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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att synliggöra pedagogers uppfattning om hur de jobbar för 

jämställdhet i förskolan. Studien har sin utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om 

genussystemet (1988). Fem pedagoger från fem olika förskolor har deltagit i kvalitativa 

intervjuer. Resultatet visar att pedagogernas syn på jämställdhet och hur de jobbar för att 

uppnå det är varierat. En slutsats är att pedagogerna explicit vill jobba för jämställdhet och att 

det finns tendenser att arbetet implicit formas av genussystemet.  
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Inledning  
 

Jag anser att det generellt finns en skev uppfattning om hur jämställdhet ska uppnås. Jag tror 

inte att de flesta människor idag skulle säga att de är emot jämställdhet, men däremot att de 

anser att det redan är bra som det är. Dessa uppfattningar brukar höra ihop med åsikter som att 

jämställdhetsarbetet har gått till en överdrift och feminister är gnälliga och ser sig själva som 

offer. Man jämför hur mycket bättre det ser ut i Sverige idag, jämfört med tidigare, eller så 

jämförs Sveriges kvinnors levnadsvillkor med de som lever i u-länderna, och då har vi det så 

mycket bättre. Min uppfattning är att tankar som dessa beror på svårigheter att se till en 

helhet. Utgångspunkten blir en själv, jämställdhetsfrågan blir till en individfråga där den egna 

erfarenheten bekräftar sanningen. Jag tänker att ett synsätt som detta inte ser till de 

maktstrukturer som finns i dagens samhälle. Maktstukturer som i sin tur är med och skapar 

och upprätthåller könsmönster och könsroller (SOU 2006:75). Jämställdhetsfrågan är en 

samhällsfråga, då statistik visar skillnader mellan kvinnor och mäns levnadsvillkor. Svaleryd 

(2007) menar att ingen person skulle påstå att fattigdom inte finns bara för att han/hon själv 

har pengar, men däremot kan liknande uttalanden göras i samhällsdebatter gällande 

jämställdhet.  

 

Förskolan är en social plats där barn påverkas av sin omgivning. Pedagoger som är 

verksamma i förskolan har ett uppdrag som säger att traditionella könsmönster och könsroller 

ska motverkas (Utbildningsdepartementet, 2011). Förskolan arbetar för att bli jämställd, och 

genuspedagogik är ett tillvägagångssätt för att nå målet. Jag har dock upplevt att det finns 

tendenser att flickor är de som ska förändras när man jobbar med jämställdhet, vilket jag anser 

är en förlust för såväl flickor som pojkar. Ett exempel är frågan om utrymmet i barngruppen. 

Där är det flickor som ska bli tuffare och ta för sig mer (SOU 2006:75). Att ta plats och vara 

tuff ses som manliga egenskaper, medan kvinnliga är att anpassa sig, vara mjuk och mer 

passiv. Förmågan att kunna ta, samt att kunna ge plats, att kunna dela på det gemensamma 

utrymmet, är en förutsättning för att kunna samspela med andra människor. Både flickor och 

pojkar bör få möjlighet att utveckla den förmågan. Om endast flickor uppmanas att ta mer 

plats anser jag att man utgår från den manliga normen, det blir flickorna som ska göras om. 

Detta synsätt, som i all välvilja ses som ett sätt att uppnå jämställdhet, har jag upplevt i 

samhället i stort. Min tanke är att undersöka hur det ser ut på förskolan. Kanske tänker 

personalen där annorlunda, då genuspedagogik är ett genomgående inslag i lärarutbildningen, 

eller så finns det liknande synsätt eftersom vi lever i ett samhälle där mannen fortfarande är 

normen, och normer tenderar att påverka oss utan att vi själva är medvetna om det (SOU 

2006:75). 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med mitt examensarbete är att synliggöra pedagogers föreställningar om hur de jobbar 

för jämställdhet i förskolan. Jag vill utveckla kunskap om vilka utgångspunkter pedagoger har 

i jämställdhetsarbetet. 
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Mina frågeställningar är: 

 

1) Vilka synsätt kommer till uttryck i pedagogers beskrivningar av sitt arbete för 

jämställdhet i förskolan? 

2) Hur kan arbetet konkret se ut? 

Bakgrund 

Teoretisk utgångspunkt 
Examensarbetet tar sin teoretiska utgångspunk i Yvonne Hirdmans (1988) teori om 

genussystemet. Hirdmans genussystem är en teori om kvinnans underordning. Genussystemet 

beskrivs som en ordningsstruktur av kön, som i sin tur är en förutsättning för andra sociala 

ordningar. Att människor ordnas in efter genus utgör basen för de sociala, ekonomiska och 

politiska ordningarna, menar Hirdman. Att det går att prata om ordningen på ett generellt sätt 

beror på mönsterstrukturen – isärhållandet och hierarkin. Med isärhållande avses att kvinnligt 

och manligt inte bör blandas, exempelvis när det kommer till sysslor, egenskaper eller platser. 

Kvinnor och män ses som motsatser som tillhör varsin homogen grupp. Med hierarkin avses 

att mannen är norm, vilket gör att mannen står för det allmänna och det normala medan 

kvinnan blir undantaget.  Isärhållandets grunduttryck finns i både arbetsfördelningen mellan 

könen och de föreställningar som finns om det manliga och kvinnliga (Hirdman, 1988).  

 

Genuskontrakten är konkreta föreställningar, i olika nivåer, om hur kvinnor och män ska vara 

mot varandra. Kontraktet går vidare i generation till generation, genussystemet är det som 

genom genuskontraktet skapar ny segregering och hierarki (Hirdman, 1988).  Anledningen till 

att genussystemet fortfarande håller i sig är att vi alla är med och omskapar det, utan att själva 

vara medvetna om det.  

 

Uppdraget 
 

Alla pedagoger som är verksamma inom förskolan ska förhålla sig till läroplanen för 

förskolan (Lpfö98.rev.2010). I mitt examensarbete har jag främst tagit fasta på vad läroplanen 

säger om jämställdhet och fostran i samarbete med hemmet. Anledningen att jag fokuserar på 

dessa beror på att mitt resultat visar att fostran och samarbete med hemmet är centralt i 

pedagogernas beskrivning av förskolans jämställdhetsarbete. Läroplanen framhåller att 

förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Arbetslaget ska samarbeta med hemmet när det kommer till barnens 

fostran. Följande stycke från Utbildningsdepartementets skrivelse (2011) sammanfattar varför 

pedagoger ska arbeta med jämställdhet i förskolan. 

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 

och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas 

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

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
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pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Utbildningsdepartementen, 

2011, s.5). 

 

Litteraturgenomgång 

 

Synen på jämställdhet 

Vuxnas agerade eller förhållningssätt påverkar barnen. I Jämställdhetsdelegationens 

slutbetänkande (SOU 2006:75) framkommer det att förskolor som deltagit i projekten (som 

delegationen har varit med och finansierat) har tänkt att de är medvetna om hur de bemöter 

barnen, de har ansett sig bemöta barnen som individer. När pedagogerna har filmat 

verksamheten under en period uttrycker de ofta förvåning över hur olika de behandlar flickor 

och pojkar. Detta är vanligt trots att läroplanen, som tidigare nämnt, framhåller att pedagoger 

ska motverka traditionella och stereotypa könsroller och mönster. Läroplanen ställer dessutom 

krav på pedagogen att tänka över hur de ska förhålla sig till de värden som förskolan ska 

levandegöra och hur dessa påverkar barns möjlighet att utvecklas och läras som människor. 

En förklaring till problemet ovan kan vara att pedagoger inte reflekterat kring vad 

jämställdhet betyder i det vardagliga arbetet i förskolan. Jämställdhetsdelegationen (2006) 

tolkar att det råder en relativt utbredd uppfattning om att Sverige redan är jämställt, vilket i sin 

tur anses leda till att förskolan inte anser sig behöva jobba mer för det. Kanske är det bilden 

av det jämställda Sverige som hindrar jämställdhetsarbetet i förskolan (SOU 2006:75). 

Eidevald (2011) har gjort en uppföljning av jämställdhetsarbetet på 89 av de 96 förskolor som 

deltog i de projekt Jämställdhetsdelegationen var med och finansierade. Eidevald har 

undersökt vilka strategier som förskolorna har använt för att uppnå jämställdhet, 8 % av de 

projektdeltagande förskolorna uppger att de redan är jämställda och använder därför inga 

särskilda strategier.  

 

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att män och kvinnor ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyligheter (SOU 2006:75). En allmän uppfattning som framträtt i 

tidigare studier (Svaleryd, 2007; Hedlin, 2010) är att jämställdhet betyder att alla ska 

behandlas lika, vilket många menar att de redan gör. Problemet är dock att det finns olika 

förväntningar beroende på könstillhörighet, vilket gör det svårt att behandla kvinnor och män 

likadant. Förväntas två personer agera på olika sätt, så kommer de antagligen inte bemötas på 

samma sätt. Saknas denna insikt är det svårt att behandla kvinnor och män likadant. Det är 

vanligt att pedagoger påstår att de behandlar alla lika, däremot visar forskning att människor 

tillskrivs olika egenskaper beroende på deras könstillhörighet. Flickor och pojkar förväntas 

vara på olika sätt och deras handlingar tolkas olika beroende på deras könstillhörighet. 

(Hedlin, 2010). 

 

Svaleryd (2007) menar att jämställdhet inte får bli en individfråga. Även om en personlig 

erfarenhet är sann måste man se problematiken i ett större perspektiv. Utöver detta upplever 

människor sig anklagade av diskussioner på individnivå, låsning uppstår och det blir därmed 

svårt att komma vidare i sakfrågan. Ett exempel på detta kan vara att barns val av leksaker är 
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att de trots könsneutrala leksaker ändå väljer de könskodade (dockor, bilar etc.). Detta 

påstående ses på individnivå och därmed frånser man den könsmaktsordning som barnet från 

födseln omges av. För att kunna förändra något måste man ha en gemensam utgångspunkt, 

vilket innebär att skolor eller arbetslag måste gemensamt få kunskap om maktstrukturer i 

samhället (Svaleryd, 2007).  

 

Enligt Jämställdhetsdelegationen är det flera länder, inom och utanför Europa, som anser att 

om antal anställda kvinnor och män är lika blir jämställdhetsfrågan löst (SOU 2006:75). I 

dessa länder diskuteras inte hur den dagliga verksamheten ska bli jämställd utan diskussionen 

ligger i hur man kan locka fler män till förskolläraryrket och hur man får dem att stanna. 

Några av anledningarna till att fler män ska anställas inom förskolan är att det behövs manliga 

förebilder, speciellt för pojkar utan närvarande pappor, samt att arbetsklimatet för personalen 

förbättras. Mellan nordiska länder diskuteras frågan och även om man i norden har en syn på 

att maskulinitet är föränderlig och att kön är en konstruktion så försöker man att värva fler 

män till förskolan. Anledningen till att de nordiska länderna efterfrågar fler män till förskolan 

är för att kunna visa barnen att alla oavsett kön har rätt och kan utföra samma uppgifter (SOU 

2006:75). Skillnaden mellan Sverige och de övriga nordiska länderna är att Sverige främst 

inriktar sig på ökad genusmedvetenhet hos personalen medan de övriga länderna satsar på 

rekrytering av män till förskolan. Wahlström (2003) anser att bilden av att förskolan blir 

jämställd om antal kvinnliga och manliga pedagoger är lika beror på det särartstänkande som 

finns i samhället. Särartstänkandet ser kvinnor och män som olika och de kompletterar 

varandra genom att inta olika roller. Eidevalds (2011) undersökning av de projektdeltagande 

förskolornas strategier för ökad jämställdhet visar att 17 % strävar efter en jämn 

könsfördelning bland de anställda. 

 

Könsmönster och könsroller  

Aasebø och Melhuus (2007) framhåller att kön främst är något som man blir, inte bara är, 

samt att kön är en del av identiteten, såväl den vi skapar som den vi får. De menar att de 

psykologiska och sociala könsskillnader som visar sig i exempelvis beteende, relationer och 

intressen är ett resultat av den socialiseringsprocess som vi gör i ett samhälle där kön har en 

kulturell betydelse som återspeglas i de kulturella förväntningar som finns på kön. Författarna 

ser kön som något som barnet främst får som redskap för att kunna organisera sin värld, 

exempelvis för att se vad de ska leka med, hur de ska vara och hur de uppfattar andra. 

Eidevald (2009) framhåller att forskning visar att redan från födseln bemöts pojkar och flickor 

olika. Trots att ett stort antal säger sig bemöta varje barn individuellt visar forskningen att de 

traditionella föreställningar som finns gällande kvinnligt och manligt påverkar hur barnet blir 

bemött redan från födseln.  

 

Svaleryd (2007) menar att pedagoger måste kunna se bortom de traditionella förväntningar 

som idag finns på de två könen för att kunna uppnå de jämställdhetspolitiska mål som 

samhället eftersträvar. Enligt Molloy (1990) är det först då pojkar och flickor har möjlighet att 

förverkligas utifrån sin unika potential istället för efter sitt kön. Då pojkar och flickor sätt att 

vara förhindras av normer, berövas de full mänsklighet. Deras val av exempelvis intressen, 
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yrke och livsstil begränsas. Connell (2002) framhåller att pojkar uppmuntras att ägna sig åt 

intressen som kräver att de visar sig tuffa och starka och drar paralleller med att det 

framförallt är män som väljer arbeten där våld är förekommande, exempelvis polis och 

väktare, samtidigt som kvinnor väljer yrken där skador repareras, exempelvis sjuksköterska 

och socialarbetare. Connell anser att det hänger ihop på grund av samhällets genusordning. 

Män i allmänhet är dessutom de som oftare skadas i arbetsolyckor, dör av våldsbrott, 

missbrukar alkohol och har kortare livslängd. Enligt Connell ser genusförhållandena som en 

källa till framgång och identitet, samtidigt som det är en källa till orättvisor och lidande, 

genusfrågan är en politisk fråga. Connell framhåller att genusordningen fortplantas socialt, 

inte biologiskt, genom strukturer som begränsar individens handlande.  

 

Kruse (refererad i Svaleryd, 2007) framhåller att i leken tenderar flickor att välja några få, 

riktigt nära vänner, medan pojkar vanligen umgås i större grupper. Kruse menar att flickor 

söker relationer som exempelvis är mer känslomässiga och nära, där egenskaper som 

lyhördhet, anpassning, samspel och medkänsla är betydande. Enligt Bjerrum-Nielsen och 

Rudberg (1989) söker sig pojkar till större grupper där bland annat ledarskap, 

kroppsuppfattning, jagkänsla, mod och styrka ses ansenligt. Även barnens språkanvändning 

ser olika ut i lekarna. Pojkarnas lek tenderar att främst karaktäriseras av verb, så som spring! 

och Kom igen! där få adjektiv används (för att beskriva känslor). Flickornas lek handlar till 

stor del om att identifiera sig med den andra, medan pojkarnas lek i grupp har en tendens att 

bli hierarkisk. (Svaleryd, 2007).  
 

Jämställdhetsdelegationen presenterar en undersökning av barnlitteratur, det visar sig att 

könsmönstren ofta är ensidiga. Pedagoger på en projektdeltagande förskola som granskat sina 

barnböcker upptäckte att endast 30 % av böckerna hade flickor eller kvinnor som 

huvudpersoner. En annan deltagande förskola upptäckte att alla barnböcker på deras 

avdelning innehöll bilder på kvinnor som var i närheten av ett barn eller hushållsredskap, det 

fanns inte någon bild som visade något annat. Enligt Eidevald (2011) har en dryg femtedel av 

de deltagande förskolorna svarat att de valt bort vissa böcker. En granskning gjord av Lena 

Kåreland och Agneta Lindh–Munther (2005) visar att den manliga normen gör det viktigare 

att framhålla om karaktären är en kvinna eller flicka genom att utsmycka de med längre 

ögonfransar, kjolar eller rosetter. De flesta av böckerna förmedlade en traditionell bild av en 

flicka eller pojke, där pojkarna var aktiva och starka medan flickorna var passiva och 

kännetecknade anpasslighet (SOU 2006:75).  

 

Jämställdhetsdelegationen framhåller att projektdeltagande förskolor har benägenhet att prata 

om pojkar och flickor på ett könsstigmatiserat sätt. Flickor och pojkar ses som två enhetliga 

men olika grupper. Ett exempel är att en pojkes beteende gör att hela gruppen pojkar blir det 

beteendet. Olle är så stökig blir istället pojkar är så stökiga, då Olle tillhör gruppen pojkar. 

Detta bildrar till att personen ifråga frigörs från personligt ansvar och hans beteende 

legitimeras, för att det är så de gör. För att undvika att några pojkar ska representera en hel 

grupp bör pedagogen använda namn och individualisera handlandet. De förväntningar en 

pedagog har på barnet, påverkar uppfattningen om vad som är pojkigt/flickigt (SOU 2006:75). 
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Enligt Jämställdhetsdelegationen är det att flera projektdeltagande förskolor som upplever att 

de pratar annorlunda till pojkar och flickor. Samtalet till pojkar är kortare och innehåller mer 

befallning, som gå dit! och gör så! En förskola upptäckte att de pratade med pojkarna på ett 

litet avstånd. Samtalen med flickorna påminner mer om konversationer, där pedagogerna 

använder ett bredare ordförråd och längre meningar. Enligt Eidevald (2011) har 82 % av 

förskolorna förändrat hur de kommunicerar med pojkar och flickor. Wahlström (2003) ser 

kopplingar mellan pojkars brist på språk och deras sätt att hantera konflikter. Wahlströms 

erfarenhet är att de pojkar som slåss är de som inte har fått tillång till språk, känslor och tal. 

Wahlström menar att om en inte har ett språk så blir det svårt att hävda sig om man känner sig 

kränkt eller sårad. Aasebø och Melhuus (2007) framhåller att pojkar oftare blir en del av en 

machokultur, pojkarna blir stökiga och flickor blir duktiga. De menar att pojkars sämre 

prestationer i skolan kompletteras med hypermanlighet. Connell (2002) framhåller att även 

om män i stor utsträckning tjänar på ojämlikhet i genusordningen så får vissa betala ett högt 

pris. Ett exempel är de pojkar eller män som på grund av att de avviker från de dominerande 

definitionerna av maskulinitet möts av diskriminering, psykisk misshandel och våld.  

 

Mannen som norm och flickor ska göras om 

Tidigare forskning (Hirdman, 1988; Aasebø & Melhuus, 2007; Hedlin, 2010) har visat att 

mannen ses som norm, vilket gör kvinnan till den avvikande. Mannen blir den allmänna 

personen, en individ. Att tillhöra normen innebär att tillskrivas en självklar position som inte 

behöver förklaras eller försvaras. Att stå utanför normen innebär en sämre position. Först när 

kvinnor och män har lika inflytande över normen kan jämställdhet uppnås (Hedlin, 2010). 

Regeringen beslutade 2003 att Jämställdhetsdelegationen skulle tillsättas för att 

jämställdheten i förskolan skulle lyftas fram, förstärkas och utvecklas (SOU 2006:75). 

Regeringen fastslog att jämställdhetsarbetet måste ges en mer feministisk inriktning vilket 

kräver en medvetenhet om att det kvarstående mönstret där kvinnor är underordnade och män 

överordnade (SOU 2006:75). Delegationen finansierade 34 jämställdhetsprojekt som 96 

förskolor i Sverige deltog i.  

 

Svaleryd (2007) menar att det varje dag pågår en genussocialiserande process, vilket innebär 

att pojkar och flickor utforskar hur de kan bete sig, handla och vara på. De reaktioner och den 

respons som barnet får tydliggörs vad som är mer eller mindre lämpligt för barnet (beroende 

på dess kön). Att tillmötesgå pojkars behov omedelbart gör att genuskontraktet upprätthålls. 

Genom att flickor ser att de kommer i andra hand signaleras det att de inte är lika viktiga, 

vilket ger pojkar/män mer makt än flickor/kvinnor. 

 

Birgitta Odelfors (1998) har forskat gällande hur barn agerar utifrån de vuxnas bemötande. 

Om pedagogen visar att ett barn är viktigt agerar barnet utifrån det, och ett barn som inte får 

uppmärksamhet agerar där efter. Pedagogen måste kunna se de samband som finns mellan 

dess agerande och barnets handling. Vanligtvis förstärks pojkars beteende genom att de blir 

bekräftade, oavsett om det berättar något eller avbryter någon. Pedagogen ger pojken 

uppmärksamhet, vilket ger signalen att han är viktig. Konsekvensen av att visa att pojkar är 

mer intressanta än flickor gör att deras intressen värderas högre. (SOU 2006:75) 
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Jämställdhetsdelegationen framhåller att det är vanligt att projektdeltagande förskolor byter 

namn från dockvrån till lägenheten eller hemvrån då det visat sig att pojkar undviker material 

och platser som framstår som typiskt ”flickigt”. För de flesta flickor är det däremot okej att 

använda material eller vara på platser som anses typiskt ”pojkigt” (SOU 2006:75). Enligt 

Eidevald (2011) har 71 % av förskolorna ändrat sina miljöer för att locka flickor/pojkar till 

platser de vanligen inte beträder och ungefär hälften har antingen jobbat med könsneutrala 

miljöer eller byten av namn på platser. En studie gjord av Marie Nordberg (2005) visar att de 

pojkar som bryter mot könsnormer genom att ägna sig åt mer flickiga aktiviteter i större 

utsträckning ses som avvikare jämfört med flickor som bryter könsmönster. Ett sådant resultat 

kopplas samman med att det manliga värderas högre, vilket även synliggörs när pojkar och 

flickor uppmanas prova aktiviteter som vanligen avser det ena könet. När pojkar föreslås 

prova aktiviteter som förknippas med flickor blir motståndet större än när flickor uppmuntras 

prova arenor som pojkar vanligen representerar (SOU 2006:75). 

 

En slutsats Jämställdhetsdelegationen (2006) drar är att det är vanligt förekommande att 

flickorna är de som ska bli tuffare och ta för sig mer så att de kan hantera killarnas sätt att 

vara. Det är även flickor som i högre grad uppmuntras att prova på nya lekar, lekar som 

förknippas med pojkar (SOU 2006:75). Flera av de förskolor som deltagit i delegationens 

projekt har upplevt att diskussioner om hur delaktigheten i gruppen ska öka landar i att 

uppmuntra till egenskaper som är förknippat med pojkar, som exempel att ta plats och hävda 

sig, istället för att lära alla barn att ta hänsyn och vänta på sin tur, vilket är egenskaper som 

förknippas med flickor (SOU 2006:75).  Det är med andra ord är det flickorna som ska göras 

om när förskolan ska uppnå jämställdhet. Fokus i arbetet för jämställdhet hamnar alltså på att 

förändra flickorna efter de villkor som råder i genusordningen, istället för att försöka förändra 

de maktstrukturer som råder i samhället. Flickorna blir de som får skulden för ojämställdhet, 

samtidigt som det som förknippas med pojkar ges ett högre värde (SOU 2006:75). I en 

avhandling om jämställdhet i förskolan (Edström, 2010) gjordes bland annat intervjuer med 

nio pedagoger på tre förskolor. Resultatet visade att det framförallt var flickorna som skulle 

jämställas, de skulle inte vara ”för flickiga”. I förskolan idag framställs flickors klädsel och 

färgen rosa som markörer för ojämställdhet, vilket kan tyda på att arbetet för jämställdhet 

utgår från att det som är manligt värderas högre än det som är kvinnligt (Edström, 2010). 

Metod 

Val av metod 

Jag kommer att använda mig av den kvalitativa intervjun som metod. Den kvalitativa 

intervjun har bestämda frågeområden, men frågorna kan variera från intervju till intervju, 

beroende på hur den intervjuade svarar. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få så 

utförliga svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2001).  Enligt Trost (2010) är den 

kvalitativa studien lämplig om det finns intresse av att försöka förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, vilket jag anser är passande då mitt examensarbete undersöker 

pedagogers föreställning om deras arbetssätt för jämställdhet i förskolan. 
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De frågeområden som berördes var hur pedagogerna ser på jämställdhet och hur deras arbete 

för jämställdhet kan se ut (Bilaga 2).  

Procedur 

Jag började med att kontakta pedagoger via telefon, jag presenterade mig och berättade kort 

om examensarbetets ämne. De pedagoger som tackade ja till att medverka fick ett mail med 

övergripande information om intervjun, exempelvis vad den skulle komma att handla om och 

om de etiska principerna som gäller vid forskning (Bilaga 1). Vetenskapsrådet har gett ut 

anvisningen Forskningsetiska principer – inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning (2002), där bland annat de fyra huvudkraven framhålls. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Jag använde mig av öppna frågor för att de intervjuade skulle kunna ge så uttömmande svar 

som möjligt, jag frågade även om de kunde ge konkreta exempel på frågor som ställdes. Trost 

(2010) framhåller att intervjuaren ska lyssna och fråga, frågan får inte bli ett ifrågasättande 

och lyssnandet ska vara aktivt. Samtliga intervjuer hölls på pedagogernas arbetsplatser i 

enskilda rum. Trost menar att det inte ska närvara några åhörare och miljön ska vara så ostörd 

som möjligt. Intervjun var ostrukturerad då jag anpassade när frågorna skulle ställas efter vad 

den intervjuade pedagogen talade om. Intervjuerna varade i 30-40 minuter, med undantag för 

en som varande i 25 minuter. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon.  

Ljudfilerna fördes sedan över till min dator för att transkriberas, jag har lyssnat igenom 

samtliga intervjuer två gånger. Jag har gjort korrigeringar i citat, så att de går från tal- till 

skriftspråk, innehållet är detsamma. Ett exempel är citat från en av informanterna som inte 

hade svenska som modersmål, dessa citat har jag gjort ändringar i för att göra de mer tydliga.  

Trovärdighet 

Enligt Johansson & Svedner (2001) finns det en risk med att intervjuaren påverkar den 

intervjuades svar. För att minska risken ska frågeställningarna vara väl genomtänka och syftet 

med intervjun ska tydligt formuleras, dessutom ska jag som intervjuare anstränga mig för att 

etablera en förtroendefull relation till informanten. Jag skickade ut ett följebrev till samtliga 

medverkande så syftet med intervjun blev tydligt, för att etablera en förtroendefull relation till 

samtliga försökte jag visa att jag tog deras medverkan på allvar, att jag uppskattade deras 

medverkan då deras tankar och åsikter var väldigt betydande för mitt arbete.   

Eftersom jag använt mig av en ostrukturerad kvalitativ metod ges informanterna möjlighet att 

svara på frågorna utförligt, utveckla sina svar och jag har kunnat ställa följdfrågor. Att ställa 

följdfrågor menar Trost (2010) förstärker arbetets trovärdighet. Under intervjuerna var jag 

noga med att aldrig säga jag förstår eller ställa påståendefrågor, vilket enligt Trost (2010) 

begränsar trovärdigheten. 

Etiska avväganden 

För att tillgodose informationskravet skickade jag samtliga informanter ett följebrev som tog 

upp information om vad intervjun skulle användas till. Jag förklarade hur lång intervjun skulle 

vara, vilka frågeområden som skulle beröra samt att deltagarna hade rätt att avbryta sin 

medverkan om de önskade. För att tillgodose samtyckeskravet informerade jag deltagarna om 

vad hur deras medverkan skulle se ut. Eftersom jag inte intervjuade något barn under 15 år 
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och att undersökningen inte var av etiskt känslig karaktär behövdes inga vårdnadshavare 

kontaktas. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att använda figurerade namn i 

resultatredovisningen. Det framgår inte i vilken kommun intervjuerna är gjorda och de 

ljudfiler som sparats finns endast på min dator. Nyttjandekravet uppfylls genom att de 

uppgifter som deltagarna lämnat endast får användas i forskningsändamål. 

Urval 

Jag har intervjuat fem pedagoger i en mellanstor stad i Sverige. Samtliga var förskollärare och 

några var även grundskollärare. Jag valde att kontakta olika förskolor för att få en bredare bild 

av pedagogers uppfattning. Min tanke var att en del förskolor jobbar mycket ”över huset”, 

vilket kan göra att deras jämställdhetsarbete och synen på det är ganska lika mellan 

avdelningarna. När jag ringde upp förskolor för att efterfråga pedagoger som skulle kunna 

medverka i intervjun var det flera pedagoger som tackade nej till att medverka, antingen på 

grund av tidsbrist eller för att de inte tyckte att jämställdhet var deras ämne. Förskolorna 

valdes slumpmässigt ut, ingen av förskolorna har jag tidigare besökt och ingen av de 

medverkande pedagogerna har jag tidigare träffat.  

Presentation av informanterna 

Cissi är i 35-årsåldern och har jobbat inom förskolan i ungefär tre år. Cissi är utbildad 

högstadielärare och förskollärare. Cissi har ingen fortbildning inom jämställdhet och barnen 

hon jobbar med är 1-3 år.  

 

Mahi är i 50-årsåldern och har jobbat som förskollärare i drygt 25 år. Mahi har gått 

fortbildning inom jämställdhet på 80-talet. Barnen Mahi jobbar med är 1-6 år.  

 

Ronja är i 35-årsåldern och har jobbat inom förskolan sedan 2007. Ronja är utbildad 

högstadielärare och förskollärare. Ronja beskriver sig som aktivt intresserad av jämställdhet 

och är med i en genusgrupp tillsammans med andra pedagoger från förskolor i kommunen. 

Barnen Ronja jobbar med är 2-3 år. 

 

Sara är ungefär 30 år och har jobbat som förskollärare i 5 år. Sara har ingen fortbildning inom 

jämställdhet och barnen hon jobbar med är 1-3 år. 

 

Siv är 30 år och har jobbat som förskollärare i snart två år. Sanna har ingen fortbildning inom 

jämställdhet och barnen hon jobbar med är 1-4 år.  

Resultat 

 

Synsätt som kommer till uttryck i pedagogers beskrivning av arbetet för 

jämställdhet i förskolan  

 

Synen på jämställdhet 
Ordet jämställdhet visade sig ha olika betydelse för de tillfrågade pedagogerna. Ronja menar 

att det innebär lika värde oavsett kön och att man ska ha samma möjligheter och ha samma 
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förutsättningar. Cissi menar att jämställdhet handlar om att man behandlar alla lika oavsett 

sexualitet, etniskt ursprung och kön etc. medan genus enbart handlar om kön. Mahi anser att 

jämställdhet är att ha samma rättighet som det andra könet, däremot tycker hon inte om när 

man pratar om att allt ska vara millimeterrättvist.    

 

Man behöver inte tänka att jämställdhet betyder millimeterrättvisa, det kommer inte bli 

så, utan det är en grundvärdering att det du gör, att du har samma värde i samhället och 

samma lön och rättighet. (Mahi) 

 

Sara tycker att jämställdhet betyder att alla barn är lika mycket värda medan Siv säger att hon 

kopplar ihop jämställdhet med vuxna och genus när det handlar om förskolan. 

 

Alltså jag tänker mest på vuxna när man säger jämställdhet, lika villkor för män och 

kvinnor bland olika viktiga saker i samhället. Ska jag koppla det till förskolan tänker jag 

genus, om jag tänker jämställdhet i förskolan tänker jag mest att det är fler kvinnor som 

jobbar och är det män har de kanske lättare att få jobb, högre lön för samma arbete för 

att de är så få män som jobbar (Siv). 

 

Både Ronja och Mahi nämner hur manliga kollegor kan påverka arbetet för jämställdhet i 

förskolan.  

 

En annan sak, som vi saknar faktiskt, vi har haft en manlig kollega. Man tänkte åh 

hoppas han blir kvar, man saknar manliga förskollärare och manliga kollegor. Det är 

många barn som har skilda föräldrar, kanske bara lever med sin mamma, de kommer till 

förskolan som bara har kvinnliga förebilder, de kan behöva en manlig förebild.(Mahi) 

 

Ronja berättar att hon jobbar på en arbetsplats med ovanligt hög andel manliga förskollärare. 

Hon menar att det kan finnas en risk med att tänka att förskolan blir jämställd så fort det finns 

en manlig pedagog. Hon tycker att det är viktigt att visa för barnen att båda kan utföra samma 

arbetsuppgifter, så inte den manliga pedagogen blir den som fixar när saker går sönder eller 

när något ska skruvas upp på väggen.   

 

Möjligheter med jämställdhetsarbete i förskolan  

Sara och Ronja menar att möjligheten med jämställdhetsarbete i förskolan är att barnen får 

uppleva att alla är lika värda oavsett kön och att de tar med sig det till skolan och vidare in i 

arbetslivet.  

 

Det är ju det man försöker bygga fram redan i de små åldrarna, att flickor ska kliva 

fram, och även pojkar absolut. Att de får en likadel av kakan, att ingen ska behöva 

backa. Så de får med sig det sen.(Sara) 

 

Siv och Ronja menar att det finns stora möjligheter att jobba för jämställdhet då barnen vistas 

en stor del av dagen på förskolan, det finns stora möjligheter att visa att det finns en annan 
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värld än den som idag finns ute i samhället. Mahi menar att jämställdhetsarbetet bland annat 

möjliggörs genom att lära barnen att ta hänsyn till, och respektera varandra. 

 

Det här med normer och förhållningssätt, det är det man uppfostrar, att ta hänsyn till 

varandra, ha respekt för varandra, lyssna på varandra, ha empatikänsla. Det är det man 

försöker göra, med dem värderingarna, då kan man neutralisera könet. (Mahi) 

 

Cissi tänker att jämställdhetsarbete idag kan bidra till att det inte behövs i framtiden, då de 

barn som idag växer upp får med sig andra värderingar som i sin tur gör att vi lever på samma 

villkor oavsett kön.  

 

Ojämställdhet i barngruppen 

Cissi och Ronja nämner att ojämställdhet synliggörs när det handlar om utrymmet i 

barngruppen. 

 

De flickor som vi har de är väldigt, de flesta är väldigt pojkiga om man säger så, vi har 

väl någon tjej som är lite mer försiktig och så, det är lite så att man försöker pusha 

henne att leka med andra, de kanske vill leka med killarna. (Cissi) 

 

Ronja säger att ojämställdhet ter sig i att pojkar tar mer plats än flickor i vissa avseenden, att 

de hörs mer och får på så sätt mer uppmärksamhet. 

Hela vårt samhälle är uppbyggt på hur vi ska och får vara, som man och kvinna och i sin 

tur som pojke och flicka. Genuskontraktet gör att vi alla är med och fortsätter att skapa 

det. Det gör det också komplext, att vi alla är en del av det. Vi måste vara medvetna om 

det och jobba för det för att kunna förändra. (Ronja) 

 

Sara nämner att kollegor med ett annat synsätt kan bidra till ojämställdhet. Siv anser att det 

mycket väl kan råda ojämställdhet i en barngrupp men upplever det inte själv i hennes 

småbarnsgrupp,  

 

Allmänt kan det självklart vara så, att det råder ojämställdhet, men när det är yngre barn 

tycker jag det märks mycket mindre, då barnen inte är medvetna om det. (Siv) 

 

Vidare nämner även Sara och Cissi att de anser att könsmönster inte är så uttalat bland små 

barn, då de ännu inte har förståelse för vilket kön de tillhör.  

 

Svårigheter i jämställdhetsarbetet 

Siv har upplevt att tiden är ett problem, hon vill ha tid för möten och mer planeringstid, hon 

menar att hon ofta går omkring och tänker på vad som kan göras, men att det inte finns tid för 

att planera. En annan svårighet som både Siv och Ronja upplever är kollegor, Siv säger att 

alla pedagoger måste ha kunskap om jämställdhet för att kunna jobba för det. Ronja ger ett 

exempel att hon haft en kollega som inte identifierade barnen med namn utan pratade om och 

till dem som en grupp, Ronja säger att det inte behöver vara fel, men att en pedagog måste 
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kunna se individen. En annan svårighet enligt Ronja är att jämställdhet och genus är laddade 

begrepp, hon ger exempel: 

 

Vid ett tillfälle ifrågasatte jag varför en avdelning har en bilmatta, då fick jag svaret, 

”men ska vi ta bort alla klossar också?”. Men jag efterfrågar bara en pedagogisk tanke. 

Det finns ju könskodade leksaker som bilar och dockor, då blev det diskussion där en 

kollega sa ”men ja tycker inte det”, men det spelar ingen roll om du tycker det, 

leksakerna är ändå könskodade, så det är klart att det finns diskussioner.(Ronja) 

 

Cissi säger att det är svårt att svar på frågan om när det inte är jämställt eftersom hon jobbar 

på en småbarnsavdelning, hon menar att de inte gör någon skillnad på pojkar och flickor. 

Däremot kan föräldrar utgöra en svårighet: 

 

Vi i förskolan ska inte uppfostra, det är föräldrarna som ska göra. Det är svårt att 

påverka dem, som påverkas av samhället. (---) Det är lite så också att man har träffat 

föräldrar som är orolig att pojkarna är lite mer tjejig, speciellt pappor, tyvärr, som tycker 

de är jobbigt om de är lite feminina. Däremot är det är aldrig tvärt om. (Cissi) 

 

Beskrivning av hur jämställdhetsarbetet kan se ut 
 

Utgångspunkter i planering av jämställdhetsarbete 

Tre av de tillfrågade pedagogerna säger att de utgår från läroplanen när de planerar. 

Likabehandlingsplanen är det en pedagog som nämner. Ronjas avdelning jobbar Reggio 

Emiliainspirerat. Ronja tänker att i Reggio Emilia frångår de det stereotypa då de inte erbjuder 

färdigställt material. Hon säger att i och med att man jobbar för att barn ska ha tillgång till de 

hundra språken (att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter) så kan det bidra till ökad 

jämställdhet. Genom att barnen hittar flera sätt att uttrycka sig kan de lättare frångå det 

stereotypa. Sara berättar att de utgår från barngruppen, att de tittar hur och vart flickor och 

pojkar leker. Hon säger att de brukar blanda könskodade leksaker i samma rum så att lekarna 

kan mötas. Sara menar att pedagoger ska vara ett stöd i den gemensamma leken, att det är 

viktigt att se vad som händer.  

 

Mahi och Siv nämner att de inte reflekterar över barnets könstillhörighet när de planerar för 

verksamheten. 

 

Man tänker inte på om de är flickor eller pojkar, exempelvis när vi delar upp i grupper, 

just att vi tänker på dem som personer, inte som kön. För ibland om man tänker att nu 

ska vi tänka utifrån genus eller jämställdhet, att nu ska det vara två flickor och två 

pojkar, att det ska vara så himla jämt. Men det tänker jag också att det är ju egentligen 

inte heller att främja jämställdhet, för då har man fortfarande sett skillnad mellan flickor 

och pojkar. (Siv)  
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Cissi säger att de redan behandlar alla lika, att det inte är något de går och tänker på. Hon 

tycker att det är svårt att förklara vad de utgår ifrån eftersom de inte har något uttalat 

jämställdhetsarbete. 

 

Vi har som sagt inga pojkaktiga pojkar så, eller inga flickiga flickor så. Sen tycker jag 

att en flicka som gillar rosa och prinsessgrejer och sånt så måste hon få uttrycka det 

också, samma sak med pojkar som gillar exempelvis fotboll och sport, de måste få 

uttrycka vilka de är. (Cissi) 

 

Ronja tycker att genusgruppen, som är ett nätverk mellan förskolor inom ett skolområde, är en 

inspirationskälla, hon framhåller även att det är viktigt att diskutera i arbetslaget, och att även 

den mest medvetna måste uppdatera sig inom området då det är lätt att gå i fallgropar. Även 

Siv berättar att det är lätt att agera annorlunda än man tänkt, hon säger att även om hon tänker 

att hon har koll på hur hon bör bemöta barnen så kan hon ändå göra felsteg.   

 

Exempel på hur de arbetar för jämställdhet 

Flera av pedagogerna nämner att de gjort ändringar i den fysiska miljön. Mahi berättar att 

deras pedagogiska miljö ska utgå från barnets utveckling, inte deras kön. Sivs avdelning 

funderar på att ta bort dockor och bilar och ersätta med leksaker som inte är könskodade. Hon 

berättar att det äldsta barnet har kommenterat om någon pojke leker med dockor, i övrigt har 

hon inte märkt av några reaktioner på barnens val av leksaker. Saras avdelning vill inte ta bort 

saker, de lägger till och blandar upp exempelvis dockor med byggmaterial. Hon berättar också 

att de säger lägenheten istället för dockvrån. Både Cissis och Ronjas avdelning har tagit bort 

hemvrån. Cissi säger att de tog bort den för att ingen lekte där. Ronja berättar att de tog bort 

lägenheten för att flickorna tog över miljön, de redskap som fanns i lägenheten skulle de bara 

ha, rolleken hämmades, det blev ingen lek utan bara en kamp om vem som skulle ha vad. De 

valde att göra om lägenheten till sjukhus istället. Att inte kommentera barnens kläder är något 

som Siv, Ronja och Mahi resonerar kring.   

 

Vi försöker att inte identifierar barnet med kläder, i så fall säger vi vad härlig tröja, är 

den skön? Vi uppmuntrar inte till prinsesskläder, eller kläder som är opraktiska, sen är 

det ju inte hela världen om de kommer i klänning men det är inte det vi… ja, praktiskt 

ska det vara. (Ronja) 

 

Sara och Ronja berättar att de ser över vilka barnböcker de lånar till avdelningen. Ronja säger 

att de lånar böcker där även tjejer har huvudrollen och att de kollar upp vilka attribut personer 

har.  

 

Det är viktigt att vi pedagoger funderar, vad är det vi läser upp för barnen? Barnen vet 

till exempel att prinsar är modiga och att de räddar prinsessor. (Sara) 
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Mahi och Siv har erfarenhet av att dela upp barngruppen om det är vissa barn som tar över 

barngruppen. Siv gör det för att lättare kunna interagera med de barn som lätt kommer i 

skymundan.  

 

När vi hade gruppen med högljudda pojkar försökte vi vara ute ganska mycket, de var 

aktiva och så, de var i den utvecklingsfasen, det var lättare att ha dem ute då. (Mahi)  

Saras avdelning gör annorlunda, hon menar att det är pojkarna som är lite busigare och att 

pedagogerna då försöker se vad de kan göra åt det, istället för att dela på dem eller sätta in 

flickor som ska ta hand om och lugna ner dem. 

 

Ronja berättar att de jobbar med att sätta upp handen för att ge barnen möjlighet att öva på 

turtagning. Genom att visa handen klargör man att barnet får vänta, att man inte avbryter det 

man gör, exempelvis om de lyssnar eller pratar med ett annat barn. Barnet förstår att han/hon 

är sedd, men att pedagogen för tillfället är upptagen. Cissi menar att det är skillnad mellan 

pojkar och flickors sätt att be om uppmärksamhet av pedagogen.  

 

Pojkar är lite mer så, om de vill något då går de verkligen fram till fröken och säger 

hallå hallå och sånt, tjejer gör inte det... (Cissi) 

 

Både Mahi och Cissi berättar att de har ”pojkaktiga flickor” i barngruppen. Mahi har berättat 

att de hade en grupp pojkar som kunde ta över gruppen och då gick de ut på gården med dem 

(se högre upp), nu ser barngruppen annorlunda ut: 

 

Det har hänt en gång att vi hade sex, sju, åtta pojkar, man märkte att då blev det väldigt 

stökigt och så, det är lättare med flickor. Just nu är det mest flickor. Bland femåringarna 

har vi en pojke som är fem. Vissa av flickorna de är lite pojkaktiga. (Mahi)  

 

Cissi har berättat att de flesta av avdelningens flickor är väldigt pojkiga (se högre upp). Hon 

berättar hur barngruppen leker: 

 

Våra tjejer gillar att leka med pojkarna, alla faktiskt. Men det beror på att det är så 

mycket pojkar. Det är inga problem om de flesta tjejerna är borta, om bara en tjej är 

kvar, då leker hon med killarna och det är inga problem. (Cissi). 

 

Mahi berättar att det är viktigt att se till att alla barn hjälper till. Vissa pojkar tenderar att 

skynda sig ut för att kunna vara först på plats ute på gården, vid dessa tillfällen är det viktigt 

att säga till att alla ska städa, och vid påklädning att man ska kunna hjälpa kompisen som 

sitter bredvid. Cissi berättar att de behandlar alla lika genom att hjälpa alla lika mycket vid 

påklädning, matsituationer och att de pratar lika mycket till alla, och vid samlingen ser de till 

att alla barn får ta lika mycket plats. Sara anser att sättet man kommunicerar med barnen, att 

man pratar likadant till alla är bland det viktigaste i jämställdhetsarbetet.  
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Analys  
Ordet jämställdhet visade sig ha olika betydelse för de medverkande pedagogerna. Ingen 

pedagog nämner att jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter, däremot är det två pedagoger som pratar om rättigheter och 

möjligheter. Enligt Jämställdhetsdelegationen kan en anledning till att pojkar och flickor 

bemöts olika bero på att pedagogerna inte har förstått vad jämställdhet betyder i förskolans 

verksamhet (SOU 2006:75).  

 

Enligt Svaleryd (2007) och Hedlin (2010) finns det en allmän uppfattning om att jämställdhet 

betyder att alla ska behandlas lika, vilket många anser sig göra. En pedagog säger under 

intervjun vid upprepade tillfällen att hon och hennes kollegor behandlar alla lika. Hedlin 

menar dock att ett sådant uttalande är problematiskt då det finns olika förväntningar beroende 

på könstillhörighet, flickor och pojkar förväntas vara på olika sätt och deras beteenden och 

handlingar tolkas utifrån deras könstillhörighet.  

 

Två pedagoger nämner hur manliga pedagoger kan påverka jämställdhetsarbetet i förskolan. 

Den ena pedagogen säger att hon saknar en manlig pedagog och att arbetsplatsen har haft en 

manlig kollega tidigare, vilken de hoppades skulle stanna kvar. Hon tänker på de barn som 

lever med sin mamma, att de barnen kan behöva en manlig förebild. Den andra pedagogen 

säger att det finns en risk att se förskolan som jämställd om det finns manliga pedagoger. 

Enligt Jämställdhetsdelegationen är detta resonemang vanligt i en del länder inom och utanför 

Europa, dessa länder ser lika andel kvinnor och män i förskola som lösningen på 

jämställdhetsarbetet (SOU 2006:75). Enligt Wahlström (2003) beror det synsättet på det 

särartstänkande som finns i samhället, det vill säga att kvinnor och män är olika och 

kompletterar varandra genom att inta olika roller.  

 

På frågan om det kan råda ojämställdhet i barngruppen svarar en pedagog att i hennes 

barngrupp är de flesta flickorna väldigt pojkiga, hon berättar att någon tjej är lite mer försiktig 

och att de då försöker pusha henne att leka med de andra, de kanske vill leka med killarna. 

Hon berättar även att alla tjejerna i barngruppen gillar att leka med pojkarna och att det inte är 

något problem, däremot nämner hon inget om att pojkarna gillar att leka med flickorna, eller 

att alla kan leka med någon av det motsatta könet. Enligt tidigare forskning (Hirdman, 1988, 

Aasebø & Melhuus, 2007; Hedlin, 2010) värderas det manliga högre. Pedagogens uttalande 

om att alla flickor gillar att leka med pojkar kan tolkas som att pojkarna i gruppen är normen 

som flickorna ska sträva efter att uppnå, deras lekar och deras sätt att vara är högt värderat. 

Enligt Jämställdhetsdelegationen (2006) och Edström (2010) är det flickorna som får skulden 

för ojämställdhet, det är flickorna som ska förändras när förskolan ska uppnå jämställdhet. 

Genusordningen upprätthålls istället för att se till de maktstrukturer som råder i samhället 

(SOU 2006:75). Enligt Hirdman (1988) lever vi i ett samhälle där mannen är normen, vilket 

gör kvinnan till undantaget. Genom att nämna att den flickan som inte är så pojkig ska pushas 

för att leka med de andra vidhålls de hierarkiska strukturerna, det är flickan som ska ändra sitt 

sätt att vara.  
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En pedagog ser att möjligheten med jämställdhetsarbete i förskolan är att flickor ska kliva 

fram, och även pojkar, att ingen ska behöva backa, barnen ska lära sig det redan från tidig 

ålder. Jämställdhetsdelegationen framhåller att flera av de förskolor som fått projektmedel 

från delegationen har upplevt att diskussioner om hur man ska öka delaktighet i gruppen 

landar i att uppmuntra till egenskaper som är förknippat med pojkar. Att uppmuntra till 

egenskaper som att ta plats och hävda sig, var vanligt förekommande, istället för att lära alla 

barn att ta hänsyn och vänta på sin tur, vilket är egenskaper som förknippas med flickor (SOU 

2006:75).  

 

En pedagog nämner att det finns föräldrar som upplever att det är jobbigt om deras pojke är 

mer feminin, men att hon aldrig upplevt oroliga föräldrar när det gäller flickor som är mer 

som pojkar, en såkallad pojkflicka. Marie Norbergs (2005) studie visar att de pojkar som 

bryter mot könsnormer genom att ägna sig åt mer flickiga aktiviteter i större utsträckning ses 

som avvikare jämfört med flickor som bryter könsmönster.  

 

Andra anledningar till ojämställdhet enligt de tillfrågade pedagogerna är kollegor, föräldrar 

och samhället. En pedagog menar att det kan vara en svårighet att jobba för jämställdhet om 

alla kollegor inte har kunskap och ett gemensamt synsätt, även här väljer jag att referera till 

Jämställdhetsdelegationen som säger att en anledning till att förskolan inte är jämställd beror 

på att pedagoger inte vet vad jämställdhet betyder i förskolans verksamhet (SOU 2006:75). 

Även Svaleryd (2007) säger att det är först när pedagoger är medvetna om de maktstrukturer 

som finns i samhället som de kan finna en gemensam utgångspunkt i jämställdhetsarbetet.  

 

En svårighet som en pedagog nämner är en kollega som tenderade att inte identifierade barnen 

med namn utan pratade om och till dem som en grupp. Enligt jämställdhetsdelegationen bör 

pedagoger undvika att tilltala barnen som en hel grupp. Ett exempel som ges är ett barn som 

är busig, pedagogen säger att pojkar är så busiga, när han eller hon egentligen syftar på ett 

visst barn. Genom att frånse individen legitimeras handlingen och barnet ifråga frigörs från 

personligt ansvar (SOU 2006:75).  

 

En pedagog ser en möjlighet att barnen ska kunna välja sin framtid utan att hämmas av 

könsroller. Enligt Connell (2002) hänger människans val av arbete ihop med samhällets 

genusordnig. Connell framhåller att pojkar uppmuntras att ägna sig åt intressen som kräver att 

de visar sig tuffa och starka. Han drar paralleller med att det framförallt är män som väljer 

arbeten där våld är förekommande samtidigt som kvinnor väljer vårdande yrken där skador 

repareras. Även Molloy (1990) menar att pojkars och flickors sätt att vara förhindras av 

normer, vilket leder till att de berövas full mänsklighet. Deras val av exempelvis intressen, 

yrke och livsstil begränsas. 

 
En pedagog anser att hur kommunikationen med barnen ser ut, att man pratar likadant till alla, 

är bland det viktigaste i jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsdelegationen framhåller att flera 

projektdeltagande förskolor upplever att de pratar annorlunda till pojkar än till flickor. Bland 

annat att tilltalet pojkar är kortare och innehåller mer befallningar. En förskola upptäckte att 

de pratade med pojkarna på ett litet avstånd. Samtalen med flickorna påminner mer om 
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konversationer, där pedagogerna använder ett bredare ordförråd och längre meningar (SOU 

2006:75). Wahlström (2003) ser kopplingar mellan pojkars brist på språk och deras sätt att 

hantera konflikter. Wahlströms erfarenhet är att de pojkar som slåss är de som inte har fått 

tillång till språk, känslor och tal. Har man inte ett språk så blir det svårt att hävda sig om man 

känner sig kränkt eller sårad.  

 

Vad gäller förankring i läroplanen är det tre av de tillfrågade pedagogerna säger att de utgår 

från läroplanen när de planerar. Läroplanens (Lpfö98, reviderad 2010) värdegrund och 

uppdrag är bland annat att motverka traditionella könsmönster och könsroller. En pedagog 

menar att förskolan inte ska uppfostra barnet, det ansvaret ligger hos föräldrarna. Läroplanen 

för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010) framhåller att arbetslaget ska samarbeta med hemmet 

gällande fostran, dessutom framgår det att förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik 

där fostran, omvårdnad, omsorg och lärande bildar en helhet. 

 

En pedagog menar att de behandlar alla lika genom att de hjälper alla lika mycket vid 

påklädning, matsituationer och att de pratar lika mycket till alla. Den här pedagogen berättar 

under intervjun att de inte jobbar för jämställdhet på något speciellt sätt, att det arbetet kanske 

kommer igång när de kommer igång med en genusgrupp för deras skolområde. 

Jämställdhetsdelegationen (2006) framhåller att projektdeltagande förskolor har ansetts sig 

medvetna om deras bemötande, men när de filmar verksamheten under en period blir de 

förvånade över hur olika de behandlar flickor och pojkar. En parallell kan även dras till de 

pedagoger som menar att de inte reflekterar över barnens könstillhörighet när de planerar för 

verksamheten och även de pedagoger som säger att ojämställdhet och könsmönster inte är så 

uttalat, eller inte alls förekommande, på småbarnsavdelningar på grund av barnens låga ålder. 

Enligt forskning som Eidevald (2009) hänvisar till är det vanligt förekommande att vi tror oss 

bemöta varje barn individuellt, medan forskning visar att de traditionella föreställningar som 

finns gällande kvinnligt och manligt påverkar hur barnet blir bemött redan från födseln. Enligt 

Hirdman (1988) omskapas genussystemet utan att vi är medvetna om det.  

Diskussion  

Metoddiskussion 
Jag började kontakta eventuella informanter tidigt för att kunna planera upp arbetet och 

dessutom försäkra mig om att så pass många (5-6 pers.) skulle kunna ställa upp. Jag 

kontaktade drygt 20 förskolor och fick sex pedagoger att ställa upp, men det blev ett bortfall 

då en informant sjukskrevs. Pedagogen som sjukskrevs, samt en sjunde pedagog, svarade på 

mina intervjufrågor via mail, men mina fem intervjuer var genomförda upplevde jag att jag 

hade tillräckligt med material så jag nöjde mig den information jag fick genom intervjuer. 

Hade jag tagit med de svar jag fick via mail hade de räknas mer som en slags enkät, då deras 

svar inte kunde exemplifieras eller följas upp med frågor. De pedagoger som tackade nej till 

att medverka sa att de gjorde det på grund av tidsbrist eller för att jämställdhet inte var deras 

område. De som menade att de inte var deras område sa antingen att de inte var intresserad av 

jämställdhet eller att de saknade kunskap.  Jag har full förståelse över att tiden är svår att få 
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till, men att säga att man saknar kunskap om jämställdhet kan jag tycka är problematiskt 

eftersom det enligt läroplanen ska utgöra en del av förskolans värdegrund och uppdrag 

(Lpfö98, reviderad 2010).  

Jag valde att använda den kvalitativa intervjun som metod. Om tid hade funnits tycker jag att 

det hade varit intressant att dels intervjua men även observera pedagogerna för att se hur deras 

teori omvandlas till praktik. Intervjuerna gav mig svar på pedagogernas synsätt och deras 

föreställningar om hur de jobbar för jämställdhet, genom observation hade jag även fått 

möjlighet att studera verksamheten.   

Det jag upplevt som svårt under arbetets gång beror på avsaknaden av erfarenhet att leda 

intervjuer, otydliga refereringar i vald litteratur, samt att jag inte har fått tag på boken Hvorfor 

konsopdelt paedagogik? av Anne Mette Kruse, vilket gör att den blir en andrahandskälla. Vid 

examensarbetets början hade jag aldrig gjort intervjuer, däremot har jag varit samtalsledare 

vid andra tillfällen. Jag upplever att flera av de färdigheter jag använt vid tidigare samtal kom 

till användning vid intervjutillfällena, de förmågor jag hade stor nytta av var exempelvis att 

ställa öppna frågor, invänta svar (låta det vara tyst), visa intresse och visa att jag lyssnar 

genom mitt kroppsspråk och ögonkontakt. Det jag kunde gjort annorlunda var att försöka göra 

den kortaste intervjun mer uttömmande genom att ställa ännu fler följdfrågor, be om fler 

exempel samt göra sammanfattningar för att kontrollera att jag förstått allt rätt och på det 

sättet gett den intervjuade chans att förklara sina tankar och åsikter ytterligare. Det som var 

problematiskt med refereringar berodde på att viss litteratur var otydlig i sitt sätt att framhålla 

fakta. Ett exempel är Jämställdhetsdelegationens slutrapport (SOU 2006:75) som i vissa 

stycken var otydlig med vad viss fakta kom ifrån. För att lösa problemet har jag tagit hjälp av 

min handledare och diskuterat hur refereringarna kan användas. 

Jag vill framföra att citatet på sida 1 är nedkortat för att passa som rubrik. Det ursprungliga 

citatet är,  

Hela vårt samhälle är uppbyggt på hur vi ska och får vara, som man och kvinna och i sin 

tur som pojke och flicka. Genuskontraktet gör att vi alla är med och fortsätter att skapa 

det. Det gör det också komplext, att vi alla är en del av det. Vi måste vara medvetna om 

det och jobba för det för att kunna förändra. 

Citatet på förstasidan är, 

Samhället är uppbyggt på hur vi ska vara, genuskontraktet gör att vi reproducerar det. 

Resultatdiskussion  
Den diskussion jag kommer föra angående pedagogernas uttalanden är inte riktat mot dem 

som personer utan jag ser deras uttalanden som en spegling av det samhälle som vi lever i 

idag. Precis som jag framförde i inledningen tror jag att uttalanden som att flickor måste ta för 

sig mer och våga tar mer plats är sagt i all välmening för att uppnå jämställdhet. Jag försöker 

analysera uttalanden för att se om de hänger ihop med samhällets maktstruktur idag, det vill 

säga att mannen är normen och att kvinnor och män ses som motsatser som tillhör varsin 

homogen grupp, eller som Hirdman (1988) uttrycker det, hierarki och isärhållande.  
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Forskningsfråga ett handlar om vilka synsätt som kommer i uttryck av pedagogernas 

beskrivning av sitt arbete för jämställdhet. Resultatet visar bland annat att ingen pedagog 

nämner att jämställdhet handlar om såväl möjligheter och rättigheter som skyldigheter. Även 

om det är bra att försöka uppnå rättigheter och möjligheter tror jag att det är viktigt att även 

komma ihåg att alla har skyldigheter, då det övergripande målet för svensk 

jämställdhetspolitik är att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyligheter (SOU 2006:75). En pedagog menar att möjligheten med jämställdhet kan vara att 

barnen lär sig ta hänsyn till varandra, ha respekt för varandra, lyssna på varandra och ha 

empatikänsla för varandra. Hon menar att om man har dessa egenskaper kan neutralisera 

könet. Även om jag kan tycka att neutralisera könet inte är ett mål att eftersträva så tycker jag 

att hon har en poäng med att lära barnen att ta hänsyn och bry sig om sin omgivning. Vad 

gäller ojämställdhet i barngruppen säger en pedagog att hon har en barngrupp där alla flickor 

utom en är väldigt pojkaktiga. Jag tolkar uttalandet som att hon anser att det inte råder så 

mycket ojämställdhet i gruppen för att flickorna är pojkiga. Enligt tidigare forskning 

(Hirdman, 1988, Aasebø & Melhuus, 2007; Hedlin, 2010) värderas det manliga högre, vilket 

jag anser att pedagogen förstärker genom uttalandet. Det är en pedagog som upplevt att 

jämställdhet är ett laddat begrepp, vilket kan utgöra en svårighet. Enligt Svaleryd (2007) får 

jämställdhet inte bli en individfråga, dels pågrund av att den måste ses i ett större perspektiv, 

men också för att individfrågor lätt medför att personer känner sig anklagande. Jag tänker att 

vi identifierar oss med våra kön så pass mycket att det blir ett ifrågasättande av oss som 

person, när frågan egentligen handlar om de maktstrukturer som finns i samhället. 

 

Resultatet visar att flertalet anser att könsmönster och ojämställdhet inte är så uttalat, eller alls 

existerar, när barnen är små. Jag anser att ett sådant uttalande dels är problematiskt för att de 

frångår forskning som visar på att de traditionella föreställningar som finns gällande kvinnligt 

och manligt påverkar hur barnet blir bemött redan från födseln (Eidevald, 2009), men även för 

att uttalandet befriar pedagogerna från ansvar då de alla jobbar med små barn. Ett annat 

exempel på att göra sig fri från ansvar synliggörs i resultatet när pedagoger berättar om 

svårigheter med jämställdhetsarbete. Majoriteten informanter nämner att kollegor eller 

föräldrar kan påverka ojämställdhet eller utgöra svårigheter i jämställdhetsarbetet, medan 

läroplanen (Lpfö98, reviderad 2010) säger att förskolan ska samverka med hemmet när det 

gäller barnets fostran. Med andra ord kan inte ansvaret för ojämställdhet endast läggas på 

vårdnadsharvarna, dessutom ska de anställda inom förskolan motverka traditionella 

könsmönster och könsroller (Lpfö98, reviderad 2010), oavsett hur vårdnadshavare eller 

kollegor ser på jämställdhet.  

Forskningsfråga två handlar om hur arbetet för jämställdhet kan se ut enligt informanterna. 

Mitt resultat visar att några av pedagogerna pratar om att barnen får lära sig att ingen ska 

backa och att de pushar den flicka som inte är så pojkaktig. Det är endast en pedagog som 

beskriver att de jobbar med att sätta upp en hand för att barnen ska påminnas om att vänta på 

sin tur. Jag ser ett samband mellan avsaknaden av att nämna något om skyldighet och det 

resultat som Jämställdhetsdelegationen (2006) redovisar, nämligen att dessa pedagoger ger 

barnen stora möjligheter och rättigheter i barngruppen utan att nämna något om att öva på 

förmågan att både kunna ge och ta plats i sociala sammanhang. Hos flera av de 
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projektdeltagande förskolorna har diskussioner om hur man ska öka delaktighet i gruppen 

landar i att uppmuntra till egenskaper som är förknippat med pojkar, (t.ex. ta plats och hävda 

sig), istället för att lära alla barn att ta hänsyn och vänta på sin tur (förknippat med flickor) 

(SOU 2006:75).  

 

Resultatet visar att kvinnligt kodade platser har bytt namn och ibland tagits bort. Det finns 

ingen pedagog som nämner någon plats/leksak som är klassad som pojkig som är borttagen. 

Enligt Jämställdhetsdelegationen har de projektdeltagande förskolorna bytt ut namnet för att 

det visat sig att pojkar undviker det som är klassat som flickigt (SOU 2006:75). Jag tänker att 

det är bra att göra leken inbjudande för alla, men genom att byta ut ett namn eller ta bort en 

leksaker som fortfarande är intressant så begränsas barnen. Odelfors (1998) menar att 

pedagogen måste kunna se sambandet mellan dess agerande och barnets handling, då barn 

agerar utifrån vuxnas bemötande. Jag anser att det finns en risk för skuldbeläggning genom att 

endast ta bort leksaker som är kodade som flickigt. Genom att bara ta bort eller byta namn på 

de så kallade flickiga leksaker anser jag att genussystemet återskapas (Hirdman, 1988). Jag 

anser att det finns en problematik med att ta bort en lekplats för att redskapen skapade bråk 

mellan flickorna. Jag förstår svårigheten som pedagogen beskrev men jag funderar på varför 

de först och främst inte försökte lösa bråket genom att prata om hur man ska enas om 

leksaker, pedagogerna tog bort lägenheten trots att den fortfarande verkade var intressant för 

barnen. Jag funderar över hur de gör nästa gång det blir bråk om någon leksak i sjukhuset 

eller i bygghörnan? Även här anser jag att det finns tendenser att värdera det manliga, i det 

här fallet pojkiga, högre (Hirdman, 1988; Aasebø & Melhuus, 2007; Hedlin, 2010). Det är det 

som klassas som flickigt som byter namn och det är det som tas bort.  

 

Resultatet visar att det råder olika syn på manliga pedagogers påverkan för en jämställd 

förskola. Enligt Jämställdhetsdelegationen (2006) menar vissa länder att förskolan blir 

jämställd om andelen anställda män och kvinnor är lika, medan andra menar att lösningen 

ligger i ökad genusmedvetenhet hos pedagogerna. De länder som vill rekrytera fler män till 

förskolan vill göra det för att få in fler manliga förebilder för pojkar utan närvarande färder 

medan vissa av länderna gör det för att visa på att alla kan utföra samma uppgifter oavsett kön 

(SOU 2006:75). Jag håller med Wahlström (2003) som menar att det synsätt som ser kvinnor 

och män som bärare av olika egenskaper och att de tillsammans kompletterar varandra genom 

att inta olika roller kan bero på särartstänkandet som ofta finns i samhället. Jag kopplar även 

samman tanken på att mäns egenskaper kompletterar kvinnors genom att hänvisa till Hirdman 

(1988) som framhåller att isärhållningen mellan kön är anledningen till den rådande 

ojämställdheten. Problemet med att anse att män behövs i förskolan för att kunna bidra med 

egenskaper kvinnor inte skulle ha bidrar till att återskapa genussystemet. 

Förslag till framtida studier 
Det skulle vara intressant att använda samma frågeställning men att även använda observation 

som metod för att se hur pedagogernas teori omvandlas till praktik. Något som jag även tänkt 

under arbetets gång är hur samma frågeställningar skulle besvaras om studien handlade om 

exempelvis högstadium eller gymnasium, då skulle det även vara intressant att intervjua 
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eleverna. Ett tredje förslag till framtida studier är att undersöka förluster som orsakas av att vi 

lever i ett samhälle där mannen är norm och kvinnan undantag.  
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Bilaga 1 

Följebrev 
Hej! 

Jag skickar här lite information om intervjun gällande jämställdhet i förskolan. Intervjun är en 

del av det examensarbete jag ska göra, vilket innebär att intervjun kommer att utgöra en del av 

det resultat som jag redovisar i examensarbetet. Uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syfte. Intervjun kommer att pågå i ungefär 45 minuter, allting spelas in. 

Intervjun kommer att avidentifieras (anonymiseras) och behandlas konfidentiellt. Du som 

informant har rätt att avbryta din medverkan om du vill.  

Syftet med mitt examensarbete är att utveckla kunskap om vilka utgångspunkter pedagoger 

har i arbetet för jämställdhet mellan pojkar och flickor. Exempel på frågor som intervjun 

kommer behandla är:  

 

Hur ser du på jämställdhet?  

Hur jobbar du och ditt arbetslag med jämställdhet?  

Har du eller ditt arbetslag stött på några svårigheter i jämställdhetsarbetet? 

 

Om du funderar över något, hör av dig till mig på, 

Mail: XXXX@gmail.com 

Telefon: XXXXXX   

Tack för att du vill medverka! 

Med vänlig hälsning, Johanna Carlsson 

  

mailto:XXXX@gmail.com
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  
 

Utbildning? 

Fortbildning inom jämställdhet? 

Hur ser barngruppen ut? (ålder, antal barn m.m.) 

 

Synsätt: 

 Vad är jämställdhet för dig? 

 Hur ser du på jämställdhet/jämställdhetsarbete i förskolan? 

 Finns det någon gemensam policy eller riktlinjer för jämställdhetsarbetet vid 

förskolan/i arbetslaget? Vad innehåller den i så fall? 

 Anser du att det finns normer eller värden som påverkar ert jämställdhetsarbete?  

 Anser du att det kan råda ojämställdhet i barngruppen? Om ja, på vilket sätt? Kan du 

ge exempel på sådant som påverkar ojämställdhet? 

Arbetssätt: 

 Hur arbetar ni med jämställdhet?  

 Hur arbetar ni för pojkar och flickors lika delaktighet i barngruppen? 

 Vad utgår ni från när ni planerar för/arbetar med jämställdhet? (Läroplanen? 

Teorier/tidigare forskning/litteratur om jämställdhetsarbete? Egen erfarenhet? Annat?) 

 Vilka möjligheter ser du med ert jämställdhetsarbete? 

Ev. svårigheter: 

 Har ni stött på svårigheter i jämställdhetsarbetet? Vilka isåfall? 

 Om ja, hur har dessa hanterats? 

 

 


