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Förord 
Vi skulle vilja börja med att tacka vår underbara handledare Steffan Lind som har stöttat 

och hjälpt oss genom hela arbetet. Vi vill även tacka Luleå tekniska universitets bibliotek 

med personal för all rådgivning och stöd. Vidare vill vi tacka varandra samt våra 

respektive som har visat stort tålamod med oss under den här perioden.  

 

Tack! 

 

Markus Lilja & Therese Eriksson Karlsson 

Luleå, Januari 2011  
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Abstrakt  
 

Syftet med vår studie har varit att ge en ökad förståelse för pedagogers syn på och hur 

verksamheten i förskolan formas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare valde vi att 

studera hur barn i förskolan uppfattar jämställdhet. Vi valde att utföra vår studie med en 

kvalitativ forskningsmetod bestående av intervjuer enskilt och i grupp. Vi intervjuade 

både pedagoger och barn för att nå vårt syfte. Resultatet av intervjuerna med pedagogerna 

var att de tyckte det var svårt att arbeta med jämställdhet då verksamheten anses som en 

arena för kvinnor. Pedagogerna ansåg att det behövdes fler män i verksamheten för att ge 

förebilder av båda könen. Pedagogerna arbetade med att förstärka barnens självkänsla 

och självförtroende. Barnens uppfattning om jämställdhet var att alla ska ha samma rätt 

och att alla är lika värda. Dock motsäger sig barnen det påståendet då en del anser att 

vissa aktiviteter mer lämpade för ett specifikt kön.  

 

Nyckelord: Jämställdhet, genus och förskola. 
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Inledning  
 

I dagens samhälle där jämställdhet är en aktuell politisk fråga strävas det efter lika löner 

för kvinnor som män, en jämnare könsfördelning inom arbetslivet och lika rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter för alla. Med möjligheter och rättigheter menas att vi 

människor inte ska känna oss hindrade eller begränsade i våra val bara för att vi tillhör ett 

särskilt biologiskt kön. 

 

I statens offentliga utredningar (SOU 2005:66, s. 16) står som följer; ”I de skolformer 

som riktar sig till de yngre eleverna är i stället frånvaron av män påtaglig. Det är 

anmärkningsvärt att jämställdhetsarbetet i så ringa grad har haft genomslag i dessa 

avseenden. Skolan har stor inverkan på barnens könssocialisering. De vuxnas 

förväntningar och bemötande av barnen formar dem till pojkar och flickor. Samtidigt kan 

skolan erbjuda barnen möjligheter att utvecklas till självständiga individer och frigöra sig 

från de begränsningar som könsstereotyper utgör.” 

 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2006, s. 4) står det att förskolan ska ”motverka 

traditionella könsmönster och könsroller” samt att flickor och pojkar ska ha likadana 

möjligheter att prova och utveckla förmågor och intressen ”utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller.”  

 

Är då detta möjligt i en kvinnodominerad verksamhet då arbete med barn enligt gammal 

tradition har tilldelats kvinnor? I de svenska förskolorna idag är endast 3 % av de 

anställda män (Skolverket, 2009). Kan detta göra att de kvinnliga pedagogerna känner sig 

otillräckliga och att barnen missar något genom detta? Eller läggs det istället en ökad 

press på de få manliga pedagoger som finns inom verksamheten?  

 

Vi har tillsammans bearbetat vårt material, skrivit och samtalat med varandra om arbetet. 

Vi har delat upp vårt arbete i olika delar där Therese har huvudansvaret för inledning, 

begreppsdefinitioner, vetenskapliga teorier, informationsinhämtande metod och intervjuer 

med barn. Markus har huvudansvaret för tidigare forskning om barns syn på jämställdhet, 

om genus, metod och intervjuer med pedagoger. Vi har båda två ansvarat för 

diskussionsdelen, erfarenheter för framtiden och fortsatt forskning.      
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Syfte  
Syftet med vår studie är att ge en ökad förståelse för pedagogers syn på och hur 

verksamheten i förskolan formas utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt hur barn i 

förskolan uppfattar jämställdhet. 

 

 Hur uppfattar pedagoger begreppet jämställdhet? 

 Hur arbetar pedagoger inom förskolan för ökat lärande om jämställdhet? 

 Hur uppfattar barn jämställdhet? 

 

Bakgrund 
I vår undersökning har vi valt att få med både manliga och kvinnliga pedagogers samt 

barns uppfattningar kring jämställdhet. I bakgrunden behandlas teorier och forskning som 

vi funnit relevanta. I arbetet använder vi oss av begrepp som jämställdhet, jämlikhet och 

genus för att nämna några få. Vi har valt att placera begreppsdefinitionerna först i 

bakgrunden eftersom vi behandlar begreppen kontinuerligt genom hela arbetet. Vi 

behandlar även teorier om identitetsutveckling samt tidigare forskning som handlar om 

barns perspektiv med mera för att på bästa sätt kunna uppnå syftet med vårt arbete.  

 

Begreppsdefinitioner 

 
Jämlikhet 

Jämlikhet betyder att alla ska ha samma rättigheter oavsett religion, kön, utseende, social 

status, etnicitet, sexuell läggning eller handikapp. Det kan handla om lika löner eller till 

exempel att vara lika inför lagen. Jämlikhet handlar om mänskliga rättigheter. Henkel 

(2006) förklarar att jämlikhet kan beskrivas som en breddning av jämställdhetsbegreppet 

och omfattar även maktförhållanden som påverkas av sexualitet, religion, etnicitet och 

funktionshinder. 

 

Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet innebär att kön inte ska vara ett hinder för personlig utveckling. 

Män och kvinnor ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Det talas även 

om kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Henkel (2006) beskriver den kvantitativa 

jämställdheten som en översikt över hur många kvinnor respektive män som är 

representerade i olika sammanhang som till exempel politiska församlingar, sagoböcker 

och inom vissa yrkesgrupper. Kvalitativ jämställdhet syftar å andra sidan till att alla 

människor ska ha rätt till inflytande över sitt eget liv och att de ska kunna påverka det 

utan att bli begränsade på grund av förväntningar som baseras på könstillhörighet. Till 

skillnad från jämlikhet handlar jämställdhet enbart om jämlikhet mellan könen. 

 

Genus 

Genus förklarar det sociala könet. Med genus menas vad vi har för förväntningar och 

föreställningar på varandra samt vilka egenskaper vi tilldelar varandra, beroende av vilket 
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kön vi tillhör. Med andra ord vad som anses vara feminint och maskulint. Mer utförlig 

beskrivning kommer i avsnittet om genus.  

 

Identitet 

Begreppet identitet beskriver dig som människa, men identitet kan även visa på vem du 

är i samhället och kan ge dig en känsla av vem du är. Identitetsbegreppet kan även 

användas för att se till olika människors likheter och skillnader, samhörighet och 

tillhörighet. Identitet handlar om hur du själv och andra uppfattar dig. Enligt Williams 

(2000) är det svårt att definiera begreppet identitet då det ständigt förändras och används 

till många olika syften inom sociologin. Under 1930-talet användes begreppet identitet 

inom rättsväsendet som hjälpmedel för att beskriva brottslingars yttre attribut; 

identifikation. Forskare har försökt förklara begreppet identitet genom att jämföra det 

med olika närbesläktade synonymer; Lyman och Scott (1970) enligt Williams (2000) 

valde att beskriva ”identitet” med ordet ”roll”. Roller enligt Lyman och Scott (1970) kan 

beskrivas som identitet i rörelse i specifika situationer. Andra forskare menar att identitet 

innebär att en människa besitter vissa egenskaper eller kvaliteter, de här egenskaperna får 

oss att känna igen olika människor, olika grupper, olika kategorier och olika individtyper. 

Det här synsättet på identitet baseras alltså på att vi människor innehar särskilda 

egenskaper som skiljer oss åt från varandra. Senare forskning visar att identitet innebär en 

högre nivå av medvetenhet, Mennell (1994) menar att identitet uppstår i sociala grupper 

där medlemmarna delar olika karaktäristiska egenskaper och känslor. 

 

William (2000) skriver att identitet kan delas upp i tre kategorier, den personliga 

identiteten, den sociala identiteten och den medvetande identiteten (egen översättning) 

Med personlig identitet kan menas de egenskaper som gör en människa unik och det som 

skiljer oss människor ifrån varandra. Personlig identitet kan delas upp i två subkategorier, 

den första kategorin handlar om det yttre utseendet som kan uppfattas av andra 

människor; det som syns. Den andra kategorin handlar om individens plats inom sociala 

sammanhang; vilket kan menas som att individen har en unik position som ingen annan 

människa kan ersätta. Den sociala identiteten används för att kategorisera individer efter 

olika egenskaper och tilldela dem sociala grupperingar som delar liknande egenskaper 

och värden. Social identitet involverar olika förväntningar och krav på den enskilda 

individen inom en social formation. Att medvetet kunna se sig själv, och de olika 

kvalitéerna som man innehar är att ha en medveten identitet. Vidare kan sägas att 

medveten identitet tillhör en individ personligen, då de egenskaper han eller hon har inte 

är synliga för samhället. 

 

Barnperspektiv 

Barnperspektiv kan förklaras som ett politiskt och ideologiskt begrepp, men även som ett 

metodiskt begrepp både inom forskning och i sociala och pedagogiska verksamheter 

riktade till barn skriver Lindgren & Halldén (2001). Barnperspektivets ambitioner är att 

ta till vara på barnens villkor och för att verka för barnens bästa, både inom politik och 

forskning. 
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Barns perspektiv  

I rapporten Barns perspektiv på jämställdhet i skola (SOU 2010:66, s. 9) står det att 

barnperspektiv alltid ska utgå ifrån barns perspektiv. Barns perspektiv kan lättast 

förklaras som barnens egen talan, om att låta barn komma till tals. Barns perspektiv är ett 

sätt att till exempel få se ett problem ur barns ögon, hur de upplever olika händelser.   

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om barns syn på jämställdhet, barns 

perspektiv på genus och jämställdhetsfrågor, lärarstyrda situationer och 

interaktionsmönster. 

 

Barn och ungdomars liv ur ett jämställdhetsperspektiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Barnombudsmannens rapport Båda är bäst, typ (2001) är en av de få studier som svarat 

för hur barn och ungdomar ser på sina liv ur ett jämställdhetsperspektiv. Avsikten med 

rapporten var att lyfta fram barns perspektiv och att ge en ökad kunskap, samt att se 

skillnader för att kunna utveckla både informations och utbildningsmetoder. Den 

viktigaste uppgiften var att väcka förståelse för barns perspektiv i beslutsfattandet. 

Barnombudsmannen (2001) ställde frågor till både pojkar och flickor om deras villkor 

och roller. Frågorna utarbetades tillsammans med en grupp ungdomar och besvarade via 

Internet av BO:s kontaktklasser på mellan- och högstadiet. Under loppet av ett par 

månader fanns det möjlighet för barn och ungdomar inom BO:s kontaktklasser att svara 

på frågor om pojkars och flickors villkor inom skolan och fritiden på Barnkanalen och 

Unga kanalen. En del av frågorna hade tre fasta svarsalternativ: pojkar – flickor – ingen 

skillnad mellan pojkar eller flickor. Några av frågorna hade öppna svar där barnen själva 

kunde formulera sina svar och tankar. Enkäten på Barnkanalen bestod av 33 frågor och 

totalt 572 mellanstadiebarn har svarat; 296 flickor och 276 pojkar. Med enkäterna 

presenterades följande resultat; de flesta av barnen var överens om att lärarna behandlade 

båda könen lika inom undervisningen. Något fler pojkar än flickor i mellanstadiet 

upplevde en skillnad i behandling då ”schyst” bemötande och beröm blev mest tilldelat 

flickorna. Två tredjedelar av pojkarna och tre fjärdedelar av flickorna i Barnkanalen 

ansåg att lärarna pratar lika mycket med pojkar och flickor. Trots den allmänna åsikten 

om att båda könen blir behandlade likvärdigt var de flesta barnen överens om att pojkar 

ändå får mer skäll än flickor. I fråga om inflytande var majoriteten av de äldre barnen 

överens om att båda könen får vara med och bestämma i skolan. Men en del av barnen, 

mestadels pojkarna ansåg ändå att flickors åsikter är i högre grad värdefullare för lärarens 

beslut. Med den här studien kan man dra slutsatsen att barnens perspektiv om 

jämställdhet kommer till tals. Samtidigt kan ifrågasättas om det verkligen är barnens 

perspektiv som presenteras då resultatet av frågorna tolkas av vuxna.   

 

Genus och jämställdhetsfrågor ur barns perspektiv 

I en avhandling av Ulla Forsberg (2002) tar hon upp genus och jämställdhetsfrågor 

baserade på barns perspektiv. Syftet med den verksamhet som Forsberg studerade var att 

barnen tillsammans med lärarna skulle konstruera kön. Avhandlingen sträcker sig över en 

period på två år och inbegriper deltagande observationer, dokumentation av dagböcker 

och teckningar, videoinspelningar och intervjuer med barn och lärare. Undersökningen 
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utfördes på två olika skolor i skilda kommuner, med barn i varierande åldrar: från de 

yngsta barnen (förskoleklass) upp till barn i gränsen till puberteten (åk 6). Forsberg 

(2002) skriver att tanken bakom valet av barnens skilda åldrar var att få en uppfattning 

om ålderns betydelse för barns eventuella tendens att byta position och uppfattning om 

jämställdhet. Resultatet visade att barnen, både pojkar och flickor har ett beteende som 

går emot det stereotypa om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Vidare 

skriver Forsberg (2002) att barnen intar olika positioner beroende på tillfälle och 

sammanhang. Dessa positioner har hon valt att kalla ”elevtyper”, vilka har fått namn efter 

deras mest typiska uttrycksformer. Exempel på elevtyper kan vara sporttjejen som 

utvecklat sitt intresse för sport och idrott. Ett annat exempel på elevtyp är enligt Forsberg 

(2002) machokillen som är maskulin och som konstruerats utifrån fysiska upplevelser 

som baseras på styrka och skicklighet. Vissa barn i undersökningen visade sig mer 

benägna än andra att ändra sin position, medan andra är mindre ”rörliga”. I 

undersökningen uppmärksammades även barn som könsöverskrider sina positioner.  

 

I undersökningen av Forsberg (2002) analyserades förutom detta även de lärarstyrda 

situationerna inom förskola/skola. I förskoleklassen observerades samlingstillfällena, som 

enligt Forsberg (2002) är de mest undervisningslika situationerna inom verksamheten där 

lärarna leder de aktiviteter som förekommer. Under de observerade samlingarna förekom 

lärare av olika kön, både en manlig och en kvinnlig förskollärare. Enligt Forsberg (2002) 

skilde de lärarledda samlingarna sig åt beroende på vilken lärare som leder aktiviteten. I 

början av samlingarna signalerar båda lärarna att de är ledare för gruppen och att barnen 

har en underordnad position. De signalerar sina positioner på olika sätt, då den manliga 

förskolläraren markerar sin position genom att sätta sig avskilt från gruppen för att få en 

bättre överblick. Medan den kvinnliga förskolläraren satt nära intill barnen och hade 

kroppslig kontakt med de närmsta barnen. Den manliga förskollärarens roll är tämligen 

auktoritär och bestämd medan den kvinnliga förskolläraren är mer inriktad på att skapa 

en harmonisk stämning inom barngruppen. Den kvinnliga förskolläraren visade även 

större tolerans mot regelbrott än den manliga förskolläraren, vilket tillskriver honom 

större makt över barnen. Det här förhållningssättet mot barnen iscensätter ett 

könsmönster där mannen anses som rationell och kvinnan mer emotionell. I likhet med 

Barnombudsmannen (2001) stödjer Forsberg (2002) barnens åsikter beträffande lärarnas 

förmåga att kunna dela uppmärksamheten rättvist mellan barnen. Den manliga 

förskolläraren höll tillbaka gruppens machokillar och sporttjej som annars tar upp allt 

talutrymme. Det här gjorde den manliga förskolläraren för att lära barnen om disciplin 

och att barnen skall kunna vänta på sin tur och låta sina kamrater få tala ostört. Den 

kvinnliga förskolläraren såg lättare på det disciplinära vilket bidrog till att turordningen 

fallerade och tillät de mer aktiva barnen större utrymme. Under de observerade 

samlingarna framgick det att vissa av barnen bytte positioner för att stärka sin ställning 

inom gruppen.  

 

Interaktionsmönster inom förskolan 

I en studie om möten mellan flickor och pojkar i förskolan skriver Månsson (1996) att 

pedagoger ger mer hjälp till pojkarna än flickorna på småbarnsavdelningar. Pojkar blir 

behandlade som mindre, vilket innebär att de behöver mer assistans än flickorna. Vidare 

menar Månsson (1996) att flickor förväntas klara sig själv i de praktiska sysslorna, som 
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på och avklädning med mera. Vid konfliktsituationer mellan flickor och pojkar löser 

oftast den vuxna problemet till pojkarnas fördel, oavsett vem som är den "skyldige". 

 

I en annan studie av Månsson (2000) som handlar om interaktionsmönster och 

pedagogiska möten, skriver hon att samspelet mellan barn och vuxna är direkt 

genusformande för individer mellan åldern 1 till 3 år. Vidare skriver Månsson (2000) att 

vi som pedagoger har en väldigt viktig roll i konstruktionen av kön. Våra värderingar och 

föreställningar styr hur vi bemöter barnen i olika situationer. Den interaktion som 

Månsson (2000) tar upp i sin studie visar på att våra förväntningar på kön är baserade på 

kulturella och individuella föreställningar. Att vi förväntar oss att allting skall vara som 

det alltid har varit. Pojkar tillåts ta mer plats än flickor, speciellt i gruppsammanhang då 

situationen är mera vuxenstyrd och kontrollerad. Pojkar tar oftare större initiativ till 

samtal i de sammanhangen, då flickor har vants in i att de ska bete sig på ett speciellt vis i 

speciella situationer. Pojkar och flickor ges omedvetet olika möjligheter att se på sig 

själva och sin omvärld. "Pojkarna uppmuntras mer eller mindre omedvetet genom dessa 

bekräftande interaktionsmönster att uppfatta sig själva som något 'enastående'" (Månsson, 

2000 s.195). Det är vedertaget att kvinnor liksom män undermedvetet lägger mera värde 

på det som män gör. Då pojkar skolas in i tanken på att klara sig själva, som individer 

medan flickor snabbt blir medvetna om att vara en i mängden. 

 

Om genus 

I detta avsnitt behandlas begreppet genus mer utförligt. Vi kommer ta upp 

genusperspektiv, genusordning och genusregim. 

 

Genusperspektiv 
”Begreppet genus (eng.gender) används i samhällsvetenskaplig forskning när man vill beskriva 

en rad socialt, kulturellt och historiskt förankrade föreställningar och normer som har med 

människors kön att göra.” (Gannerud, 2001, s. 11) 
 

Dessa föreställningar eller normer används flitigt i vårt samhälle för att kategorisera och 

hålla ordning i olika sammanhang. Det kan handla om allt ifrån storleksskillnader till 

form och färg på artiklar, ekonomiska förhållanden och politiska värderingar. Genus 

används därför i dagens samhälle för att beskriva och förstå olika strukturer och mönster. 

Könsliga föreställningar påträffas överallt i vårt samhälle. Könsliga föreställningar 

innebär att vi förväntar oss olika saker beroende på om det handlar om en man eller en 

kvinna. Gannerud (2001) skriver att dessa föreställningar inte är någonting fastställt utan 

kan förändras över tid och kan se olika ut i olika sociala och kulturella sammanhang. 

Vidare menar hon att även kön och genus varierar beroende på sammanhang och att det 

finns många omständigheter som spelar in på genus; som individer, omgivningen och 

samhället. Detta sker genom vad vi gör och vad vi säger och hur vi tänker och uppfattar 

oss själva och andra i vår omgivning. Viktigt att notera är att i varje tid finns vissa givna 

materialistiska och ideologiska ramar, vilket innebär att det finns angivna ramar hur vi 

som människor ska bete oss i olika situationer. Genusperspektiv kan beskrivas som ett 

sociokulturellt perspektiv.  
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Att använda sig av genusperspektiv innebär att man tittar på ett sammanhang och riktar in 

sig mot olika uttryck för kön och genus, både uppenbara och mindre uppenbara som kan 

vara svårare att upptäcka. Det är inte bara inriktat på vad som anses vara 

manligt/kvinnligt eller individ/samhällsnivå utan uppmärksamheten läggs även på 

könsneutrala områden och ämnen vilket kan leda till förnyad förståelse. Genusperspektiv 

kan även användas för att titta på situationer där könsrepresentationen är ensidig.  

 

Genusordning 
Begreppet genusordning (gender order) används för att beskriva hur genus och kön kommer till 

uttryck i vårt samhälle. (Gannerud, 2001, s. 12) 

 

Genusordning omfattar olika dimensioner och nivåer, den symboliska nivån handlar om 

att förmedla en bild om hur kvinnor och män är eller bör vara i samhället. Dessa 

föreställningar är djupt rotade inom oss själva och kan upplevas som självklara. De här 

föreställningarna kan användas för att motivera eller styrka olika förhållanden på en 

strukturell nivå. Så som sociala aktiviteter, exempelvis arbetsförhållanden eller 

barnuppfostran för att ta upp två vanliga exempel. Den strukturella nivån kan delas in i 

tre strukturer; könsarbetsdelning som visar hur arbetsmarknaden är uppdelad av en 

manlig respektive en kvinnlig del. Fördelning av auktoritet och makt i samhället och 

näringslivet. Samt den sexuella struktureringen som handlar om relationen i ett 

förhållande, normer om äktenskap, barnuppfostran med mera. I de här sammanhangen 

handlar det om olika mönster i samhället, inte om individen. Det individuella könet är 

dock en väldigt viktig del inom genusordningen då det tillåter individen att forma sitt liv 

och sin personliga identitet tillsammans med sin omgivning.   

 

Genusregim 

Begreppet genusregim avser en maktstruktur som har med organisationen av 

genusrelationer att göra. Gannerud (2001) skriver att genusordningens övergripande 

mönster avspeglas i olika grad inom varje organisation och institution. Skolans 

genusregim kan förändras med hjälp av till exempel jämställdhetsarbete och av 

förändring utanför skolans värld. Vidare skriver Gannerud (2001) att genusregimen 

innehåller samma nivåer som genusordningen.  
 

Den består utav föreställningar och normer på en symbolisk nivå, en strukturell 

arbetsdelning inom institutionens ram, och uttrycker asymmetriska värderingar 

som kan ses som maktskillnader (Gannerud, 2001, s. 14)  

 

Inom skolvärlden finns det många olika uttryck för den symboliska nivån; ett exempel 

kan vara kunskapssynen, vad som anses vara relevant kunskap eller inte. De kunskaper 

som dominerar i skolans värld, exempelvis kunskapsämnen som i dagens samhälle är 

manligt kodade, så som matematik och naturvetenskap tillskrivs ofta ett högre värde. I 

skolans värld läggs mer fokus på kunskaper och färdigheter inför det kommande 

arbetslivet som vuxen, vilket innebär att förberedelser inför vuxenlivets föräldraroll får en 

marginell plats. Förberedelser av arbete inom hemmet och hushållet har helt hamnat i 

skymundan, vilket enligt Gannerud (2001) påverkar barns och lärares syn på vuxenlivet 

negativt då försörjning, föräldraansvar och hemarbete är lika nödvändiga för att leva ett 
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bra liv. Inom skolvärlden kan man tydligt se en makt och arbetsfördelning, då pojkar som 

grupp härskar i klassrummet, liksom pojkars lek dominerar ute på skolgården.   

 

Vetenskapliga teorier 

Vi behandlar i kommande avsnitt sociokulturellt perspektiv och Erikssons teori om 

identitetsutveckling. Vad gäller Erikssons teori tar vi upp  hans sju första stadier då vår 

studie omfattar såväl barn som vuxna, däremot inte hans åttonde stadie ålderdomen. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Inledningsvis kan sägas att vi använder oss av det sociokulturella perspektivet för att vi 

anser det viktigt som framtida pedagoger vara medveten om att individen skapas utifrån 

sina erfarenheter inom sociala grupper. Vidare är det betydelsefullt att se det 

sociokulturella perspektivet ur genusperspektiv då vi vill medvetandegöra vilka normer 

och regler som finns i grupptillhörigheten. Genom dialog och kommunikation skapas nya 

förväntningar och föreställningar på hur vi bör bete oss och hur vi ska framställas oss 

själva. Dessutom kan sägas att i möten med andra uppstår vissa mönster och strukturer i 

vilka vi ingår, medvetet eller omedvetet. 

  

Människans sätt att bete sig, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten, är formade 

av sociala och kulturella erfarenheter (Mead, 1976). Vi skapar vår omvärld vilket innebär 

att vi inte anpassar oss passivt till de förutsättningar som redan finns. Vidare menar Mead 

att den enskilda individens sociala erfarenheter i samspel med den grupptillhörighet 

han/hon ingår i skapar en social ordning. Mead skriver att den sociala gruppen har en 

väldigt stor roll för bestämmandet av individens beteende och erfarenheter. En social 

grupp kan bestå av en familj; med mamma, pappa och barn men en social grupp kan även 

vara en verksamhet, som exempelvis i det här fallet en förskola. Där barnen ser till 

varandra och till de pedagoger som arbetar i praktiken. Barnens beteende påverkas utav 

vad de andra barnen gör och säger, likaså tar de även efter oss vuxna.  

 
Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den 

enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan 

kommer den tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. (Säljö, 2000, s. 9) 

 

Vidare menar Säljö (2000) att vi människor lär oss nya kunskaper hela tiden och att det 

inte existerar ett tillfälle då vi inte lär oss. För människan är ett lärande djur som tillämpar 

sina kunskaper på varandra och på artefakter. Lärandet är knutet till vår uppfattning om 

den sociala och ekonomiska utvecklingen och vår önskan att förbättra vår 

levnadssituation. Genom kommunikation och dialog uppstår kunskaper och färdigheter, 

kommunikationen är en central del i lärandet inom det sociokulturella perspektivet. 

Genom att lyssna till andra blir vi medvetna om vår omvärld och vad som kan vara 

intressant och värdefullt för oss att veta. Det är inte bara den språkliga delen som tränas i 

kommunikationen; genom möten med andra lär man sig även regler och taktiska 

kunskaper. Hur vi som människor ska bete oss i samhället, och vilka ramar som finns 

som vi bör följa.  
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Erik. H Erikson – Teori om Identitetsutveckling 

Erik H Eriksons teori (2004) om identitetsutveckling innefattar 8 olika stadier som 

sträcker sig genom hela livet. Eriksons fru Joan lade även till ett extra stadium vid ett 

senare tillfälle men det tas inte upp här. Vi kommer heller inte att behandla det 8:e stadiet 

då detta handlar om ålderdomen och inte är relevant för vårt arbete. I dessa olika stadier 

genomgår individen olika kriser och dessa kriser är nödvändiga för att individens mognad 

ska utvecklas på ett normalt sätt. Dessa kriser kan lösas på ett positivt eller på ett negativt 

vis. Löses krisen på ett positivt sätt stärks individens karaktär. Stadierna har olika 

karaktärsdygder som belöning för en lyckad konfliktlösning. Eriksons teori bygger 

mycket på Sigmund Freuds teori om psyko-sexuella faser men till skillnad från Freud så 

har Erikson valt att kalla dem psyko-sociala. 

 

Eriksons teori (2004) handlar mycket om positiv förstärkning av individen. För barn är 

det viktigt med trygghet, omsorg och närhet. Det är även viktigt att de vuxna runt 

omkring visar sig pålitliga. Detta är något som även är centralt inom förskolan, att 

pedagogerna ska vara bra förebilder för barnen och kunna hjälpa till om motgångarna blir 

för svåra. Eriksons teori bygger på att omgivningen ger barnet ett bra mottagande i dessa 

olika stadier. Att vuxna är med och hjälper barnen att utveckla vissa förmågor som kan 

hjälpa dem i kommande livet, så som att träna sin initiativförmåga och självständighet. 

Att visa uppmuntran i olika situationer exempelvis potträningen är att föredra, då Erikson 

menar att en för hård inställning till denna kan få negativa följder för barnet. Ur ett 

genusperspektiv är det viktigt att stärka självförtroendet, självkänslan och 

självuppfattning. Dels för att individen ska kunna känna sig trygg i sig själv och dels för 

att individen inte lika lätt ska kunna känna sig begränsad i sina val utifrån vilket kön den 

tillhör. Att själv veta vad man kan och vill göra istället för vad samhället tycker att man 

bör göra. 

 

Första stadiet – Grundtillit eller misstro (Hopp) (0-1½ år) 

Det första stadiet äger rum i spädbarnsåldern och hör till den orala fasen inom Freuds 

psyko-sexuella teori. Modern har i detta stadium en väldigt viktig roll för barnet. Modern 

ska vara en pålitlig och trygg del i barnets liv. De erfarenheter som kommer med detta 

stadium påverkar barnets utveckling av känsla till tillit eller misstro. Erikson (2004) 

beskriver vikten av öga-mot-öga relationen barn och moder emellan. Han beskriver det 

som en dialog som är lika nödvändig för den psykiska utvecklingen och i själva verket 

för människans överlevnad, som mun-mot-bröst förhållandet för näringen. Erikson 

(2004) skriver vidare att när en öga-mot-öga kontakt upprättats kommer barnet 

fortsättningsvis alltid söka efter någon att se upp till och under hela livet känna sig 

bekräftad genom ”upplyftande” möten. 

 

Andra stadiet – Autonomi eller skam, tvivel (Vilja) (1½-3 år) 

Det andra stadiet kretsar kring småbarnsåldern (den anala fasen inom Freuds teori). 

Barnet blir mer och mer självständigt. Struktur och regler är nödvändiga men även frihet 

för att få utforska och pröva på, på egen hand. Att inte alltid kunna göra saker och ting 

själv kan vara frustrerande för barnet, även separationen från modern och bli en egen 

person. Erikson (2004) skriver att konsten att gå och allt annat man lär sig under 

utvecklingens gång, bidrar till en självkänsla som motsvarar insikten att man lär sig ta de 
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rätta stegen mot en social och produktiv framtid och förvärvar en psykosocial identitet på 

vägen. Barnet utvecklar ett kontrollbehov och därför kan till exempel för sträng 

potträning innebära ett överdriver kontrollbehov eller tvärtom slarvighet. 

 

Tredje stadiet – Initiativ eller skuld (Målmedvetenhet) (3-7 år) 

Under Lekåldern (Freuds falliska fas) börjar barnet förstå att det är en biologisk skillnad 

på flickor och pojkar. Erikson (2004) förklarar att växlingen mellan de inneslutande och 

inträngande ”modaliteterna” leder till speciella konflikter för pojkarna. Erikson (2004) 

skriver vidare att denna barndomsperiod, då barnen har ett starkt och ängsligt intresse för 

kroppen, kan iakttagelsen av de kvinnliga könsorganen utlösa en ”kastrationsskräck” som 

kan hindra identifikationer med kvinnliga personer. Barnets förmåga till målinriktat 

beteende ökar. Uppmuntran är viktigt för att stärka initiativförmågan. 

 

Fjärde stadiet – Verksamhet eller underlägsenhet (Kompetens) (7 – 13 år) 

I skolåldern (Freuds latenta fas) förbereds barnet för det kommande arbetslivet. I denna 

fas ska barnet lära sig värderingar och samhällsnormer. Samarbete är också en viktig del 

att lära sig i denna fas och barnet lär sig att flit och prestationer belönas. Erikson (2004) 

skriver att barnet på detta stadium lär sig att tycka om både att leka och lära. Även att 

med största iver vilja lära sig de tekniker som motsvarar samhällets ”produktionsetos”. 

Han skriver vidare att en viss hierarki av arbetsroller redan har kommit in i barnets 

föreställning genom ideala exempel, som nu träder fram i form av de undervisande 

vuxna, legendernas, historiens och litteraturens hjältar.  

 

Femte stadiet – Identitet eller identitetsförvirring (Trohet) (13-20 år) 

I tonåren (Freuds genitala fas) är individen i full gång med att ta reda på vem han/hon 

egentligen är och även hur individen uppfattas av andra i jämförelse till sin egen 

självuppfattning. Osäkerheten kan vara stor om det rör sig om sexuell inriktning. I 

tonåren kan individen söka sig till olika grupper för gemenskap, men kan även byta grupp 

flera gånger. Det kan handla om tillexempel politiska grupper, idrott, religion och musik. 

Erikson (2004) berättar att på dessa olika områden kan man se hur unga söker ett slags 

ideologisk bekräftelse och på dessa områden smälter spontana riter och formella ritualer 

samman. Erikson skriver vidare att i tonåren finns ett visst spelrum för experimenterande 

med roller, däribland könsroller och alltsammans är betydelsefullt för samhällets adaptiva 

självförnyelse. 

 

Sjätte stadiet – Intimitet eller isolering (Kärlek) (20-30 år) 

I de tidiga vuxenåren när identiteten är mer stabil så kan människan våga utveckla sin 

förmåga till intimitet, det kan handla om sexualitet, kärlek och vänskap. Eftersom 

identiteten blir mer stabil så kan individen satsa på förhållanden utan att vara rädd att 

förlora sig själv under vägen.  
 

Unga människor som gått igenom tonårens sökande efter en identitet kan längta efter och vara 

beredda att låta sina identiteter smälta samman i ömsesidig intimitet och att dela dem med 

individer som i arbete, sexualitet och vänskap utlovar ett komplement. Man kan ofta vara 

förälskad eller ge sig in i sexuell intimitet, men den intimitet det nu gäller är förmågan att 

engagera sig i relationer som kan kräva betydande offer och kompromisser 

(Erik. H Erikson 2004 s.88-89). 
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Sjunde stadiet – Generativitet eller stagnation (Omsorg) (30-60 år) 

I denna fas av vuxenåren flyttas fokus från den egna individen till dem som kommer efter 

och hör framtiden till. De nya generationerna ligger i första rummet. Erikson (2004) 

skriver att generativiteten innefattar reproduktion, produktivitet och kreativitet, alltså ett 

skapande av nya människor, nya produkter, idéer och därutöver ett slags självförnyelse 

som har med den fortsatta identitetsutvecklingen att göra. I de olyckliga fall där individen 

inte kan uppnå denna mognad så stagnerar individen istället och lägger därför fokus på 

sin egen person och kan på så sätt misslyckas att utveckla berikade relationer. 

 

Metod 
 

Kvalitativ forskningsmetod - fenomenologi  

Vi har valt att genomföra vår studie med hjälp av kvalitativ forskningsmetod. Med en 

kvalitativ undersökning vill man enligt Svenning (2003) få fram en djupare förståelse för 

ett ämne som valts att studeras. Med en kvalitativ forskningsmetod är syftet att få svar på 

ett djupare plan, att få ta del av de uppfattningar som de utfrågade personerna innehar. 

Med den kvalitativa forskningsmetoden vill forskare erhålla exempel, som senare kan 

användas för att dra slutsatser ifrån. Vidare menar Svenning (2003) att kvalitativa 

forskningsmetoder som utgår ifrån människors åsikter och tankar är tolkningsbara och 

kan analyseras fritt och generaliseras. Patel (2003) skriver att användningsområdet för 

kvalitativa intervjuer är att identifiera och utforska vad de tillfrågade vet om ett fenomen. 

I intervjuer tillåts de intervjuade att svara med egna ord och det finns ingen klara ramar 

för vad som anses rätt eller fel. Svenning (2003) skriver att intervjuaren kan påverka 

intervjupersonen med sina egna värderingar och erfarenheter. Dessutom kan en del 

ämnen vara känsliga för en del människor som agerar intervjuperson och de kanske 

skäms för att besvara vissa frågor. Vilket enligt Svenning (2003) kan vara en avgörande 

roll för hur överensstämmande en studie blir utifrån sitt syfte. 

 

Efter att vi fastställt att vi skulle arbeta utifrån en kvalitativ forskningsmetod, började vi 

fundera över vilken vetenskapsteoretisk tradition som vårt arbetet närmare kunde knytas 

an till. Med vårt arbete ville vi ge en ökad förståelse för hur de verksamma pedagogerna 

inom förskolan arbetar med jämställdhet samt hur barnen uppfattar begreppet 

jämställdhet. Därför valde vi att knyta an till en fenomenologisk forskningstradition, 

vilket enligt Kvale (1997) handlar om att beskriva och förstå hur andra människor 

uppfattar sin omvärld ur olika perspektiv. Begreppet uppfattning utgör en central 

utgångspunkt inom den fenomenologiska traditionen, alltså hur enskilda individer 

uppfattar ett visst fenomen. Att arbete utifrån en fenomenologisk forskningstradition 

innebär inte att finna de rätta svaren eller någon absolut sanning, utan används snarare för 

att beskriva hur ett visst fenomen uppfattas och tolkas. 
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Undersökningspersoner 

För att uppnå syftet med arbetet valde vi att utföra intervjuer med enskilda pedagoger 

samt i fokusgrupper med barn, en empirisk studie baserad på erfarenheter och 

uppfattningar. Vi intervjuade fyra olika förskollärare, tre kvinnliga och en manlig, vi ville 

naturligtvis kunna ställa frågor till så väl manliga som kvinnliga pedagoger, men 

lyckades endast få tag i en manlig. I övrigt valdes de som intervjuades av skäl som hade 

med tillgänglighet att göra. Avslutningsvis utförde vi en allmän diskussion om 

jämställdhet och vad det innebär för barnen. Studien med barnen genomfördes på två 

enskilda förskolor i Luleå kommun. En inne i staden och en ute på landsbygden. Valet av 

förskolor var för att få så pass varierande svar som möjligt. Vi valde för övrigt att få så 

pass skiftande åldrar som möjligt, sammanlagt har vi använt oss av 12 barn i åldrarna 2-6 

år. Vidare utförde vi intervjuerna med pedagogerna vid separata tillfällen.  

 

Informationsinhämtande metod 

 

Fokusgrupper och gruppintervjuer 

Som informationsinhämtande metod har vi valt gruppintervjuer i form av fokusgrupper. 

Svenning (2003) beskriver gruppintervjun som ett utmärkt sätt att intervjua människor på, 

då intervjun snarare påminner om en diskussion. För att alla ska hinna få komma till tals 

så anses 6-7 personer som en lagom mängd. Thomsson (2002) skriver att gruppintervjuer 

kan vara ett bra alternativ då man i en gruppintervju får en helt annan slags kunskap än i 

enskilda intervjuer. De intervjuade utvecklar sitt berättande i interaktion med varandra. 

Det är viktigt att ingen i intervjugruppen ska känna sig tvingad till att utelämna sig inför 

de andra i gruppen. Thomsson (2002) berättar att personer som känner tillit till varandra 

och som vill samtala sinsemellan är en bra grund för en gruppintervju, är personerna 

däremot blyga och känner sig otrygga inför varandra så är det inte en bra grund. Hon 

berättar vidare att det nästan alltid är en person som dominerar samtalet i en 

gruppintervju. Thomsson (2002) menar att det finns olika sätt att undvika detta på som 

till exempel att vara mycket noggrann i valet av deltagare där olika maktpositioner tas 

hänsyn till och gruppdeltagarnas ålder, kön och etniska ursprung reflekteras över. 

 

Wibeck (2000) beskriver fokusgrupper som en grupp människor som under en bestämd 

tid får samtala kring ett givet ämne med varandra. Fokusgrupper har främst nyttjats inom 

marknadsundersökningar, men har på senaste tiden även kommit till användning inom 

akademisk forskning. Wibeck (2000) skriver vidare att fokusgrupper inte enbart används 

som ensam metod för att studera människors attityder, värderingar och föreställningar 

inför ett speciellt ämne utan även som en av fler undersökningsmetoder för att 

exempelvis utveckla frågeområden för enkäter. 

 

Enskilda intervjuer 

Vi har valt att använda oss av enskilda intervjuer i samtal med pedagoger. Svenning 

(2003) menar att genom den personliga kontakten med den intervjuade ges en bra 

förklaring till svaren som uppstår, något som kan vara svårt under en enkätundersökning 

då kroppsspråk inte är synligt. Det är vanligt att personliga intervjuer utförs i 
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intervjupersonens hem eller på arbetsplatsen beroende på vad intervjun handlar om. 

Under intervjun ska intervjuaren ge intervjupersonen sin fulla uppmärksamhet. 

Intervjupersonen ska uppleva att han/hon står i centrum för intresset och intervjuaren ska 

vara en god lyssnare. Svenning (2003) berättar att man kan följa upp otydligheter och 

dåligt belysta frågor genom att ställa följdfrågor så som ”hur menar du då?” och ”berätta 

lite mer om det här?”. Det är även viktigt att intervjupersonen kan känna sig trygg när 

denne lämnar ifrån sig sina åsikter. Svenning (2003) skriver att det är viktigt att garantera 

en konfidentiell behandling av intervjun där bara intervjuaren och undersökningsledaren 

vet om vem som sagt vad. Det är det totala resultatet som är viktigt. 

Överensstämmelse och tillförlitlighet   

Svenning (2003) skriver att det finns många faktorer som kan äventyra en 

samhällsvetenskaplig undersökning. Undersökningens överensstämmelse, alltså dess 

förmåga att ”mäta” det vi planerar att ”mäta”. Han berättar vidare att man till en början 

brukar skilja på en undersöknings inre och yttre överensstämmelse. Inre 

överensstämmelse handlar om själva arbetet och den koppling som finns mellan teori och 

empiri. Yttre överensstämmelse handlar om arbetet som helhet, möjligheterna till en 

allmän slutsats utifrån en särskild studie. Thomsson (2002) menar att om kunskap har 

överensstämmelse så betyder detta att den är giltig, hållbar och välgrundad. En 

undersökning är giltig om det verkligen mäter det den planerar att mäta. 

 

Med tillförlitlighet menas att resultaten ska vara trovärdiga, skriver Svenning (2003). När 

en population förblir oförändrad ska 2 undersökningar med samma syfte och metoder ge 

samma resultat, så menar Svenning (2003) att man brukar beskriva tillförlitlighet. Han 

menar att det finns en påtaglig fara med personliga intervjuer, då den som intervjuar 

själv, genom sin närvaro påverkar svaren och detta kallar man för intervjuareffekt. Ibland 

kan intervju personen svara på ett sätt som intervjuaren tycks uppmuntra och ibland kan 

intervjuaren faktiskt råka styra intervjupersonens svar. Han skriver vidare att detta kan 

ske genom minspel och kroppshållning samt annat som kan visa intervjuarens gillande 

och ogillande i vissa frågor. Svenning (2003) beskriver olika saker som kan äventyra 

tillförlitligheten, så som felaktiga stickprov, intervjuareffekten, intervjusituationen och 

tolkningsproblem. 

Undersökningsuppläggning  

För att uppnå vårt syfte valde vi att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsansats i vårt 

arbete. Med intervjuer i form av enskilda intervjuer med personalen och fokusgrupper 

med barnen. Vi utarbetade en intervjuguide som vi använde under intervjutillfällena med 

personalen. Varje intervju tog cirka trettio minuter och dokumenterades med bandspelare. 

Efter att ha lyssnat genom banden transkriberades intervjuerna ordagrant. Vi utvecklade  

en saga som beskrev olika situationer och typer av problem (se bilaga 1) som underlag 

för fokussamtalen med barnen. Sagan spelades upp i tre separata delar, följt av 

gruppdiskussioner om vad som hände i sagan. Barnens åsikter och tankar fick komma till 

tals och de hjälpte till att omforma sagan så som barnen tyckte att den skulle vara. Även 

här använde vi bandspelare för dokumentation.      
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Informationsbearbetning och analys 

Vi utförde analysen av textmaterialet omedelbart efter alla intervjuer var avklarade, då 

det är en fördel att påbörja processen så tätt intill intervjutillfället som möjligt. Patel 

(2003) menar följande att det är svårare att analysera materialet ju längre tid som 

fortlöper mellan utförandet och analysen. Inför slutbearbetningen läste vi genom 

materialet flertalet gånger som enligt Svenning (2003) är en viktig del i processen då nya 

insikter uppenbaras och blir synliga. Vi förde anteckningar kontinuerligt under 

behandlingen av materialet. Svenning (2003) menar att noteringar spelar en stor roll i 

kvalitativa studier då det kan ge forskaren inblick i eventuella mönster och teman. I 

anslutning till vår första forskningsfråga tillämpade vi meningskoncentrering Kvale 

(1997) då vi tog till vara på den mest relevanta informationen och bortsåg från icke 

relevant sådan. Vad gäller forskningsfrågorna två och tre bildade vi efter 

meningskoncentrering kategorier eller teman. Uppdelning i olika kategorier är enligt 

Patel (2003) ett sätt att se gränser mellan olika svarsresultat. Vidare menar hon att med 

upprepade genomläsningar kan man se om det finns något samband mellan de olika 

kategorierna.  

Resultat  
Resultatet presenteras i tur och ordning efter våra tre forskningsfrågor; Hur uppfattar 

pedagoger begreppet jämställdhet? Hur arbetar pedagoger inom förskolan för ökat 

lärande om jämställdhet? Hur uppfattar barn jämställdhet? 

 

Pedagogers uppfattningar om jämställdhet 

På våra frågor kring hur personalen uppfattar begreppet jämställdhet; vår första 

forskningsfråga framkom följande. 

  

Flertalet av de intervjuade uttryckte sina åsikter om vad jämställdhet betyder för just dem, 

att jämställdhet innebär allas lika rätt i samhället och att alla ska dela samma ansvar. 

Vidare var de alla överens om att alla ska bli behandlade på samma vis.   

 

- Jaa….Det är väl att män och kvinnor ska vara lika mycket värda! Flickor och pojkar 

också (Pedagogcitat 12.12.2010). 
 

Vidare ansåg ett fåtal av pedagogerna även det viktigt att ha lika lön för lika arbete samt 

att man skall dela samma ansvar inom hemmet. 

 
- Att pojkar och flickor behandlas lika i samhället t.ex. gällande löner senare i livet 

(Pedagogcitat 02.12.2010). 
 

Endast en pedagog pratade om rättvisa inom förskolan. Pedagogen talade även om att 

göra efter sina egna förutsättningar och använda sina personliga resurser för att skapa 

rättvisa. Vidare ansåg pedagogen begreppet rättvisa som någonting svårt att definiera då 

det aldrig kan bli lika för vi alla är olika med skilda kunskaper och förutsättningar.   
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- Så jämställdhet är väl….. hur sjutton ska jag säga det? Det är väl utifrån våra olika 

förutsättningar, så att det blir så rättvist som möjligt (Pedagogcitat 25.11.2010). 
 

Gemensamt för alla pedagogerna är att de var och en tyckte att alla människor, oberoende 

av om de är vuxna eller barn, kvinna eller man, flicka eller pojke ska behandlas på 

samma vis och har lika värde. Medan ett fåtal talar om förmåner som lön och delat 

hushållsarbete. Endast en pedagog pratade om rättvisa och hur den fördelas mellan 

människor.  

 

Hur arbeta och lära om jämställdhet 

 

Tema 1- så här arbetar vi! 

Hur de olika pedagogerna arbetar inom verksamheten svarade hälften att de inte arbetar 

direkt med jämställdhet, utan lägger större vikt på sig själva, hur de beter sig bland 

barnen. 

 
- Vi arbetar inte fokuserat med jämställdhetsfrågor direkt. Vi har pratat oss kollegor 

emellan om jämställdhet, att mycket vi säger och gör sker omedvetet som vi har fått med 

oss från det vi själva växte upp. Det är viktigt att vi pedagoger tänker på detta begrepp 

och försöker tänka på hur vi talar och diskuterar tillsammans med barnen (Pedagogcitat 

02.12.2010). 
 

Ett fåtal av pedagogerna talade även om lekar som var till för alla barnen oberoende av 

kön, det för att visa att det är okej för barnen att kliva utanför de stereotypa ramarna om 

vad som förväntas vara pojke och flicka.  

 
- Genom att försöka uppmuntra till olika typer av lekar som både flickor och pojkar kan 

vara med i. Signalera att det är helt ok för en pojke att t.ex. ha strumpbyxor och leka med 

dockor och en tjej att vara riddare (Pedagogcitat 02.12.2010). 
 

Vidare pratar en pedagog om genus och hur de försöker styrka barnens mindre goda 

kvaliteter. Med detta menar pedagogen att det barnet redan kan behöver inte 

uppmärksammas lika mycket. Pedagogen talade även om vikten att lyfta fram flickorna 

och lära pojkarna att kliva tillbaka och invänta sin tur, i exempelvis påklädningen.  

 
- Vi arbetar mycket med genus, därför är de… vi pratar ju mycket om det alltså. Där 

handlar det ju mycket om vad vi, ja vi försöker ju att köra med en sorts kompensatorisk 

pedagogik, att vi försöker stödja barnen i det de är mindre bra på (Pedagogcitat 

25.11.2010). 
 

Tema 2– Så här lär vi!       

Hälften av pedagogerna ansåg att det är viktigt för att förebygga stereotypa könsmönster. 

Detta för att barnen inte ska få falska bilder av vad det innebär att vara flicka respektive 

pojke.  
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- Det är viktigt att vi förändrar de stereotypa könsrollerna och lär barnen att män och 

kvinnor är lika mycket värda och kan göra samma saker (Pedagogcitat 02.12.2010). 
 

En av pedagogerna talade om att de arbetar för att skapa ett jämställt samhälle, att barn 

inte ska få föreställningen att de inte är lika duktiga bara för att de tillhör ett visst kön.  

 
- För att det ska bli ett jämställt samhälle… att barnen som växer upp inte ska behöva 

känna att man är t.ex. bättre för att man är kille och sånt (Pedagogcitat 12.12.2010). 
 

En av pedagogerna ansåg det viktigt att belysa barnens välmående, att de ska trivas och 

vara glada med sig själva.  

 
- Vi vill ha bättre människor, vi utgår ifrån människor, vilka människor vi vill ha, duktiga, 

empatiska, kunna se rätt och fel, och att ingen ska kunna trampa på en, lite skinn på näsan 

alltså (Pedagogcitat 25.11.2010). 
 

Vidare talade pedagogen om att alla barn ska kunna känna sig duktiga, att de kan och att 

de duger till. Det handlar inte om att vara bäst utan det viktiga är att barnen försöker, och 

att de duger till trots bristande kunskaper.  

 
- Men man ska kunna känna att man är duktig, att alla är duktiga att alla kan och om man 

inte kan, kan man alltid lära. Man förutsätter att alla kan lära sig, nästan alltid…. Man 

kan åtminstone försöka (Pedagogcitat 25.11.2010). 

 

- Man behöver inte alltid göra något, utan man ska kunna känna att man är omtyckt för det, 

som att man hälsa på morgonen när man kommer (Pedagogcitat 25.11.2010). 

 

Tema 3 – om manligt och kvinnligt   

Inom det här temat talade flertalet av pedagogerna om hur det uppstår mycket interna 

oroligheter inom arbetslaget om det bara innehåller kvinnor. Vidare menade pedagogerna 

att män är mer rakt på sak, att de agera mera öppet och inte håller sina åsikter och tankar 

lika slutet som kvinnor.  

 
- Ja… Mycket gnäll! Tror jag, mycket onödigt tjafs. Män är mycket mera rakt på sak, 

that’s it! Med kvinnor är det mycket tissel och tassel runtomkring. Kan jag tycka är ett 

problem (Pedagogcitat 02.12.2010). 
 

En av pedagogerna talade om hur män utgör ett gott komplement till kvinnor inom 

verksamheten, hur det tillför nya infallsvinklar. Då män har lite olika sätt att se på 

situationer och lösa problem, samt har andra intressen som inte annars uppmärksammas 

inom verksamheten.  

 
- Det blir på ett annat sätt när man har karlar i laget. Vi har ett annat sätt att vara. För de är 

intresserade av annat kanske men det betyder inte att det kvinnor gör är dåligt. Men det 

blir för smalt när man bara har ett kön, man behöver män som ett komplement till den 

kvinnliga sidan. Man kan säga att man tillfredsställer flera smaker… (Pedagogcitat 

25.11.2010). 
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Vidare talar pedagogen om hur viktigt det är att kunna visa olika sidor av sig själv, så att 

barnen får en uppfattning om att det är okej att vara mjuk och emotionell samtidigt som 

man är hård och tuff.  

 
- Man måste visa att man har både och, mjuka sidor men också bestämda sidor 

(Pedagogcitat 25.11.2010). 
 

 

Gemensamt för pedagogerna är att de alla har en öppen kommunikation inom arbetslaget 

om hur de ska bete sig och agera i sällskap med barnen. Stor vikt läggs på sin personliga 

bakgrund då den kan spegla av sig på barnen. Vidare uttrycker pedagogerna att det är 

viktigt att belysa problem direkt och upplysa barnen om vad som är rätt och fel. Hälften 

av pedagogerna pratade även om att de inte arbetar med fokus på jämställdhet. Ett fåtal 

av pedagogerna berättade om lekar som är till för att styrka barnen i frågor om 

jämställdhet. Endast en pedagog talar om genus i relation till frågan, vidare läggs stor vikt 

på att låta barnen utvecklas på de områden de har mindre kunskap om. 

 

Hälften av pedagogerna sa att det är viktigt att förebygga stereotypa könsmönster, för att 

barnen inte ska få falska förväntningar på sig själva. En av pedagogerna talade om ett 

jämställt samhälle, där alla är lika duktiga och kunniga oberoende av kön. Vidare talade 

en annan pedagog om att skapa välmående och lyckliga medborgare som kan och känner 

sig duktiga. Dock läggs inte vikten på kunskap för att bli omtyckt. 

 

I temat Om manligt och kvinnligt, har flertalet pedagoger talat om hur det talas bakom 

ryggen inom en kvinnodominerad grupp, att det finns mycket som döljer sig i mörkret. 

Vidare menade pedagogerna att mäns tillvägagångssätt är mera rakt på, mera öppet. En 

pedagog tar upp männens roll inom förskolan som komplement till den kvinnliga sidan, 

då män har ett annat sätt att arbeta på och olika intresseområden. Pedagogen nämner även 

att man måste kunna visa både sina mjuka och hårda sidor för barnen. 

Barns uppfattningar om jämställdhet 

Nedan följer resultatet av gruppintervjuerna med barnen, där vår saga legat till grund för 

samtalen. Resultaten är indelade i 4 olika teman. Dessa teman tar upp de ämnen som 

berörts under samtalen.  

 

Tema 1 - Klänning för alla? 

De flesta barnen reagerade starkt på påståendet att pojkar inte kan ha klänning. Barnen 

uttryckte både med kroppsspråk och verbalt att det som skedde i sagan inte var 

godtagbart.   

 
- Dom kan ha klänningar! (barncitat, 29.11.2010). 

 
- Det är inte rätt (barncitat, 17.11.2010). 

 

Ett av barnen uttryckte att klänning kan vara en smaksak, men menade att klänningar 

ändå kan vara till för alla oavsett kön. 
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- Killar kanske inte gillar klänningar så mycket? (barncitat, 17.11.2010). 

 

Ett annat barn delar med sig av sin egen erfarenhet från hemmet, för att stärka teorin om 

att killar kanske inte alltid föredrar klänning. 

 
- Min pappa gillar långa skjortor (barncitat, 17.11.2010). 

 

Tema 2 – Förmåga eller oförmåga? 

Mer än hälften var överens om att flickor och pojkar kan spela fotboll lika bra.  

 
- Min mamma är jättebra på att spela fotboll (barncitat, 17.11.2010). 

 
- Och min pappa! (barncitat, 17.11.2010). 

 

Övriga barn visade med gester, som till exempel skakade på huvudet, att de tyckte något 

annat. 

 

Ett av barnen reflekterade kring en av sagokaraktärernas tankar. 

 
- Jag tror, att han tror, att han är bättre än dom (pekar på flickorna) (barncitat, 17.11.2010). 

 

Tema 3 – Rättvisa 

Ett fåtal av barnen visade sig mer uppmärksamma på själva rättviseaspekten under sagans 

gång. 

 
- Förut gjorde dom dumma saker så då gjorde han en dum sak! (barncitat, 17.11.2010). 

 
- Nu blev hon också ledsen (barncitat, 17.11.2010). 

 
- Varför fick fröken Anna vara med istället för de andra flickorna? (barncitat, 17.11.2010). 

 

Tema 4 – Manliga fröknar, finns de? 

De flesta barnen svarade nej på frågan om huruvida manliga pedagoger finns eller inte. 

De verkade istället ha ett intryck av att män inom förskolan inte är där för att jobba på 

samma sätt som kvinnorna gör.  

 
- Killfröknar kommer bara om man gjort dumma saker och om man glömt bort barnen 

(barncitat 17.11.2010). 

 
- Han är bara där för att busa med honom (pekar på den manliga fröken i sagan och sedan 

på den lilla pojken) (barncitat, 29.11.2010). 

 

Ett av barnet förklarar att man själv får bestämma vilket yrke man vill ha när man blir 

stor. 
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- Man bestämmer själv om man vill bli kallad fröken, för när man är liten får man 

bestämma om man vill ha ett sånt jobb eller inte (barncitat, 17.11.2010). 

 
Klänningar anses acceptabelt att ha på sig vare sig man är flicka eller pojke. Mer än 

hälften tycker att flickor och pojkar kan vara lika bra på sport (i detta fall fotboll) medan 

de som inte höll med skakade på huvudet. Barnen tar ofta med egna erfarenheter i sina 

svar. De flesta barnen uttryckt en stor känsla för rättvisa. De flesta barn tror inte att det 

finns manliga fröknar. De övriga barnen tycks tro att manliga pedagoger bara kommer till 

förskolan för att disciplinera eller för att busa. Med sagans upplägg var det meningen att 

vi skulle få en inblick i hur barn uppfattar olika stereotypa fenomen som kan kopplas till 

jämställdhet. Eftersom jämställdhet är ett stort område valde vi att bara plocka ut vanliga 

problem eller situationer som kan uppstå inom förskolan och som de kanske redan stött 

på. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att ge en ökad förståelse för pedagogers syn på och hur 

verksamheten i förskolan formas utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt hur barn i 

förskolan uppfattar jämställdhet. I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativa 

intervjuer med pedagoger och fokusgrupper med barn. Detta gjorde vi för att upptäcka 

vad de tillfrågade hade för uppfattningar om ämnet jämställdhet. I vår studie valde vi att 

ställa frågor som handlade om personens personliga uppfattningar om jämställdhet. Det 

har varit svårt att inte tillägga sina egna uppfattningar under intervjutillfällena vilket kan 

ha återspeglat sig i de svar vi fick. Vi anser vår studie som tillförlitlig då det har visat sig 

att det resultat som har framkommit genom arbetets gång har överensstämt med den 

tidigare forskningen.  

 

Vi valde att utföra intervjuerna med bandspelare, vilket enligt Patel (2003) är en bra typ 

av registrering då man får intervjupersonens svar registrerat exakt. Tidigare erfarenheter 

av intervjuer utförda med anteckningar har varit att en viss mängd information har gått 

förlorad. Vilket var en fördel då det annars kan bli distraherande när man för 

anteckningar under intervjutillfället. En nackdel som vi fann med att använda oss av den 

här formen av hjälpmedel var att det tog lång tid att skriva om allt det auditiva materialet 

till textformat. En annan negativ faktor som kan uppstå enligt Patel (2003) är att 

intervjupersonen kan bli påverkad av bandspelaren. Det kan bidra till att de ger de svar 

som de tror att man vill ha. Vilket i sig kan ha påverkat vår studies tillförlitlighet negativt. 

 

Vi valde att arbeta med gruppintervjuer i form av fokusgrupper när vi utförde vår studie 

med barnen. Detta gjorde vi för att vi fann det lättare att få kontakt med barnen, samt för 

att skapa en diskussion mellan barnen och oss som gruppledare. Thomsson (2002) skriver 

att de kunskaper som uppstår inom en gruppintervju är skapade i samspelet mellan de 

deltagande, att de får en gemensam bild för det givna fenomenet. Vidare skriver 

Thomsson (2002) att det finns en risk med att utföra gruppintervjuer då de baseras på 

tillit till resten av gruppen. I vår studie upplevde vi att det fanns enstaka barn som gärna 

tog över och dominerade hela talutrymmet. Vilket enligt Thomsson (2002) går att 
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undvika bara man är konsekvent i sitt val av barn samt hur de placeras i gruppen. Vi fann 

det svårt att utföra den här typen av studie då det krävdes ganska stort tålamod och 

engagemang från vår sida. Vidare var det svårt att få fram konkreta svar då många av 

barnen enbart uttryckte sig kroppsligt. Vilket kan ha bidragit till att vi kan ha upplevts 

som ledande under tillfällena.       

Resultatdiskussion 

 
Pedagoger 

Vi delade upp vårt resultat i olika teman, baserade på hur intervjupersonerna svarade och 

för att ge en översiktlig bild av vårt arbete. I avsnittet Pedagogers uppfattningar om 

jämställdhet presenterade vi 3 olika teman baserade på våra forskningsfrågor.  

 

I vår studie framkommer det att pedagogerna bryr sig om jämlikhet, om allas lika värde 

som går att dra paralleller till Lpfö98 (2006) där det står att vi som arbetar inom 

verksamheten ska arbeta för ett jämställt samhälle och tilldela alla barn lika rätt. Vidare 

talar ett fåtal av de tillfrågade pedagogerna vikten av lika lön vilket Henkel (2006) menar 

handlar om att vi i samhället ska ha samma rättigheter oberoende av våra kön. Vad som 

framkommer här tycks vara ett sätt för att uttrycka sin lika rätt i samhället. Månsson 

(2000) skriver att mera vikt läggs på det som anses vara manligt, och att kvinnor oftast 

blir underminerad männen.  

 

Kommunikation pratade pedagogerna om och hur viktigt det är med en god 

kommunikation inom arbetslaget, vilket enligt Månsson (2000) är bristande hos många 

pedagoger och som kan bidra till att det blir ojämnt i verksamheten. Stor vikt lades på 

pedagogernas personliga bakgrund som enligt Mead (1976) har en stor roll på hur vi beter 

oss i samspel med andra. Vidare menar Mead (1976) att de personliga erfarenheterna som 

man själv innehar återspeglar sig på andra i ett socialt sammanhang.  

 

En annan viktig del i arbetet ansåg flertalet av pedagogerna vara att lösa problem direkt 

och att belysa dem om vad som är rätt och fel. Erikson (2004) menar i sin 

utvecklingsteori att i ett barns tidiga liv krävs tydliga regler och strukturer som barnet 

måste lära sig om. Hälften av alla pedagogerna talade om att de inte fokuserat arbetar 

med jämställdhetsfrågor, vilket är intressant då det står i Lpfö98 (2006) följande om 

jämställdhet: 

 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla 

verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och 

jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten. (s. 3) 

 

Vad som dock inte står i Lpfö98 (2006) är hur pedagoger ska arbeta för att synliggöra och 

lyfta fram jämställdhet. Vilket tycktes vara en allmän uppfattning bland de tillfrågade 

pedagogerna då de hade svårt att berätta vad just de gjorde för att belysa jämställdhet 

med barnen. Endast ett fåtal av pedagogerna gav exempel på arbetssätt om jämställdhet. 

De talade om lekar som är till för att styrka barnens kunskaper om jämställdhet, lekar 
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som ger barnen erfarenheter av olika roller: så som mamma, pappa, barn och att flickor 

kunde leka riddare medan pojkar fick bära rosa. Detta kan enligt Forsberg (2001) vara ett 

sätt att förhindra eventuella typer av barn, barn som har ingått i en viss genusordning där 

flickor anses vara mindre värda än pojkar exempelvis. Gannerud (2001) skriver att dessa 

föreställningar inte är för givna utan går att förändra med tiden och kan se olika ut 

beroende på sammanhang.  

 

Endast en av de utfrågade pedagogerna talade om genus i förhållande till hur de arbetar, 

pedagogen talade om vikten i att låta barnen få prova på områden där de var mindre 

kunniga. Detta synsätt att arbeta på kan vara baserat på Meads (1976) sociokulturella 

teori då allt vi gör anknyter tillbaka på erfarenheter vi har. Så väl sociala som kulturella, 

samt hur vi skapar vår egen omvärld och inte anpassar oss efter redan givna ramar.   

 

Hälften av de tillfrågade svarade att det är viktigt att förebygga stereotypa könsmönster 

och könsroller. Som enligt Mead (1976) är beroende av barnens interaktion med andra 

barn och mellan vuxna. Säljö (2000) menar att kunskapen om oss själva uppstår genom 

samspel och dialog med andra och genom att iaktta andra lär man sig om vilka regler och 

ramar som finns i samhället. 

 

En av pedagogerna talade om att de ville skapa ”lyckliga medborgare” som skulle känna 

sig nöjda med sig själva. Att barnen skulle få känna sig duktiga och omtyckta av alla. I 

Lpfö98 (2006) står det följande: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 

självständighet och tillit till sin egen förmåga” (s. 9). Självkänsla för barnen är viktigt för 

den här pedagogens arbete, då det hjälper till att förstärka barnens självförtroende och ger 

dem viljan att testa nya erfarenheter.  
 

Flertalet av de tillfrågade svarade att det är ett problem att verksamheten är 

kvinnodominerad då det förekommer väldigt mycket prat bakom ryggen inom ett 

arbetslag bestående enbart av kvinnor. Vidare säger de att män har ett mer utagerande sätt 

att arbeta på. Detta enligt Forsberg (2001) tillhör den stereotypa bilden av män och 

kvinnor, då män är rationella till sitt tillvägagångssätt medan kvinnorna är styrda av sina 

känslor.  

 

En utav pedagogerna talade om att män tillför ett komplement till kvinnor inom 

verksamheten då män har ett annat sätt att se på saker. Den här uppfattningen om män 

och kvinnor skriver Gannerud (2001) är väl förankrad inom oss själva, att vi skulle vara 

annorlunda på grund av våra kön. Vidare talade pedagogen om olika intressen som 

baserar sig på kön, så som att de manliga pedagogerna mer aktivt sysslar med sport 

medan kvinnor gör mer husliga sysslor. Pedagogen talar för övrigt om att våga visa sina 

känslor, att inte dölja det man verkligen känner. Forsberg (2001) skriver om att vi intar 

olika positioner som ger oss mer eller mindre makt och genom att visa sig sårbar kan man 

riskera sin position inom gruppen. Så därför ansåg pedagogen det viktigt att berätta för 

barnen att det är okej att till exempel vara ledsen och upprörd. 

 

Pedagogerna ansåg att bristen på manliga förskollärare kunde vara ett problem för att det 

ger barnen en falsk bild av verksamheten. Att det enbart skulle arbeta kvinnor i förskolan, 
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Gannerud (2001) skriver att typiskt kvinnliga aktiviteter anses som någonting mindre 

värda i jämförelse med männens sysslor. Havung (2000) skriver att sysselsättningar som 

förknippas med kvinnor är rutinbaserade, så som att laga mat, ta hand om vilan, av- och 

påklädning och alla omvårdnadssituationer, som att byta blöjor, torka näsan, hjälpa 

barnen på toaletten, med mera. Så bristen på manliga pedagoger kan alltså anses vara 

dåligt då barnen ser förskolan som en arena för kvinnor, då en stor del av verksamheten 

handlar om rutin och omvårdnadssituationer där män inte hör hemma.  

 
Barn 

Nedan följer en diskussion utifrån resultatet av gruppintervjuerna med barn. 

Diskussionen kommer behandla de olika teman som vi presenterat i avsnittet Barns 

uppfattningar om jämställdhet.  

 

Känslan för rättvisa som barnen förmedlade tycktes mer handla om jämlikhet istället för 

jämställdhet. Det var ingenting som barnen direkt kopplade till kön utan var mer på ett 

allmänt plan. När vi kom in på ämnet manliga förskolelärare så rådde det delade 

meningar om vilken plats eller roll de hade inom förskolan, och om de ens fanns till. 

Barnen hade ett intryck av att männen bara var i förskolan för att busa och disciplinera. 

Forsberg (2001) beskrev pedagogers förhållningsätt gentemot barnen under 

samlingstillfällena, där den manliga pedagogen var mer bestämd medan den kvinnliga 

pedagogen försökte skapa en mer harmonisk stämning. I likhet med Forsberg (2001) så 

tycks barnen ha samma uppfattning av pedagogerna. 

 

När barnen samtalade kring fotboll och huruvida flickor och pojkar är lika bra eller inte, 

så uppstod tveksamhet hos ett fåtal barn. Genom sitt kroppsspråk vart det tydligt att de 

ansåg sig vara bättre än flickor på fotboll. Månsson (2000) skriver att pojkar mer eller 

mindre uppmuntras att betrakta sig själva som något ”enastående”. Erikson (2004) menar 

att det är kring 3 års ålder barn börjar förstå att det finns en biologisk skillnad mellan 

flickor och pojkar. Det framgick dock inte varför de ansåg sig vara bättre än flickorna. 

Dock var det inte alla pojkar som var av samma uppfattning. Flickorna menade att de var 

minst lika duktiga som pojkarna.  

 

Barnen tyckte att både flickor och pojkar kunde ha klänning. Mead (1976) menar att den 

sociala grupp en individ tillhör spelar en väldigt stor roll för bestämmandet av individens 

beteende och erfarenheter. I detta fall kan den sociala gruppen till exempel vara de som 

vistas inom barnens förskola. Inom denna grupp var det acceptabelt att ha klänning 

oavsett kön. Dock framgick det inte om denna regel enbart var accepterad inom lekens 

ramar, eller om det gällde vid alla tillfällen. Säljö (2000) menar att i möten med andra lär 

man sig regler och taktiska kunskaper som till exempel vilka ramar som vi bör följa och 

hur vi ska bete oss i samhället. Barnen förklarade sina tankar med hjälp av sina egna 

erfarenheter. 
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Erfarenheter för framtiden 
 

De erfarenheter som vi tagit med oss från vårt arbete är vikten av kommunikation i 

arbetslaget. Flertalet av de utfrågade pedagogerna uttryckte att de värdesätter dialogen 

mellan kollegorna då det utvecklar deras arbete och förhållningssätt. Vidare kan sägas att 

vi erhållit erfarenheten av att det är mycket ”struntprat” på förskolan som förekommer i 

det dolda. Barnen är i behov av bra förebilder, både kvinnliga och manliga, då balansen 

inom förskoleverksamheten är ojämnt uppbyggd. Vi har under arbetets gång uppfattat att 

arbete med jämställdhet inte är en given företeelse inom verksamheten, utan är mer 

baserad kring personliga uppfattningar och värderingar. Vi anser det viktigt att utveckla 

en plan för hur man vill arbeta med jämställdhet inom arbetslaget och inte enbart 

självständigt. Att alla i förskolan arbetar på samma sätt mot ett gemensamt mål. En 

erfarenhet vi har tagit med oss från intervjuerna med barnen är att det är utmanade att 

iscensätta samtal. Det är en utmaning att finna hjälpmedel som lockar till samtal, det 

krävs att man är uppfinningsrik. Avslutningsvis anser vi det viktigt att man som pedagog 

bemöter barnen med respekt och visar tydligt att alla oavsett kön har samma möjligheter 

och rättigheter i samhället. 

  

Förslag till fortsatt forskning 
 

I vår studie har vi varit intresserade av hur verksamma pedagoger kan arbeta med 

jämställdhet i en kvinnodominerad verksamhet. Vi tycker att det hade varit intressant att 

undersöka om det finns metoder eller arbetssätt för pedagoger, som kan visa sig mer 

framgångsrika än andra inom arbetet med jämställdhet. Det hade även varit intressant att 

byta perspektiv och jämföra värderingar mellan hemmet och förskolan. Är det som lärs ut 

på förskolan accepterat i hemmet? 

 

Vi har även tagit upp frågan om hur barn uppfattar jämställdhet. Att undersöka 

jämställdhet ur barns perspektiv är säkerligen inte det lättaste. Därför tycker vi att det 

hade varit ytterst intressant att undersöka detta under ett enskilt syfte där man kan ge 

ämnet den uppmärksamhet som det kräver. Det är problematiskt att veta när det verkligen 

är barnens perspektiv då det är vi vuxna som tolkar, bestämmer frågorna och analyserar 

dess svar. Är det verkligen barnens perspektiv som redovisas? 
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Bilaga 1 
 

Saga 1 
Här är Jens, Mia och Ida, de går på förskola tillsammans. Jens, Mia och Ida leker 

tillsammans, de leker mamma, pappa, barn. Ida bestämmer att hon ska vara mamma, Mia 

får vara barn och Jens pappa. Jens har tagit på sig en klänning och säger att han vill vara 

mamma. Då blir Ida jättearg! Hon säger att pojkar inte kan ha klänning eller vara 

mamma! Han måste vara pappa! Då blir Jens ledsen. 

 

Saga 2 
Nästa dag spelar Jens fotboll. Ida och Mia vill vara med. Men det vill inte Jens. Jens 

säger att flickor inte kan spela fotboll lika bra som pojkar. Mia och Ida går besvikna där i 

från. 

 

Saga 3 
Jens spelar fotboll. Jens vill att fröken Anna ska vara med. Men fröken Anna har andra 

planer. Fröken Anna säger att Jens kan spela boll med fröken Kalle i stället. Jens ber 

fröken Kalle att spela boll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


