med jämställdhet? 

 Vilka former av stöd erbjuds ni i arbetslaget? Ledning, genuspedagoger… 

 Har ni tillgång till litteratur eller aktuell forskning? 

 

 Hur sker utvärdering kring arbetet? Dokumentation m.m. 

 Hur ser du på verksamheten, finns det något som skulle kunna förändras eller 

förbättras? Om ja, beskriv gärna. 


