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Abstrakt 

Studien handlar om hur jämställdhetsarbete bedrivs inom förskolans verksamhet – utifrån ett 
genusperspektiv. Studien har utförts via kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på olika 
orter i Sverige, där informanterna redogör för sitt jämställdhetsarbete samt vilka resultat de 
anser att jämställdhetsarbetet gett. Resultatet visar att informanterna använder olika 
arbetsmetoder och tillvägagångssätt i syfte att befrämja jämställdhet. Samtal är dock en form 
som samtliga informanter lyfter fram som en fungerande arbetsmetod. Samtal med både 
barngrupp och arbetslaget där man gemensamt reflekterar över vad som anses vara kvinnligt 
och manligt, flickaktigt respektive pojkaktigt. Resultatet visar också att det både finns positiva 
insatser som personalen gör när det gäller val av arbetsmetoder för att främja jämställdhet 
liksom det även finns områden som personalen behöver arbeta vidare med. Det positiva är att 
informanterna arbetar med att inte göra skillnad på flickor och pojkar samt att de tydligt 
arbetar med att alla barn får ta lika mycket plats i verksamheten. Vidare är det också positivt 
att informanterna lyfter frågan om att bli medveten om sitt eget förhållningssätt som viktigt. 
Samtliga informanter arbetar med att stärka det individuella barnet. Informanterna poängterar 
föräldrarnas delaktighet som viktig och likaså ledningens engagemang. De brister som 
resultatet visar handlar om frånvarande ledning och styrning gällande både fortbilning samt 
pedagogiskt arbete i arbetslaget. Pedagogerna beskriver vikten av att arbeta med det egna 
förhållningssättet, men detta sker inte i större utsträckning. Likaså lyfter man samverkan med 
föräldrar som en viktig faktor i jämställdhetsarbetet, dock visar resultatet tydligt att arbete 
med att utveckla detta inte är prioriterat.  
 
 
Nyckelord: Jämställdhet, förskola, jämställdhetsarbete, genus, traditionella könsroller 



 

Förord 
 
Jag vill tacka alla informanter som deltagit i studien. Jag vill också tacka alla nära och kära, 
speciellt min familj som hjälpt mig, stöttat mig och ställt upp med barnpassning, vilket gett 
mig möjligheter till att studera. 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Marie-Louise Annerblom som alltid snabbt 
gett mig respons och konstruktiv feedback under arbetets gång. 
 
Isabelle Fredriksson, december 2012  



 

Innehållsförteckning 

 

Abstrakt 

  

Förord 

 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

2. Syfte ....................................................................................................................................... 2 

2.1 Forskningsfrågor ............................................................................................................... 2 

3. Bakgrund............................................................................................................................... 3 

3.1 Jämställdhet ur ett genusperspektiv .................................................................................. 3 

3.2 Vad innebär jämställdhet i förskolan? .............................................................................. 3 

3.3 Vad säger lagar och förordningar? ................................................................................... 5 

3.4 Tidigare forskning ............................................................................................................ 5 

3.4.1 Lek och samspel ......................................................................................................... 6 

3.4.2 Förhållningssätt .......................................................................................................... 7 

3.4.3 Observation som verktyg ........................................................................................... 8 

3.4.4 Att arbeta könsmedvetet ............................................................................................ 9 

3.4.5 Förändringsarbete .................................................................................................... 10 

4. Metod ................................................................................................................................... 11 

4.1 Kvalitativa intervjuer ...................................................................................................... 11 

4.2 Undersökningspersoner .................................................................................................. 11 

4.2.1 Informanter .................................................................................................................. 12 

4.3 Genomförande ................................................................................................................ 12 

4.4 Forskningsetik och anonymitet ....................................................................................... 12 

5. Resultat ................................................................................................................................ 14 

5.1 Intervju med informanter ................................................................................................ 14 

5.1.1 Informant 1 ............................................................................................................... 14 

5.1.2 Informant 2 ............................................................................................................... 17 

5.1.3 Informant 3 ............................................................................................................... 18 

5.1.4 Informant 4 ............................................................................................................... 20 

5.1.5 Informant 5 ............................................................................................................... 22 

5.2 Likheter i informanternas beskrivningar av jämställdhetsarbetet ................................... 24 

5.3 Skillnader i informanternas beskrivningar av jämställdhetsarbetet ................................ 26 

5.4 Resultatsammanfattning och slutsatser ........................................................................... 27 



 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 28 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 28 

6.1.1 Fastställande av trovärdighet ................................................................................... 30 

6.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 30 

6.3 Egna reflektioner ............................................................................................................ 36 

7. Förslag till vidare forskning .............................................................................................. 42 

 

Referenser ............................................................................................................................... 43 

Bilaga 
  

 
  

 

  

 

  

 



1 

 

1. Inledning 
 
Jag har valt att fördjupa mig i ämnet jämställdhet och studien kommer således att handla om 
hur jämställdhetsarbete utifrån ett genusperspektiv bedrivs inom förskolans verksamhet samt 
vilka resultat man uppnått. Anledningen till att jag valt just detta ämne är för att jag finner 
ämnet mycket intressant då mina egna erfarenheter är att barn redan i tidig ålder uppvisar 
ganska stereotypa könsmönster. Av just denna anledning anser jag det vara mycket viktigt att 
medvetet arbeta kring jämställdhet tillsammans med barn i tidig ålder. Jämställdhet debatteras 
kontinuerligt ute i samhället och i styrdokumenten står det klart och tydligt att detta är något 
som pedagoger ska arbeta med dagligen. Jag anser det vara viktigt att även lyfta fram hur man 
praktiskt kan arbeta med detta då jag tror att pedagoger behöver konkreta exempel som man 
kan använda sig av i vardagligt arbete.  
 
Min förhoppning är att efter utförd studie kunna presentera metoder och resultat som främjar 
och utvecklar jämställdhet mellan flickor och pojkar.   
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2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur jämställdhetsarbete bedrivs inom förskolans 
verksamhet. 
 
Jag vill studera hur pedagoger på några olika förskolor beskriver sitt arbete med jämställdhet i 
det praktiska och dagliga arbetet tillsammans med barnen samt vilka resultat de upplever att 
de kan se. 
  
Mina forskningsfrågor är således följande: 
 

2.1 Forskningsfrågor 
 

• Hur beskriver förskolepersonalen sitt arbete med jämställdhet?  
• Vilka resultat anser förskolepersonalen att jämställdhetsarbetet gett? 
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3. Bakgrund 
 
I bakgrunden beskrivs generellt vad jämställdhet är ur ett genusperspektiv och vad det innebär 
i förskolan. Jag redogör även för vad lagar och förordningar säger om jämställdhet. Under 
rubriken tidigare forskning redogörs för forskningsresultat gällande jämställdhetsarbete i 
förskoleverksamhet. 
 
3.1 Jämställdhet ur ett genusperspektiv 
 
Wedin (2011) menar att jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sitt eget liv, det handlar om kvinnor och män, pojkar och flickor och 
deras villkor i samhället. I Jämställdhet i förskolan: metoder och möjligheter 
(Regeringskansliet, 2006) framgår det att termen jämställt innebär att flickor och pojkar samt 
kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Lenz Taguchi, 
Bodén och Ohrlander (2011) menar på att jämställdhet måste börja med de yngsta. Med detta 
avser de att alla, oavsett kön ska behandlas lika och ska ges samma förutsättningar.  
 
3.2 Vad innebär jämställdhet i förskolan? 
 
I Statens offentliga utredning (SOU 2006:75) framgår det att förskolan haft svårigheter med 
att leva upp till uppdraget att motverka traditionella könsmönster. De könsstrukturer som 
finns i förskolan speglar de mönster som samhället vilar på. Därför kan det som vuxen, 
förälder som pedagog, vara svårt att upptäcka och förhålla sig kritisk gentemot dessa 
könsmönster då man lever mitt uppe i dem. Vidare framgår det i SOU 2006:75 att det finns en 
benägenhet hos förskolepersonal att tala om flickor och pojkar på ett könsstigmatiserande sätt, 
det vill säga att man genom språket delar upp flickor och pojkar i olika grupper. Den 
tydligaste skillnaden mellan flickor och pojkar görs av de förväntningar som personalen har 
på respektive kön. Förväntningarna kan tillexempel vara att pojkar anses vara bråkiga, 
högljudda och otåliga medan flickor förväntas att agera hjälpreda och att ta ansvar för både 
sig själv och sin omgivning. Dessa skilda förväntningar från både pedagoger och 
vuxenvärlden utanför förskolan påverkar barnens uppfattningar om vad som är typiskt för 
flickor och vad som är typiskt för pojkar. Barn lär sig snabbt vad det innebär att vara flicka 
respektive pojke och är engagerade i att bevara gränserna för vad som gäller för respektive 
kön. (SOU 2006:75). SOU 2006:75 tar vidare upp om att det inte bara är vuxna och barn som 
formar vardagen i förskolan, utan att den fysiska miljön såsom litteratur, leksaker och övrigt 
material också påverkar. Många förskolor har de mest könskodade leksakerna och materialen 
placerade i olika rum vilket bidrar till att hålla isär flickors och pojkars lek. Även om 
personalen på en förskola börjat uppmärksamma sina skilda förväntningar på flickor och 
pojkar och sitt eget förhållningssätt gentemot barnen betyder det inte att särbehandling på 
grund av kön upphör. Många gånger förväntas det att flickor ska förändras för att uppnå en 
jämställd förskola. De ska tuffa till sig, lära sig att ta för sig och det är också flickor som 
uppmuntras till att prova på nya lekar och intressen som ofta ska utövas på det sätt som pojkar 
brukar göra det. (SOU 2006:75). 
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Regeringskansliet (2006) hävdar att jämställdhetsarbete i förskolan handlar om hur pedagoger 
behandlar och bemöter barn, deras handlingar, aktiviteter och intressen. Syftet med 
jämställdhetsarbete är att vuxna ska ändra sina attityder och sitt förhållningssätt och på så sätt 
befria barnen från de traditionella förväntningarna vi har på dem. Vidare tar Regeringskansliet 
upp om att jämställdhetsarbete inom förskolan huvudsakligen uppmärksammar det som sker i 
förskolan, men att det faktiskt finns andra miljöer och faktorer som påverkar barnen. Det kan 
handla om ekonomiska förutsättningar i hemmet och barnets egen bakgrund. Därav menar de 
att ett framgångsrikt föräldrasamarbete borde vara högt prioriterat i anslutning till 
jämställdhetsarbetet.   
 
I Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer (Skolverket, 2005) framgår det att 
förskolans personal och ledning har en nyckelroll för att utveckla jämställdhetsarbetet. 
Viktigaste faktorn hos all personal är pedagogisk skicklighet och förhållningssättet till barn 
och genus. Jämställdhetsarbetet i förskolan måste börja med de vuxna. Viktigt är att analysera 
hur könsmönstren tar sig i uttryck i den pedagogiska verksamheten och koppla det till 
läroplanens grundläggande värden. För att kunna arbeta med hela läroplanens värdegrund är 
det enligt Skolverket (2005) nödvändigt med teoretisk kunskap om jämställdhet och genus 
samt praktisk erfarenhet av arbete med jämställdhet i barngrupp. Genom att tillgodose alla 
barns behov och intressen oberoende av kön lägger förskolan en bas för jämställdhet. Detta 
för att betydelsen av kön skapas i relation till omgivningen, det vill säga att barns upplevelser 
av vad det innebär att vara flicka eller pojke formas i samspelet med vuxna och andra barn i 
dess närhet. Karlsson och Simonsson (2008) talar om att dokumentation av dagliga 
interaktioner är viktigt för att få kännedom om de problem som förekommer i en grupp eller 
klass. I studien lyfts vikten fram av att föräldrar deltar i en genusmedveten uppfostran. Genom 
dialoger med båda föräldrarna utvecklas kunskap om könsrelationer som i sin tur utgör en 
grund för den dagliga interaktionen. Föräldrar behöver utveckla en relation mellan varandra 
baserad på rättvisa mellan kvinnor och män för att man ska kunna lyckas med 
jämställdhetsarbete i förskolan. (Karlsson & Simonsson, 2008). 

 
Wedin (2011) tar upp om att det i förskolans och skolans vardag ständigt pågår förhandlingar 
om makt, både när det gäller kommunikation samt mellan barn, elever och personal. Där det 
finns jämställdhet råder en maktbalans. Där ojämställdhet förekommer är rollerna för flickor 
respektive pojkar starkt markerade genom en klar över- och underordning. Det som sker i 
vardagen påverkar flickors och pojkars identitetsutveckling och lärande. Wedin (2011) tar 
vidare upp om att jämställdhetsintegrering innebär att alla ska tillämpa ett 
jämställdhetsperspektiv i sitt arbete, från skolchef till förskolepersonal. Med 
jämställdhetsintegrering menas att arbetet med jämställdhet ska genomsyra alla nivåer i 
verksamheten samt integreras i ordinarie beslut och beslutsdokument. 
Jämställdhetsintegrering innebär alltså att man för in jämställdhetsarbete i vardagen, i det 
dagliga arbetet och ska ständigt vara aktuellt vid beslut och förändringar. (Wedin, 2011).  
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3.3 Vad säger lagar och förordningar? 
 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010 (Skolverket, 2010) framgår det att vuxnas 
sätt att bemöta flickor och pojkar och de krav/förväntningar som ställs på dem bidrar till att 
forma deras uppfattning om vad som är kvinnligt respektive manligt. Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oavsett kön, social 
bakgrund, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan 
trosuppfattning. Vidare framgår det i Lpfö 98 (Skolverket, 2010) att förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Alla barn ska ha samma möjlighet att pröva och 
utveckla intressen och förmågor utan hinder från stereotypa könsroller. Arbetslaget ska verka 
för att både flickor och pojkar får lika stort utrymme och inflytande i verksamheten. 
 
Skollagen (SFS 2010:800) tar upp jämställdhet i första kapitlet, paragraf 4-5§ och framhåller 
att syftet med utbildning inom skolväsendet är att barn och elever ska erhålla och utveckla 
kunskaper om värden. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
bygger på. Vidare framgår det att utbildningen ska utarbetas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, alla människors lika värde, individens frihet och integritet, jämställdhet och 
solidaritet mellan människor. 
 
3.4 Tidigare forskning 
 
Utvecklingspsykologiska teorier beskriver hur barnets identitet som flicka eller pojke 
utvecklas. Dessa teorier beskriver hur barns medvetenhet om sitt kön formas genom 
samverkan med omgivningen. Teorierna har dock olika utgångspunkter, i den sociala 
inlärningsteorin ligger fokus på hur miljön påverkar barnet. Den kognitiva teorin betonar 
barnets egen aktivitet i sökandet efter kunskap medan den interaktionistiska teorin kan ses 
som en vidareutveckling av båda dessa teorier. Den psykoanalytiska teorin framhåller barnets 
förhållande till föräldern som avgörande för identitetsutvecklingen. (Rithander, 1991) 
 

Dysthe (2003) menar på att den sociokulturella teorin lägger tonvikten vid att kunskap 
konstrueras genom samarbete i en kontext och inte genom individuella processer. Lärande 
sker i samspel med andra och interaktion och samarbete betraktas som avgörande för lärande. 
Hur en person lär och situationen personen befinner sig i är en grundläggande del av det som 
lärs. Dysthe tar vidare upp om att sociala resurser skapas genom kommunikation och att det 
genom kommunikationen också förs vidare. Utifrån den sociokulturella teorin innebär varje 
språklig framställning hållningar och värderingar som placerar människan i en historisk och 
kulturell tradition. Språkets läropotential är av stor betydelse i den sociokulturella teorin. 
Kommunikativa processer är en förutsättning för människans utveckling och lärande. Det är 
genom att samtala, lyssna, härma och samverka med andra som barn får ta del av kunskaper 
och färdigheter. På detta sätt lär barnen sig vad som är intressant och värdefullt för den kultur 
de lever i. Kunskap, mening och förståelse skapas genom interaktion och interaktion och 
samverkan står i centrum.  
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Dysthe (2003) lyfter fram sex centrala aspekter på den sociokulturella synen på lärande.  

• Lärande är situerat. Ett situerat perspektiv inriktar sig särskilt mot inlärningskontexten. 
Fysiska och sociala kontexter där kognition sker är en integrerad del av aktiviteten. 
Aktiviteten är i sin tur en integrerad del av det lärande som sker. 
 

•  Lärande är huvudsakligen socialt. Interaktionen med andra i läromiljön avgör hur det 
lärs och vad som lärs. En individ deltar i många diskurssamhällen där klassrummet är 
ett av dem. 
 

• Lärande är distribuerat. Kunskap är distribuerat bland människor i en grupp. 
Människor känner till och är olika duktig på olika saker som är nödvändiga för en 
helhetsförståelse. Eftersom kunskap är uppdelat betyder det att lärande måste vara 
socialt. 
 

• Lärande är medierat. I ett sociokulturellt läroperspektiv betyder redskap de 
intellektuella och praktiska resurser som människan har tillgång till och som används 
för att handla och förstå omvärlden. Redskap medierar lärande bland annat genom 
film, böcker, anteckningsblock, penna, dator etc. Det viktigaste medierande redskapet 
är språket. Språket kan fungera som ett kulturellt och medierande redskap.  
 

• Språket är grundläggande i läroprocesserna. Språket kan ses som en länk mellan det 
yttre (kommunikationen) och det inre (tänkandet). Språk och kommunikation är 
grundvillkoret för att lärande och tänkande ska kunna ske. Språket används för att 
förstå och tänka för sig egen del men också för att förmedla det vi förstår till andra.  
 

• Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. Lärande pågår ständigt och överallt. 
Fokuset flyttas från individen till lärogemenskapen. Lärande främjas av att de som 
deltar har olika färdigheter och kunskaper. 

3.4.1 Lek och samspel  

 
Rithander (1991) menar att flickor och pojkar ofta gör olika saker, att deras lekar har olika 
innehåll, att de ofta väljer olika slags lekmaterial och placerar aktiviteterna i olika områden på 
förskolan. När det gäller valet av lekar väljer flickor gärna låtsaslekar, exempelvis rollekar där 
de klär ut sig. Rollekarna har ofta något omvårdande tema såsom barn, sjukhus, djur eller 
serviceyrken som affär. Pyssel är också något som flickor många gånger står för då Rithander 
beskriver att flickor ofta sitter och målar, ritar, klistrar, trär pärlor etc. Vidare framgår det att 
pojkar ofta sysselsätter sig med konstruktionslekar av olika slag, exempelvis legobyggen, 
kojbyggen och klossbyggen. Pojkars val av lekar handlar om rörliga leksaker och de 
intresserar sig för hur de används. Fantasilekar är också något som pojkar många gånger 
sysselsätter sig med. Dessa handlar ofta om faror och äventyr, farliga djur, krig etc. Rithander 
menar också att pojkar engagerar sig i lekar som går ut på att jaga varandra, ha kuddkrig och 
att brottas. Könsskillnader kan inte bara iakttas i barnens lekar utan också i hur 



7 

 

förskolepersonal uttrycker tankar kring hur flickor och pojkar är - tillexempel ”flickor är 
lugnare” medan ”pojkar är livligare”. Pojkar växlar ofta mellan olika aktiviteter och rör sig 
mer. Barn söker sig gärna till andra barn av samma kön, det vill säga att flickor leker helst 
med flickor och pojkar med pojkar. (Rithander, 1991) Förskolepersonal hävdar i Rithander 
studie att man i den fria leken, där barn själva styr, kan se att traditionella könsmönster 
förstärks. Dock framgår även att detta mönster också förstärks i aktiviteter som planeras och 
leds av vuxna.     

3.4.2 Förhållningssätt 

 
I Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer (Skolverket, 2005) framgår det att 
personalen aktivt måste arbeta för jämställdhet mellan pojkar och flickor genom att integrera 
det i den pedagogiska verksamheten. Det handlar således om att analysera och diskutera sina 
egna föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt och hur miljön kan utformas 
för att stärka jämställdhetsarbetet. Vidare framgår det att könsblandade personalgrupper ger 
fler erfarenheter och kunskaper som i sin tur leder till ökad möjlighet att utveckla 
verksamheten. 
 
Eidevald (2009) tar upp i sin studie att förskollärare många gånger har lätt för att tala om 
jämställdhet i generella termer – att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter utan 
begränsningar som kopplas till kön, men att de har svårt att uttrycka hur man konkret kan 
arbeta med jämställdhet i verksamheten. I studien framgår det att förskollärarna ofta valde att 
lyfta fram vilka hinder de såg för att nå målen kring jämställdhet istället för att svara på 
direkta frågor. Hindren som bland annat lyftes fram var hur barn blir påverkade av massmedia 
samt att barnens föräldrar många gånger gör motstånd gentemot jämställdhetsarbete. Eidevald 
(2009) poängterar att förskollärarna sällan diskuterade sitt eget bemötande när de talade om 
verksamheten, att man såg bortom sig själv och lyfte fram miljön och då framförallt leksaker 
som hinder. 
 
Odelfors (1998) undersökning visar att pojkar många gånger har större möjlighet att uttrycka 
sig i samlingar och i andra vuxenstyrda aktiviteter än vad flickor har. Hur vuxna bemöter barn 
är det villkor som inverkar mest på barnens grad av deltagande. Odelfors hävdar att en tydlig 
inbjudan till deltagande exempelvis när en vuxen ber om hjälp i något sammanhang kan bidra 
till flickors större grad av aktivitet. Davies (2003) menar att barn genom språket lär sig 
könskoder och att de står i en särskild relation till andra. Barn lär sig att positionera sig genom 
att umgås med andra. Normalt lär sig barn sin könsroll av en vuxen nyckelperson och barnet 
väljer ofta att upprätthålla den rollen av såväl föräldrar, kamrater, medier och andra. Davies 
menar vidare att förskolebarn använder många klädesdetaljer för att visa sitt kön. Hans studie 
visar att barn sammankopplar symboler för kön till vad de anser vara ett kvinnligt respektive 
manligt beteende. Kläderna är ett symboliskt sätt att se till att respektive kön är klart 
urskiljbart, det handlar om att kjolar, barnvagnar och dockor signalerar i allmänhet 
kvinnlighet medan byxor, gevär och uniformer signalerar manlighet. 



8 

 

Eidevald (2009) tar vidare upp att varje gång förskollärare uttalar något om hur flickor 
respektive pojkar är eller då de bemöter dem olika återskapas kön som kategori, det vill säga 
att uttalanden och handlingar med barnets kön som utgångspunkt blir könat. Eidevald hävdar 
att om man exempelvis beskriver pojkar som aktiva beskriver man också outtalat flickor som 
passiva. Samma sak säger uttalanden som att flickor kan vänta, att pojkar inte kan vänta. 
Freeman (2007) menar att vuxna är kraftfulla förebilder som barn tar sin könsidentitet efter. 
Studien tar upp vikten av att vuxna sänder meddelanden som återspeglar deras värderingar 
och övertygelser så att barn på så sätt kan förverkliga sina drömmar och förhoppningar utan 
att vara bunden av stereotypa begränsningar. Wedin (2011) hävdar att utbildning i olika 
former är en viktig del av ett utvecklingsarbete i jämställdhet. För att kunna arbeta med genus 
och jämställdhet behövs kunskaper om detta samt kunskaper om hur det ser ut i den egna 
verksamheten. Wedin menar även att om man ska kunna bedriva ett framgångsrikt 
jämställdhetsarbete måste man ha kunskap om hur jämställdhet samt ojämställdhet skapas. 
Alla har vi uppfattningar om vad som är ”normalt” beteende hos flickor och hos pojkar och 
vad som är typiskt flickaktigt och pojkaktigt. 

3.4.3 Observation som verktyg 

 
För att skaffa sig kunskap om hur jämställdhet gestaltar sig i den egna verksamheten menar 
Wedin (2011) att man bör observera varandra och barngruppen. På detta sätt kan kollegor 
bidra med nya synvinklar vilket ger en dynamik i arbetet. När det gäller att observera 
barngruppen kan det tillexempel handla om att titta på uppmärksamhet och bemötande, 
talutrymme, vem barnen väljer att leka med, vad barnen leker, vilket material de väljer etc.  
John och Sabljar (2009) hävdar att syftet med systematiska observationer är att se om flickor 
respektive pojkar får samma möjlighet till att utvecklas under ledning av den vuxne. 
Observationer kan exempelvis ske med hjälp av protokoll och penna, videokamera eller 
bandspelare. När kartläggningen och observationerna är gjorda så tar den gemensamma 
analysen av materialet vid. Det handlar nu om att synliggöra och problematisera de 
könsmönster som råder i verksamheten. (Wedin, 2011) Skolverket (2005) poängterar att man i 
analysarbetet även kan ta till hjälp av en genuspedagog.  Eidevald (2009) menar att om man 
ska kunna genomföra en verklig förändring behövs inte bara kunskap utan att arbetslaget 
dessutom gemensamt sätter fokus på sina egna handlingar, exempelvis genom att filma sig 
själv och analysera sitt eget bemötande gentemot barn. John och Sabljar (2009) anser att man 
som pedagog måste sätta på sig sina genusglasögon, det vill säga att få syn på sig själv och sitt 
eget handlande och att bli medveten om sina värderingar och sitt förhållningssätt. Det är först 
när vi blir medvetna om hur vi är med och skapar stereotypa könsmönster och strukturer som 
det finns en möjlighet till verklig förändring.  
 
Rithander (1991) menar att en grundförutsättning för ett gott pedagogiskt arbete är att man 
som pedagog lär känna alla barn. Det gäller att se till att det finns personal för alla barn och 
att varje enskilt barn observeras av minst en i personalgruppen. Rithander anser också att man 
regelbundet bör ha återkommande möten där personalgruppen diskuterar varje barn. En annan 
metod hon lyfter fram är videofilmning, det vill säga att man filmar barngruppen vid olika 
situationer, exempelvis vid den fria leken eller vid samlingen för att på så sätt få en 
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utgångspunkt för diskussion om vad flickor och pojkar har för roll i gruppen. Genom detta 
arbetssätt kan man även diskutera personalens förhållningssätt och hur de bemöter flickor 
respektive pojkar.  

3.4.4 Att arbeta könsmedvetet 

 
Efter att ha klargjort vilka könsmönster som råder i verksamheten blir nästa steg att förändra 
dessa genom att arbeta könsmedvetet – att ha kunskap och vara medveten om traditionella 
könsmönster/könsnormer och använda pedagogiska metoder för att motverka dessa. Det kan 
handla om att stimulera flickor och pojkar till könsgemensamma lekar och att stimulera både 
flickor och pojkar till att använda alla utrymmen. (Wedin, 2011) Wedin hävdar att en 
könsmedveten verksamhet är en förutsättning för att uppnå jämställdhet. Det innebär att man 
måste förstå och se de könsmönster och normer som råder i verksamheten. Det innebär också 
att man att man måste förändra verksamheten så att den motverkar traditionella könsmönster 
istället för att förstärka dem. Det handlar om att använda pedagogiska metoder som främjar 
lika villkor för både flickor och pojkar. Wedin menar således att man som pedagog och 
personal måste bli medveten om hur man som vuxen tillsammans med barn skapar 
könsmönster. Vidare hävdar Wedin att man måste kritiskt granska och problematisera 
innehållet i sin verksamhet. I förskolan kan det handla om innehållet i de aktiviteter som 
genomförs samt vilket lekmaterial som finns och hur det presenteras. Freeman (2007) studie 
visar att förskolebarn många gånger konstruerar könsstereotypa definitioner av vad 
flickleksaker respektive pojkleksaker är för något. Vad man också bör se över är vilken slags 
litteratur man har i sin verksamhet. Är de könsstereotypa? Litteratur förser barn med bilder 
och modeller för hur man ska vara som flicka och pojke och som man och kvinna. 
Litteraturen ger på så sätt indirekta erfarenheter om hur de själv kan agera. (Wedin, 2011) När 
barn lyssnar på traditionella berättelser menar Davies (2003) att de lär sig att se sig själva och 
andra som en del av sina egna könsuppdelade berättelser. Sagor förser barn med egenskaper, 
metaforer och skisser med vars hjälp de kan tolka sina positioner i den sociala världen. Vilka 
böcker barn möter på förskolan har därav betydelse för jämställdhetsarbetet, men än viktigare 
är dock hur pedagogerna samtalar och förmedlar böckernas innehåll till barnen. Som pedagog 
bör man vidga och utmana barnens vyer, genom att exempelvis omskapa berättelser - 
tillexempel genom att byta kön på huvudpersonen. (Wedin, 2011) Även John och Sabljar 
(2009) lyfter fram vikten av att läsa sagor och berättelser med förebilder som bryter de 
traditionella könsrollerna då de flesta barnböckerna har en huvudrollsinnehavare som är en 
pojke, man eller ett djur med ett manligt kön.  
 
Vidare menar John och Sabljar (2009) att jämställdhetsarbete handlar om att bryta gamla 
mönster och att gå emot det invanda och traditionella. Målet är att integrera 
jämställdhetsarbetet i vardagen och att se det som ett förhållningssätt som präglar varje stund, 
utan att det blir något som ytterligare ska göras. Praktiska exempel på jämställdhetsarbete kan 
tillexempel handla om att gemensamt delta i olika övningar då huvudsyftet är att skapa 
trygghet i gruppen. Övningar som samarbetsövningar, tillitsövningar och drama är ett sätt att 
få alla att känna sig delaktiga, sedda och bekräftade. Fler praktiska exempel på 
jämställdhetsarbete som John och Sabljar tar upp är bland annat kompensatorisk träning, att 
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ge beröm och uppmärksamhet till flickor för deras styrka, mod och tuffhet och pojkar för att 
de är omtänksamma och hjälpsamma samt för utseendet. Det är också bra att berömma flickor 
inför pojkar och tvärtom. Vad man bör tänka på är dock att berömma barnet och inte bara 
prestationen. De talar vidare om att man ska uppmuntra flickor att utmana sig fysiskt, att 
höras och synas och att träna pojkars mod i att visa känslor och samtala. När det gäller taltid 
exempelvis under samlingar är det viktigt att fördela ordet jämt mellan flickor och pojkar. 
Språket kan tränas genom att låta flickor argumentera och debattera och genom att låta pojkar 
reflektera mycket. Könsidentitet är också något som John och Sabljar framhåller som viktigt. 
Det handlar om att man tillsammans med barnen ska bestämma vad man kallar flickors och 
pojkars kön. Det är viktigt att barn får vara stolt över att vara just flickor och pojkar. Svaleryd 
(2003) tar upp ett exempel där man på en förskola valde att plocka bort traditionella leksaker. 
Kvar lämnades kreativt material som barnen fick skapa med i syfte att stärka deras 
livskompetens. De skulle få möjlighet att lita på sin egen förmåga och fantasi i leken. 
Resultatet visar att flickor och pojkar lekte mer tillsammans och i större grupper. Barnens 
språk utvecklades eftersom lekarna byggde på relation istället för på saker. 
 
Rithander (1991) menar på att metodutveckling måste ske utifrån den enskilda förskolans 
förutsättningar och hävdar således att det inte finns metoder för ökad jämställdhet som 
fungerar för alla. Faktorer som barngruppens sammansättning, ålder, bakgrund, personalens 
utbildning och inriktning och hur hemsituationen ser ut för barnen är sådant som avgör hur 
man bör arbeta. Rithander poängterar att det inte finns färdiga modeller som passar överallt. 
Barngruppen förändras ständigt och därmed även deras behov. Varje förändring innebär nya 
utmaningar vilket kräver en förändring i arbetssättet. Vidare betonar Rithander vikten av att 
lyfta fram och stärka det enskilda barnet. Genom att barn känner trygghet vågar de pröva på 
nya möjligheter och lära sig nya saker. Det är också bra att uppmuntra det barnet inte är så bra 
på, vilket innebär att man som vuxen möter och bekräftar flickor och pojkar i det de är 
duktiga på och det de är roade och trygga med. Med detta som utgångspunkt kan man 
uppmuntra dem att pröva och utveckla annat. Att delta i barnens aktiviteter är också en bra 
arbetsmetod då det många gånger leder till att leken blir mer av samlek med både pojkar och 
flickor. Detta gäller både traditionella flick- och pojklekar. (Rithander, 1991) 

3.4.5 Förändringsarbete 

 
Det är i mötet mellan vuxna och barn som ojämställdhet/jämställdhet uppstår. Wedin 
poängterar att jämställdhet handlar mycket om förväntningar, bemötande och bedömningar. 
Att förändra handlar om att ändra på invanda mönster och arbetssätt. En enkel plan för 
förändringsarbetet gör det lättare att lyckas, en plan där det klart och tydligt framgår vem som 
ska göra vad, vilka mål som ska uppnås, när arbetet ska vara klart och hur arbetet ska följas 
upp/utvärderas. Den mest avgörande faktorn för ett hållbart och framgångsrikt 
jämställdhetsarbete är ledningens engagemang. De bästa resultaten nås där ledningen är aktiv 
och drivande då det ger jämställdhetsarbetet legitimitet. All personal måste delta i arbetet med 
jämställdhet och arbetet måste också förankras i alla delar för att få genomslag. (Wedin, 2011) 
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4. Metod 
 
I metoden beskrivs syftet med studien, val av tillvägagångssätt samt undersökningspersoner. 
Vidare beskrivs forskningsetik samt analysmetod. 
 
4.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Syftet med studien är att synliggöra hur jämställdhetsarbete bedrivs inom förskolans 
verksamhet. För att kunna göra detta har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. 
Anledningen till att jag valt kvalitativa intervjuer är att denna metod ger utrymme för 
intervjupersonerna att svara med egna ord. Metoden syftar också till att upptäcka egenskaper 
och beskaffenheter hos något, som tillexempel den intervjuades livsvärld eller uppfattningar 
om något fenomen. (Patel & Davidson, 2003) 
 
När det gäller strukturering har jag använt mig av en ostrukturerad intervju där större delen av 
frågorna varit öppna då det enligt Patel och Davidson lämnar maximalt svarsutrymme för 
intervjupersonerna. Intervjuerna med de fem informanterna bygger på både öppna och slutna 
frågor. De korta slutna frågorna gäller namn, ålder, utbildning och yrkeserfarenhet och de 
öppna frågorna har syftet att ge större utrymme för reflektion. Intervjufrågorna är framtagna 
utifrån den tidigare forskningen som jag beskriver i bakgrunden samt utifrån mitt syfte med 
studien. (Se bilaga 1). Anledningen till att jag valt att intervjua fem pedagoger är att jag på så 
vis kan få en uppfattning om hur man kan arbeta med jämställdhetsarbete och vilka resultat 
som kan uppnås. Intervjuerna har spelats in och jag har även fört anteckningar under samtalets 
gång. 
 
4.2 Undersökningspersoner 
 
Jag har intervjuat fem kvinnliga pedagoger belägna på olika orter i Sverige. Fyra är utbildade 
förskollärare och en är utbildad barnskötare, samtliga har en erfarenhet av minst 15 verkamma 
år som pedagoger. En informant arbetar på en förskola där verksamheten ingått i ett projekt 
kring jämställdhet. De övriga informanterna arbetar på förskolor där man inte arbetat med 
jämställdhet i projektform, men i det dagliga arbetet med barnen. Informanternas erfarenhet 
låg till grund i urvalet av undersökningspersoner. Anledningen till att jag valde att även 
intervjua en pedagog som deltagit i ett jämställdhetsprojekt var att på så sätt kunna få ut än 
mer erfarenheter kring konkreta exempel på hur man kan arbeta med jämställdhet.  
 
I urvalet av undersökningspersoner har jag försökt att ha en geografisk spridning för att 
försäkra mig om att informanterna arbetar inom olika verksamheter. Vidare har jag talat med 
andra pedagoger som arbetar inom utbildningsväsendet för att få tips om förskolor/personer 
som arbetar aktivt med jämställdhetsarbete. Utifrån samtalen med de olika pedagogerna tog 
jag sedan kontakt med de fem informanterna som deltar i studien.  
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4.2.1 Informanter 
 

• Informant 1 är 65 år gammal och är utbildad på en lärarutbildning som förskollärare. 
Hon har arbetat som förskollärare i 35 år, men har arbetat som barnskötare innan det. 
 

• Informant 2 är 42 år gammal och är utbildad på en lärarutbildning som förskollärare. 
Hon har arbetat som förskollärare i 21 år och kort innan dess som barnskötare. 

 

• Informant 3 är 44 år gammal och är utbildad på en lärarutbildning som förskollärare. 
Hon har arbetat som förskollärare i cirka 15 år. 

 

• Informant 4 är 55 år gammal och är utbildad på en lärarutbildning som förskollärare. 
Hon har arbetat som förskollärare i 19 år och innan dess som barnskötare. Informant 4 
har även läst förskollärarlyftet. 

 

• Informant 5 är 63 år gammal och är utbildad barnskötare. Hon har arbetat som 
barnskötare i cirka 30 år. 

 

4.3 Genomförande 
 
Innan intervjuernas utförande genomförde jag en testintervju, det vill säga en pilotintervju 
med en pedagog för att vara säker på att frågorna var tillräckligt tydliga. På detta sätt fick jag 
ett tillfälle att prova på intervjuteknik innan jag genomförde intervjuerna med de 
undersökningspersoner som skulle delta i studien.  
 
Innan intervjuernas start klargjordes syftet med intervjun, informanterna informerades om att 
samtalen kommer att spelas in, med deras samtycke, samt att intervjuerna var anonyma. 
Informanterna informerades också om att de har rätt att avbryta sitt deltagande, även om 
intervjun redan var genomförd. Intervjuerna genomfördes på de berörda informanternas 
arbetsplatser på tider som passade dem, bortsett från en intervju som skedde i informantens 
hem. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon och inspelningar transkriberades sedan. 
Utöver ljudinspelningarna fördes även anteckningar. 
 
4.4 Forskningsetik och anonymitet 
 
För att värna om de enskilda individernas integritet har jag valt att följa Patel och Davidson 
(2003) riktlinjer gällande forskningsetik och nämner därför inga namn på de intervjuade 
pedagogerna eller var i Sverige intervjun skett. För att ytterligare ge undersökningspersonerna 
anonymitet har jag valt att numrera dem och således kallat dem för informant 1 – 5. 
Informanterna informerades om intervjuns syfte genom att jag läste upp forskningsfrågorna 
och genom att jag berättade vad deras medverkan innebar. De informerades också om att 
uppgifterna inte kommer att användas till något annat än till denna undersökning och att allt är 
konfidentiellt. 
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4.5 Analysmetod 

Efter gjorda intervjuer renskrev jag anteckningarna omgående för att på så sätt få med allt 
som framkommit i samtalen. Därefter lyssnade jag igenom inspelningarna för att kunna 
dokumentera intervjuerna skriftligt genom transkription. Slutligen jämfördes anteckningarna 
med det inspelade materialet för att på så sätt bli säker på att all information kommit med. För 
att fastställa trovärdigheten har jag genom kvalitativa intervjuer försökt att ta fram ett brett 
underlag som skulle kunna möjliggöra en trovärdig tolkning av informanternas livsvärld. Jag 
har också försökt beskriva forskningsprocessen så att de som tar del av resultaten kan bilda 
sig en egen uppfattning om de val jag gjort i denna studie. (Patel & Davidson 2003)  
 
Arbetet fortsatte sedan genom att jag jämförde informanternas beskrivningar av utfört 
jämställdhetsarbete. Detta gjorde jag i syfte att få syn på likheter och skillnader i deras 
vardagliga arbete kring jämställdhet i respektive verksamhet. Till att börja med presenteras 
intervjuerna var för sig och därefter lyfter jag fram likheter och skillnader i deras 
beskrivningar av jämställdhetsarbetet. Avslutningsvis ger jag en sammanfattning av 
informanternas beskrivningar. 
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5. Resultat  
 
I resultatet framställs informanternas beskrivningar av hur jämställdhetsarbetet ser ut i deras 
respektive verksamheter. Inledningsvis görs en sammanfattning av intervjuerna var för sig. 
Efter de individuella sammanfattningarna kommer informanternas svar att jämföras med 
varandra i syfte att lyfta fram likheter och skillnader. Avslutningsvis kommer en 
sammanfattning av resultatet för att synliggöra eventuella slutsatser. 
 
5.1 Intervju med informanter 
 
De intervjuade informanterna arbetar på olika förskolor i Sverige. Samtliga har lång 
erfarenhet av att arbeta inom förskoleverksamhet. En informant har deltagit i ett 
jämställdhetsprojekt. Fyra av informanterna är utbildade förskollärare och en informant är 
utbildad barnskötare. 
 
5.1.1 Informant 1 
 
Informant nummer 1 är en kvinna på 65 år som är utbildad förskollärare och har varit 
yrkesverksam inom området i 35 år. Innan dess har hon även arbetat som barnskötare. 
Informant 1 har arbetat med jämställdhet i det dagliga arbetet med barnen och beskriver 
jämställdhetsarbetet som viktigt. Ett exempel som informanten tar upp är när man talar om 
älgjakt. Förut talades det alltid om att det är pappor som jagar. Idag försöker man lyfta fram 
att det faktiskt finns kvinnor som också jagar, att mammor faktiskt kan jaga. Det är alltså 
viktigt att poängtera att kvinnor kan arbeta på mansdominerade yrken och tvärtom. Ett annat 
exempel informanten tar upp gäller bakning och vikten av att alla får möjlighet att delta. Förr i 
tiden frågades det om mamma har bakat, men idag när man är mer medveten tänker man på 
att män också kan baka. Informanten menar dock på att det fortfarande idag finns en jargong 
där det förväntas att män ska vara macho och lite tuffare, då man annars är ”knapsu”. (Man 

som utför kvinnosysslor). Det är fortfarande också så att många män/pappor har just 
mansdominerade yrken och är förebilder som förknippas med skotrar, knivar och jakt. Vad 
informanten försöker göra är att föra samtal med barnen och på så sätt lyfta fram frågor där 
man poängterar att exempelvis kvinnor kan jaga, att pappor kan laga mat, städa, baka och så 
vidare. Det är oerhört viktigt att man som pedagog i det vardagliga samtalet med barnen 
tänker på vad man säger och hur man säger, att man ger barnen möjlighet till reflektion och 
jobbar med att lyfta fram båda könen och att man inte gör skillnad på flickor respektive 
pojkar. 
 
När det gäller samlingar har informanten försökt att jobba efter att alla barn får sitta bredvid 
varandra, att flickor och pojkar inte är uppdelade. De har provat på olika metoder och system, 
ibland har informanten använt sig av färger, ett barn har haft gult, ett barn har haft rött och så 
vidare, för att det ska variera vem man sitter bredvid. Det har också provats på att sitta 
varannan flicka och varannan pojke, men detta har många gånger resulterat i att barnen börjat 
byta plats med varandra. Informanten menar på att det gäller att försöka hitta olika metoder att 
arbeta utifrån. Självklart är det viktigt att barnen själva också får vara med och bestämma vem 



15 

 

man ska sitta bredvid, men då gäller det att ibland gå in och styra så att det inte alltid blir 
uppdelat. Under samlingarna är det viktigt att jobba med att alla barn får komma till tals och 
att alla får ta lika stor plats då det många gånger är så att pojkar får och tar mer utrymme. 
Avslappning är en metod som informanten menar på ger resultat. Att man får träna på att vara 
mjuk, exempelvis genom att ge massage, berätta massagesagor och träna beröring. Det är 
viktigt att jobba för att det ska bli naturligt att sitta bredvid varandra, oavsett kön.  
 
Vidare berättar informanten att de på förskolan försöker att ha ett stort och brett utbud av 
material. Exempelvis när det gäller lego uppmärksammades det att det oftast bara var pojkar 
som byggde med lego och att flickor inte fick utrymme för att vistas där. Utifrån detta valde 
pedagogerna att köpa in nytt lego, som var riktat mer mot flickor i syfte att försöka locka dem 
till denna typ av lek och material. Informanten poängterar dock att man även borde ha jobbat 
på andra sätt för att försöka få flickorna att bli mer delaktiga. Pedagogerna och barnen har 
även arbetat med att bygga barnens hemby i lego varpå alla var delaktiga och visade stort 
intresse, även om det givetvis förekom att det ibland blev uppdelat under arbetets gång, att 
flickorna valde att sitta tillsammans och likaså pojkarna. 
 
När det gäller miljön på förskolan försöker personalen att inte använda könsstereotypa 
benämningar, det vill säga dockvrån kallas för lekvrå och så vidare. Givetvis finns det typiska 
flick- respektive pojkleksaker, men personalen försöker alltid att erbjuda alla barn att leka 
med allt. Ett exempel som informanten berättade om är när de försökte få pojkar att leka mer 
med dockvagnar, som snabbt resulterade i att dockvagnarna blev rallybilar, vilket i sig inte är 
fel men som heller inte var syftet. Informanten berättar vidare om att ett bra sätt att få barn att 
leka lekar och att leka med material som de vanligtvis inte väljer är när man som pedagog går 
in i leken och själv deltar. På detta sätt lockas barnen till att medverka och man får på så sätt 
igång leken. Utklädningskläder är också något som både flickor och pojkar har uppskattat att 
leka med, då det funnits tillgång till olika sorters kläder, exempelvis klänningar, peruker etc. 
Däremot har pojkarna inte lekt med detta material i samma utsträckning som flickorna, vilket 
är synd. Att plocka bort och plocka fram nytt material med jämna mellanrum är något som 
informanten anser vara ett bra sätt att väcka nyfikenhet hos barnen, som i sin tur leder till att 
de väljer att leka med olika slags material. Ett exempel är snickerihörnan. Ibland när intresset 
varit lågt har pedagogerna valt att plockat bort denna hörna för att vid ett senare tillfälle ställa 
fram allt igen, vilket har lett till ett ökat intresse, både bland flickor och pojkar. 
 
Litteratur är något som informanten lyfter fram som viktigt. De har alltid försökt arbeta med 
litteratur som både tilltalar flickor och pojkar. Vid sagostunder kan man som pedagog styra 
samtalen för att på så sätt få barnen att reflektera. När man berättar en saga kan man ändra 
innehåll och man kan också poängtera och lyfta fram att man exempelvis förr i tiden gjorde 
och talade på ett visst sätt och att man idag många gånger gör annorlunda. Ett annat bra sätt 
att arbeta utifrån är barnintervjuer, att diskutera kring hur dagordningen ser ut hemma, vem 
som gör vad. Fråga vem som städar hemma etc. Om svaret är att det är mamman som städar 
kan man vidareutveckla det genom följdfrågor, varför är det så, jobbar hon kortare dagar, 
kanske pappa hjälper till med något annat istället och så vidare. För att på så sätt få ge barnen 
en vidgad syn.  
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Som pedagog gäller det att alltid vara en förebild för barnen, det innebär att man alltid måste 
tänka på vad man säger, hur man säger och på sitt eget förhållningssätt. Ibland händer det att 
man själv är omedveten om hur man agerar och därför gäller det att alltid tänka till. 
Föräldrakontakten är något som informanten lyfter fram som viktigt. Att tala om för 
föräldrarna vad man arbetar med och varför. Viktiga jämställdhetsfrågor att driva och 
utveckla är framförallt att få barnen att på ett naturligt sätt umgås med varandra, både som 
flickor och pojkar. Att ständigt arbeta med att inte göra skillnad på barnen och att se till att det 
inte blir så uppdelat. Det är i det lilla man måste börja för att få fram ett större resultat på 
längre sikt. Att arbeta med jämställdhet är något som måste ske kontinuerligt i verksamheten, 
i det dagliga arbetet med barnen. Alla områden är viktiga att arbeta med. Det gäller att se till 
varje situation och arbeta utifrån dessa. Varje år kommer det nya barn och barngruppen ser 
annorlunda ut, därför är det viktigt att prova på olika metoder och tillvägagångssätt då alla 
barn är olika. Givetvis ger det resultat när man arbetar med jämställdhet, ibland kan det vara 
svårt att se resultat på en gång men i det långa loppet syns det vad man arbetat kring.  

Vidare berättar informanten om att de som främst ingår i arbetet med jämställdhet är 
pedagoger och barn. Man har också samarbetat med skolan men då har det handlat mer om 
hur man är mot varandra och alla människors lika värde. Resultaten sprids via föräldramöten, 
via utvecklingssamtal/föräldrasamtal och via vardagliga samtal. Föräldrarna deltar inte i så 
hög grad då intresset inte varit så stort. Det är mer just via samtal i olika former. Genom dessa 
samtal får föräldrarna chans att själv börja reflektera över hur det ser ut i samhället och hur vi 
bör arbeta med detta för att det ska kunna ske en förändring. Informanten menar dock att det 
finns en önskan om att föräldrar skulle vara mer delaktiga. 
 
Vi som pedagoger utvecklas via fortbildning och studiedagar. När man jobbar aktivt med 
jämställdhet och när man nyligen fått ta del av fortbildning arbetar man mer intensivt och man 
blir också mer medveten om sitt eget förhållningssätt. Informanten berättar att man lätt blir 
hemmablind, att man går i sina egna trallor och inte alltid tänker efter vad man gör. Då är det 
bra att ha en kollega som kan ifrågasätta eller ställa frågor kring hur man tänkte i den 
situationen. Allt arbete måste börja i förskolan, med små barn för att det ska kunna ske en 
förändring när det gäller jämställdhet. Det är viktigt att vi som vuxna är närvarande och ibland 
går in och styr lite grann, exempelvis när det gäller lek och vid samtal. Informanten berättar 
att det skett en stor förändring sen hon började arbeta inom barnomsorgen. Bland annat 
reflekterar man mer idag över hur det ser ut i sin egen verksamhet, det är viktigt att aldrig 
sluta att reflektera och att ständigt vara ett gott föredöme för barnen.  
 
Hinder för jämställdhetsutveckling kan tillexempel vara föräldrar som inte tycker att det man 
arbetar med i förskolan är viktigt. Att man bara leker. Givetvis kan man själv vara ett hinder, 
genom att ha ett omedvetet förhållningssätt etc. Informanten poängterar att diskussioner i 
arbetslaget är oerhört viktigt, att man diskuterar kring hur man ska arbeta och hur man ska 
komma vidare. 
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5.1.2 Informant 2 
 
Informant 2 är en kvinna på 42 år som är utbildad förskollärare och har varit yrkesverksam 
inom området i cirka 21 år. Hon har även arbetat som barnskötare under en kortare period 
innan dess. Informant 2 har arbetat med jämställdhet i det dagliga arbetet med barnen men 
menar på att det inte sker samma slags reflektion som förr gällande ämnet och att det idag i 
hennes verksamhet inte arbetar aktivt med jämställdhet. Hon farmhåller dock att det är viktigt 
att hålla genusfrågorna vid liv, genom att exempelvis diskutera i arbetslaget, idag känner hon 
att man fallit tillbaka i gamla mönster. När de arbetar med jämställdhet berättar informanten 
om att de brukar hålla i styrda aktiviteter, exempelvis bakning där alla barn deltar. Många 
gånger är det så att flickor tar initiativ till att själv delta vid just bakning, medan pojkar hellre 
gör något annat. Då är det viktigt att man ibland som pedagog går in och styr, så att alla kan 
och vill vara delaktiga. Att styra in flickor på mer pojkaktiga aktiviteter menar informanten är 
svårare och ställer sig frågan vad det finns för pojkaktiga aktiviteter?  
 
Vidare berättar informanten att det förs samtal med barnen, i vardagliga situationer och vid 
samlingar där man bland annat talar om olika yrken, exempel på detta kan tänkas vara att man 
belyser att flickor kan vara brandmän, poliser etc. och tvärtom. När det gäller samlingar är det 
viktigt att alla får höras och komma till tals, då det många gånger är pojkar som tar störst 
utrymme, det vill säga hörs och syns mest. Informanten menar även att det är stor skillnad på 
barngrupperna beroende på om det är många pojkar eller många flickor. Det kan många 
gånger vara ombytta roller. Då det är flertalet flickor, är pojkarna de som är tysta, flickorna 
kommer fram på ett helt annat sätt och tar för sig mer än när det är fler pojkar.  I dessa fall 
gäller det att jobba med det, eftersom att alla ska få ta lika stor plats. De gånger man har en 
stark flicka i en grupp eller ett gäng starka flickor som både syns och hörs kan de uppfattas 
som stökiga och bråkiga, vilket inte behöver vara fallet. Det är viktigt att skilja på vad som är 
fördomar och hur man bemöter detta. Man vill gärna tysta ner flickor om de är högljudda då 
det förväntas att flickor ska vara tysta och duktiga. Det kan handla om att man inte är lika 
tolerant gentemot flickors beteenden. 
 
Informanten menar också att det är viktigt att aktivt arbeta med sitt eget förhållningssätt, det 
vill säga hur man agerar och hur man talar kring barnen och gentemot varandra i 
personalgruppen. Det är också viktigt att arbeta med hur hemsituationerna kan se ut då 
informanten menar på att det många gånger förekommer traditionella och könsdelade roller i 
hemmen. Informanten berättar att förskolan hon arbetar på har många barn vars föräldrar är 
troende, Laestadianer (väckelserörelse). Detta tror hon kan bidra till att barnen har ganska 
könsdelade roller hemma. Informanten poängterar dock att detta är hennes personliga åsikt 
och inte något som hon säkert kan veta. Resultat ser man främst när man arbetat mycket kring 
samtal med barnen, då man diskuterat och reflekterat gemensamt. Men eftersom genusfrågor i 
dagsläget inte tas upp till diskussion och reflektion i arbetslaget kan informanten inte peka på 
några direkta resultat. Eftersom alla barngrupper är olika anser informanten att man alltid 
måste starta där barnen är och att det i och med detta inte finns metoder som fungerar bättre 
än andra. Det handlar om att anpassa sig till barngruppen och prova sig fram. Då 
jämställdhetsarbete inte är något som det arbetas aktivt med är inte fler personer än pedagoger 
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och barn involverade. Det betyder att föräldrar inte deltar överhuvudtaget. Givetvis finns en 
önskan om att man börjar arbeta med jämställdhetsarbete mer aktivt igen, så att fler kan 
involveras i arbetet och på så sätt få med föräldrarna. 
 
Informanten berättar vidare att de inte fått ta del av någon fortbildning eller utbildning 
gällande jämställdhetsarbete, all utveckling sker de gånger arbetslaget diskuterar och 
reflekterar gemensamt. Detta får en att tänka till och öppna upp ögonen. Informanten 
poängterar att det förr talades mycket om att man som pedagog måste sätta på sig 
genusglasögonen, men att det idag glöms bort då det är så mycket annat som det sätts fokus 
på, trots att man talat om genus i så många år. Idag sätts det mer fokus på matematik och de 
naturvetenskapliga ämnena och då glöms mycket annat bort. Förr menade man också på att 
man inte skulle dela upp miljön/materialet, det vill säga att man även skulle ha bilar i 
dockvrån och så vidare och det var något man tänkte på. Idag ser det likadant ut som förr, i 
dockvrån finns bara matlagningsgrejer och dockor. Det är alltså uppdelat, även om bilarna 
inte är så långt ifrån. Det gäller alltså att diskutera i arbetslaget och på så sätt hålla 
genusperspektivet vid liv, då informanten återigen tar upp att man lätt faller tillbaka i gamla 
mönster. Genom jämställdhetsarbete och genom att föra diskussioner blir man mer medveten 
om hur det ser ut i den egna verksamheten och informanten menar på att bara denna intervju 
öppnat upp ögonen och att hon blivit medveten om att jämställdhetsarbetet fallit mellan 
stolarna. Informanten menar även att barnen blir mer öppna gentemot varandra när man 
arbetar med just jämställdhet. Hinder för jämställdhetsutveckling menar informanten kan vara 
föräldrar som har en traditionell syn på hur det ska vara och hur man ska leva vilket i sin tur 
kan speglas på barnen. Eftersom det inte arbetas aktivt med jämställdhetsarbete finns det inte 
några direkta resultat som kan spridas, vilket informanten anser vara tråkigt. 
 

5.1.3 Informant 3  
 
Informant nummer 3 är en kvinna på 44 år som är utbildad förskollärare och har varit 
yrkesverksam inom området i cirka 15 år. Informant 3 har deltagit i ett jämställdhetsprojekt 
under en tid. Deras jämställdhetsarbete går ut på att barnen ska få ett brett tankespektra där de 
får möjlighet att prova på saker och lekar som de kanske inte vanligen väljer. På förskolan 
benämner man varandra som barn och kompisar och inte som flicka eller pojke. Tanken är att 
det ska finnas ett stort utbud av kompisar på avdelningen och inte som det förr ofta sades: ”Gå 

och se vad pojkarna/flickorna gör”. Istället använder de termer som ”Se vad kompisarna gör, 

hämta barnen” och så vidare. Informanten poängterar dock att när de använder sig av 
matematik kan de räkna och benämna flickor respektive pojkar. 
 
När det gäller samlingar tränas det på att sitta bredvid olika kompisar, exempelvis pojke, 
flicka, pojke, flicka. Detta för att alla ska få lära känna varandra men också barn av det andra 
könet. De försöker också ha ett stort utbud av material, även typiska flick- och pojkleksaker 
och de erbjuder alla att leka med allt. Informanten berättar vidare att de arbetar utifrån 
lekgrupper som innebär att man delar in barnen i olika konstellationer med olika leksaker, i 
syfte att barnen ska få möjlighet till ett brett utbud av både flick- och pojkleksaker, lekar och 
vänskap. Att föra dialoger med barnen och att samtala om kvinnligt respektive manligt är 
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något som informanten lyfter fram som viktigt. De försöker att få barnen att själva reflektera 
över likheter och olikheter, om pojkar kan ha långt hår etc. Ett exempel som informanten 
berättar om är att de brukar besöka en byggarbetsplats en gång i veckan. Under ett besök 
reflekterade ett av barnen över att det bara var pojkar som arbetade där. Detta är ett exempel 
på vad pedagogerna vill att barnen ska upptäcka och reflektera över, det vill säga att ställa 
frågor om hur det kommer sig att det ser ut på ett visst sätt. Vid detta tillfälle frågade 
pedagogen och barnen en av byggnadsarbetarna varför det var så men hade inte något direkt 
svar, men önskade att fler tjejer skulle börja arbeta där. Viktiga jämställdhetsfrågor att driva 
och utveckla anser informanten vara ens eget förhållningssätt och vad vuxna/föräldrar tänker 
kring jämställdhetsarbete. En annan viktig fråga som informanten lyfter fram är lönefrågan, 
att man måste få högre lön för detta typiska kvinnojobb. Vidare talar informanten om att det 
behövs mer utrymme för diskussioner och dialog kring jämställdhetsarbete på exempelvis 
föräldramöten och andra träffar. Att få möjlighet till att dela tankar och erfarenheter kring just 
jämställdhetsfrågor är viktigt. 
 
Konkreta resultat gällande jämställdhetsarbetet ser man bland annat på de äldre barnen, som 
man arbetat med under en längre tid. De väljer att leka med det motsatta könet lika ofta som 
med det egna könet.  Tidigare valde ofta flickor att leka och umgås med andra flickor och 
pojkar valde pojkar. Detta förekommer givetvis fortfarande, men inte lika utbrett som tidigare. 
Samma sak gäller lekar och arbetsmaterial. Informanten upplever att det nu råder en mer 
öppenhet gentemot varandra och att det inte längre är lika uppdelat mellan könen. Barnen 
talar om kompisar och barn och inte längre om flickor eller pojkar. Den pedagogik som 
används är att man kontinuerligt påminner varandra om ämnet och att man på så vis utbyter 
tankar och erfarenheter. Det är viktigt att barn får möjlighet till båda delar av världarna, att de 
erbjuds ett stort utbud av material, kompisar och lekar men att man ändå låter flickor vara 
flickor och pojkar vara pojkar. Som pedagog är det viktigt att se olikheter som möjligheter 
och inte som hinder. 
 
Förutom att pedagoger och barn deltar i jämställdhetsarbetet är också föräldrar delaktiga 
genom föräldramöten och vardagliga möten. Dessvärre inte i så hög grad som informanten 
skulle önska då gehöret inte varit så stort. Genom att vara mer involverad i 
jämställdhetsarbetet skulle föräldrarna få möjlighet till att bredda sina tankar och funderingar. 
Informanten ser det inte som ett hinder att föräldrar inte är delaktiga i jämställdhetsarbetet 
men menar på att det skulle underlätta om de var mer öppna. Vidare berättar informanten om 
att utveckling/fortbildning sker och har skett genom samtal i arbetslaget samt genom en och 
en annan föreläsning. De har även haft en psykolog som föreläst inom ämnet. Uppföljning av 
resultaten sker via samtal då man lyfter fram frågor, i arbetslaget reflekterar man också var i 
utvecklingen man står. Genom att diskutera genusfrågor friskas minnet upp och man får lust 
till fortsatt arbete. Resultaten sprids bland annat via utvecklingssamtal och via vardagliga 
samtal, men fokus läggs inte på föräldrarna i och med att det upplevs att responsen inte är så 
stor. I samtalen talas det om alla möjligheter barnen får utifrån detta sätt att arbeta.  
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5.1.4 Informant 4 

 
Informant 4 är en kvinna på 55 år som är utbildad förskollärare och som varit yrkesverksam 
inom området i cirka 19 år. Dessförinnan har hon arbetat som barnskötare, hon har även tagit 
del av förskollärarlyftet. Informant 4 har arbetat med jämställdhet i det dagliga arbetet med 
barnen men menar på att det på hennes arbetsplats inte finns speciellt stort intresse bland 
personalen att aktivt arbeta med jämställdhet, trots att informanten lyft frågan flertalet gånger. 
Det sker alltså inte planerade aktiviteter i syfte att främja just jämställdhet, men ämnet är 
något som hela tiden ligger i bakhuvudet på informanten och något man arbetar med dagligen, 
även om det inte är planerade aktiviteter. Informanten menar också på att intresset för 
jämställdhetsarbete varit lågt även i andra verksamheter som hon arbetat på tidigare. Hon 
poängterar att det är svårt att få andra människor med sig trots att ämnet är viktigt. Detta är ett 
ämne som lätt faller mellan stolarna. Informanten talar om vikten av att stärka alla barn, att 
alla får komma till tals och att inte göra skillnad på flickor och pojkar. Det är också viktigt att 
ge flickor mer plats, att de får möjlighet till att ta för sig då det många gånger är pojkar som 
syns och hörs mest. 
 
Viktiga områden att aktivt arbeta med jämställdhet menar informanten är föräldrabiten, det 
vill säga att få föräldrarna delaktiga i verksamheten och i arbetet som fortlöper. Informanten 
tar upp ett exempel där hon berättar om att när föräldrar till flickor kommer och lämnar sina 
barn på förskolan tittar de på schemat och poängterar för sina barn att den flickan är här, den 
flickan är också här och så vidare, men nämner inget om att det även finns pojkkamrater där 
just den dagen. Det räknas alltså upp en massa flicknamn, men ingenting sägs om pojkarna. 
Detta gäller främst föräldrar till flickor, då hon menar på att hon inte hört någon förälder som 
har en pojke göra likadant. Det är också viktigt att det finns material för alla, både för flickor 
och pojkar och alla ska erbjudas att ta del av och leka med allt. Alla individer är olika och det 
är viktigt att komma ihåg, allas intressen måste bejakas. Det handlar om att ge möjligheter till 
barnen att prova på saker som dem annars inte hade provat på. Utemiljön är något som måste 
ses över, att göra den mer jämställd då denna miljö ofta glöms bort. Utomhus finns mycket 
traktorer, bilar, cyklar, hinkar, spadar och skottkärror på sommaren och pulkor och madrasser 
på vintern. Men var finns dockvagnar, dockor etc. i utomhusmiljön? Vidare menar 
informanten att det är oerhört viktigt att personalen diskuterar och reflekterar gemensamt samt 
att rektorerna eller förskolecheferna driver frågan. Informanten anser att man i deras 
verksamhet är väldigt dåliga på att just diskutera och reflektera jämställdhetsfrågor och varför 
det är så kan hon inte svara på. Vad hon kan säga är dock att det inte finns någon chef som 
driver denna fråga, trots att rektor/förskolechef är deras pedagogiska ledare. Vad som också är 
viktigt är att lyfta fram vårt yrke som förskollärare och allt vad det innebär, i 
jämställdhetssyfte. Att visa omgivningen och samhället i övrigt att vi faktiskt arbetar med 
viktiga saker.  
 
Metoderna som informanten arbetar med går ut på att man inte gör skillnad på flickor och 
pojkar och att man ser barn som individer och inte som flicka eller pojke. Alla är värda lika 
mycket oavsett kön. Det är också viktigt att arbeta med värdegrundsfrågor, det vill säga hur 
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man är mot varandra och hur man själv vill bli behandlad då informanten menar på att detta 
ger resultat och hoppas på att detta även kan bidra till att det inte blir lika uppdelat, att alla 
kan leka med alla, oavsett kön. Det handlar inte om att vara flicka eller pojke, det handlar om 
att vara människa och man ska kunna umgås med alla. När det gäller samlingar använder 
informanten sig av en pratpinne vilket går ut på att bara den som håller i pinnen får tala. Detta 
leder till att alla får komma till tals och får möjlighet till att uttrycka sig ostört. Under 
samlingar tänker inte informanten i termer som att det är en flicka eller en pojke som talar, 
utan lyssnar till alla och ser dem just som individer. ”Den här individen pratar väldigt mycket 

och tar över”. Hur samlingarna ser ut och vad man arbetar med/tar upp beror mycket på 
vilken ålder man har på barngruppen. Många gånger delar man på barngruppen då de yngre 
barnen inte alltid orkar sitta och lyssna och de äldre barnen känner att de inte får ut något av 
samlingen. Informanten berättar också att hon inte tänker på att barnen ska sitta bredvid någon 
speciell person, exempelvis flicka, pojke utan att ett yngre barn bör sitta bredvid ett äldre. När 
man arbetar aktivt med jämställdhetsarbete menar informanten att man kan se resultat genom 
att exempelvis flickor tar mer plats. Tänker man tillbaka i tiden valde flickor ofta lugna 
aktiviteter, exempelvis att pyssla medan pojkar valde mer rörelseaktiviteter. Idag kan man se 
en förändring, flickorna syns mer, hörs mer och ljudnivån är högre. 
 
Informanten berättar vidare att samtal och diskussioner med barnen, så kallade här och nu 
samtal, i det dagliga arbetet är den metod som fungerar allra bäst. Ett exempel som hon tar 
upp är när hon fick en kommentar av ett barn om att en sång var en pojksång. I dessa lägen 
gäller det att gemensamt reflektera och lyfta frågan, exempelvis genom att fråga barnet hur 
hon/han tänker då, varför hon/han tycker så. Här kan man också belysa att även flickor kan 
lyssna och tycka om den sången och så vidare. Yrken och intressen är också något som 
informanten brukar föra diskussioner om, exempelvis att mammor också kan jaga älg. 
Informanten berättar om att hon själv tagit med sig jaktkläder och haft på sig dessa för att mer 
konkret visa att även flickor kan jaga. Vidare brukar informanten tänka på vad och hur man 
talar till barnen och på sitt eget bemötande. Det kan handla om att använda ord som coolt och 
häftigt till flickor och söt till pojkar när man kommenterar exempelvis kläder som barnen 
visar upp. Vad hon också poängterar är att det är viktigt att låta pojkar vara ledsna och trösta 
dem likadant som man tröstar en flicka och inte göra som det ofta förr sades: ”Stora pojkar 

gråter inte”. Diskussioner i arbetslaget är också något som är viktigt, det vill säga samtal då 
man lyfter jämställdhetsfrågor och hur man ska arbeta med detta.  
 
De som är delaktiga i jämställdhetsarbetet är främst pedagoger och barn men informanten 
poängterar att hon försöker få föräldrarna mer delaktiga. Föräldrarnas delaktighet är relativt 
låg och informanten menar på att det sker mer i mötet i hallen. Anledningen till att 
informanten anser det vara viktigt att fler deltar i jämställdhetsarbetet är på grund av att man 
på så sätt kan arbeta med att göra miljöerna mer pedagogiska, främst utemiljön. Det har också 
kommit ett önskemål från chefens och föräldrars sida om att starta en föräldragrupp för att på 
så sätt bli mer delaktig i verksamheten. Informanten talar vidare om att personalen inte fått 
fortbildning eller fått delta i studiedagar gällande ämnet jämställdhet. Som pedagog är det 
viktigt att ständigt komma ihåg att inte göra skillnader på flickor och pojkar och se till att det 
är jämställt i alla aktiviteter som genomförs. Det gäller också att föra diskussioner i situationer 
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som uppstår, att gemensamt reflektera med barnen i syfte att främja jämställdhet. Genom att 
arbeta aktivt med jämställdhet och genom att se över miljöerna, det vill säga att se till att det 
finns material som stimulerar all typ av lek, ges barnen möjlighet till utveckling. Även typiska 
flick- och pojkleksaker bör finnas, då alla ska erbjudas att leka med allt. 
 
Hinder för jämställdhetsutveckling menar informanten är främst en själv och arbetslaget då 
ämnet inte tas upp som en viktig fråga i arbetslaget. Eftersom ämnet inte tas upp som en 
viktig fråga har man inte med sig ”jämställdhets tänket” i planeringen, vilket i sig kan vara ett 
hinder. Jämställdhet är något som man arbetar med i den dagliga verksamheten, men eftersom 
man inte lyfter frågan synliggörs det inte, vilket är synd. Ska man komma någonstans i 
samhället menar informanten att det är vi som pedagoger, främst förskollärare som måste 
arbeta med det då vi är dem som faktiskt arbetar först med barnen. Man måste alltså börja 
redan i förskolan. Informanten menar också på att omgivningen kan vara ett hinder, 
exempelvis personal utifrån som kommer och går utan att presentera sig och beter sig 
ohövligt. Resultaten sprids via samtal och genom att lyfta fram vad man arbetar kring. Detta 
görs i vardagliga samtal, på utvecklingssamtal samt på föräldramöten.  

 

5.1.5 Informant 5 
 
Informant 5 är en kvinna på 63 år som är utbildad barnskötare och som varit yrkesverksam 
inom området i cirka 30 år. Informant 5 har arbetat med jämställdhet i det dagliga arbetet med 
barnen och anser att en av de viktigaste faktorerna som främjar jämställdhet är att man är en 
närvarande pedagog, det vill säga att man finns där barnen är och själv deltar i aktiviteter och 
lekar med barnen. På informantens avdelning delar personalen upp sig så att man finns 
tillgänglig där barnen är. Som pedagog är det viktigt att se till att både flickor och pojkar får ta 
lika mycket plats och att alla får lika mycket hjälp. Det handlar om att inte göra skillnad på 
flickor och pojkar. När man går in i leken är det alltså viktigt att tänka på att man inte leker 
mer med flickor eller tvärtom. Många gånger kan det vara så att pojkar är lite starkare än 
flickor och på grund av detta både syns och hörs mer, men så behöver inte alltid vara fallet. 
Det kan också vara så att det är flickorna som tar mest plats och då behöver man arbeta med 
det. Vidare lyfter informanten vikten av att gemensamt reflektera i arbetslaget, om hur man 
ska arbeta, vilket förhållningssätt man ska ha samt hur det ser ut i den egna verksamheten. 
Sitter exempelvis pojkar mer vid datorn och vad beror detta på?  
 
Att föra samtal med barnen är också en bra arbetsmetod, samtal där man lyfter fram saker som 
anses vara flickaktigt respektive pojkaktigt och reflekterar kring detta, exempelvis färger och 
så vidare. Här gäller det att poängtera att det inte finns något rätt eller fel, att det är ok att 
pojkar tycker om rosa och att flickor tycker om blått. Många gånger kan det bli diskussioner 
mellan barnen gällande just färger. Ett exempel informanten tar upp är en pojke på fem år som 
älskar rosa och har mycket rosa kläder. Denna pojke har fått många kommentarer, men alla 
gånger behöver det inte vara kommentarer direkt riktade mot honom. Det kan handla om att 
två barn diskuterar sinsemellan och uttrycker saker som ”Visst inte tycker vi om rosa”. I dessa 
fall är det viktigt att föra diskussioner med barnen om varför de tycker så. Informanten 
berättar också om att de brukar tänka på hur de talar till barnen och på vilket sätt de 
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kommenterar exempelvis kläder som barnen har på sig. Det är viktigt att tänka på vilka ord 
man använder till både flickor och pojkar, att inte alltid säga söt till en flicka och cool till en 
pojke. Informanten brukar många gånger använda termer som snyggt, exempelvis ”vad det är 

snyggt med rosa” då en pojke har på sig en rosa tröja eller ”oj vilken söt skjorta du har på 

dig”. Informanten menar på att man redan i tidig ålder kan höra barnen uttrycka 
könsstereotypa åsikter, i detta fall gällande färg. När det gäller material menar informanten att 
det är viktigt att inte dela upp materialet, det vill säga att ha bilar i ett hörn och dockor i ett 
annat. Hon brukar medvetet försöka placera små dockor på lastbilsflaken etc. när hon själv 
går in i leken. Att arbeta efter barnens intresse är a och o, för att kunna komma vidare i 
utvecklingen.  
 
Viktiga jämställdhetsfrågor att driva och utveckla är framförallt att alla barn får lika mycket 
plats. Detta menar informanten kan tyckas vara självklart, men så är inte alltid fallet. Vad som 
också är viktigt är att kontinuerligt föra vardagliga samtal med barnen där man lyfter fram att 
pojkar kan hjälpa till i köket och så vidare. Informanten brukar bland annat föra samtal med 
barnen där hon ställer frågor om vad de ska göra när de kommer hem, om de ska hjälpa 
mamma eller pappa att laga mat eller om de ska hjälpa till att byta däck på bilen om det är tid 
för det. Vidare berättar informanten att det är viktigt att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor 
inom områden som exempelvis lek, detta innefattar all sorts lek men informanten hävdar att 
just bygglekar är situationer som pojkar många gånger lätt tar över i. Samma sak gäller 
datoranvändandet. Här är det viktigt att man som pedagog hjälper flickorna in i leken, genom 
att exempelvis själv gå in i leken och på så sätt locka dem till att delta.  
 
Vad för slags material man har på förskolan är också viktigt att se över då det ska finnas 
material för alla, både för flickor och pojkar, även material som anses vara typiskt flickaktigt 
och typiskt pojkaktigt. Informanten talar om att de på deras avdelning har tagit fram som 
förslag att de på byggavdelningen, där det endast finns stora klossar och typiska material man 
kan bygga med även kan ta in små pärlor etc. i syfte att locka flickor till denna typ av 
aktivitet. Genom att blanda olika sorters material tror informanten leder till att pojkarna inte 
tar över lika lätt. Informanten berättar om att valet av vilka metoder man använder sig av 
gällande jämställdhetsarbete skiljer sig åt från år till år då barngrupperna ser olika ut. 
Informanten menar dock på att de alltid brukar arbeta med värdegrundsfrågor då detta ger 
resultat, frågor som hur man är mot varandra och alla människors lika värde. Detta är ett ämne 
som informanten anser gå hand i hand med jämställdhetsarbetet. På informantens arbetsplats 
arbetar man inte efter något speciellt program riktat mot jämställdhet utan mer i de dagliga 
mötena med barnen. Informanten anser att det i dagens läge inte är övervägande mer flickor 
än pojkar eller tvärtom i barngruppen, att det är rätt jämställt mellan de två könen i 
aktiviteterna som genomförs vilket leder till att man inte tänker på detta lika mycket som när 
man ser stora skillnader. 
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Konkreta resultat ser man främst när man arbetar mycket med samtal, det vill säga genom 
diskussion och reflektion i både arbetslaget och i barngruppen. Ju mer man diskuterar desto 
mer resultat kan man se. Informanten menar således att samtal är den bästa arbetsmetoden i 
alla avseenden. Samtal gör det möjlig för barnen att själva vara delaktiga och komma med 
egna funderingar, vad som är viktigt är dock att barnen själv reflekterar och resonerar. Det 
hjälper inte att en pedagog sitter och pratar, det ska ske en tvåvägskommunikation där man 
gemensamt funderar kring ämnet. Ser man inte reslutat direkt är det viktigt att inte ge upp och 
sluta arbeta och föra diskussioner, då informanten menar på att resultat alltid visar sig i det 
långa loppet. Det gäller att alltid tro på att det man arbetar med ger resultat, för annars kan 
man lika gärna ge upp.  

De som är delaktiga i jämställdhetsarbetet är främst pedagoger och barn. Föräldrarnas 
delaktighet existerar nästintill inte alls och detta menar informanten beror på bristande 
intresse, från föräldrarnas sida. Hon önskar dock att föräldrarna hade varit mer aktiva i 
jämställdhetsarbetet och i verksamheten i övrigt. Informanten talar vidare om att personalen 
utvecklas genom fortbildning men poängterar att detta är något som hänt för länge sen. Hon 
berättar om att man lätt glömmer varför det är viktigt att arbeta med genusfrågor och hur man 
ska göra det då det är mycket annat som står i fokus. Exempel på detta är när man införde att 
alla barn skulle ha en egen portfolio samt det som man idag trycker mycket på, pedagogisk 
dokumentation. Hinder för jämställdhetsutveckling menar informanten är främst en själv. 
Man gör saker utan att tänka sig för. Hon anser att alla borde bli observerade under en tid för 
att på så sätt bli medveten om sitt eget förhållningssätt. Informanten poängterar vikten av att 
rektorn/förskolechefen deltar i det dagliga arbetet med barnen och på så sätt får insyn i 
verksamheten. Detta menar hon saknas idag, vilket kan vara ett hinder för 
jämställdhetsutveckling då rektorn/chefen har det yttersta ansvaret. Resultaten sprids främst 
via utvecklingssamtal där man talar om hur man arbetar med jämställdhet. Detta görs också 
vid vardagliga möten, exempelvis i hallen. 

 
5.2 Likheter i informanternas beskrivningar av jämställdhetsarbetet 
 
Det finns många likheter när det gäller valet av arbetsmetoder för jämställdhetsarbete. Att föra 
samtal med barnen är något som samtliga informanter framhåller som viktigt. Samtal där man 
talar och lyfter frågor gällande vad som är kvinnligt respektive manligt och vad som är flick- 
respektive pojkaktigt. Samtliga informanter lyfter vikten av att tänka på hur man talar till 
barnen och på vilket sätt, det vill säga vad man säger och vilka ord man använder. Fyra av 
informanterna, informant 1, 2, 4 och 5 uttrycker tydligt att det är mycket viktigt att inte göra 
skillnad på flickor och pojkar, det vill säga att man lyfter fram båda könen och att alla får ta 
lika mycket plats. När det gäller samlingar menar två av informanterna, informant 1 och 2 att 
pojkar ofta tar mest utrymme, att de syns och hörs mest och att det därför är viktigt att arbeta 
med att alla får komma till tals. Även informant 4 lyfter vikten av att alla får komma till tals 
och använder därför en pratpinne som metod, vilket innebär att endast den som håller i pinnen 
får tala. Informant 4 och 5 menar på att pojkar många gånger syns och hörs mest, men 
specificerar det inte direkt till samlingstillfällena. Vidare finns det likheter i hur och vem 
barnen sitter bredvid under samlingarna. Informant 1 och 3 arbetar med att alla barn sitter 
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bredvid varandra och att det inte ska vara uppdelat, barnen tränas i att sitta bredvid olika 
kamrater medan informant 4 menar på att ett yngre barn bör sitta bredvid ett äldre och tänker 
inte på att de exempelvis ska sitta varannan pojke, varannan flicka. Fyra av informanterna, 
informant 1, 3, 4 och 5 betonar vikten av att det finns ett stort och brett utbud av material på 
förskolan, att det finns material för alla, både för flickor och för pojkar. Dessa informanter 
anser även att det bör finnas typiska flick- och pojkleksaker samt att alla ska erbjudas att leka 
och ta del av allt. Informant 5 menar också på att materialet inte ska vara uppdelat, det vill 
säga att bilar finns i ett hörn och dockor i ett annat. Även informant 2 talar om material och 
menar på att det förr talades mycket om att man skulle ha bilar i dockvrån och så vidare, men 
hävdar att det idag ser likadant ut som förr i hennes verksamhet, det vill säga att materialet är 
uppdelat. 
 
Värdegrundsfrågor är ett ämne som tre av informanterna, informant 1, 4 och 5, anser ligga 
nära jämställdhetsarbete, frågor som hur man är mot varandra och alla människors lika värde. 
Att som pedagog själv gå in i leken, för att hjälpa och locka barnen till att leka med material 
de annars inte väljer är något som informant 1 och 5 anser vara en bra metod. Samtliga 
informanter delger att de som främst deltar i jämställdhetsarbetet är pedagoger och barn. 
Enligt informant 1, 3, 4 och 5 deltar föräldrarna inte i så hög grad i arbetet med jämställdhet, 
alla informanter är dock eniga om att föräldrarna borde vara mer delaktiga. Hinder för 
jämställdhetsutveckling menar informant 1, 4 och 5 främst är de själva på grund av 
omedvetenhet. Informant 1 och 2 anser att föräldrarna kan vara ett hinder, eller som informant 

2 uttrycker, att det skulle underlätta om de var mer öppna. Informant 2 och 3 är eniga om att 
personalens, det vill säga det egna förhållningssättet är en viktig jämställdhetsfråga att driva 
och utveckla. Informant 1 och 5 har också likartade tankar när det gäller viktiga 
jämställdhetsfrågor, men uttrycker det på olika sätt. Informant 1 menar att det är viktigt att 
arbeta med att inte göra skillnad på flickor och pojkar samt att se till att det inte blir för 
uppdelat mellan könen, exempelvis vid samlingar, lek och så vidare medan informant 5 anser 
att man framförallt bör arbeta med att alla barn får lika mycket plats i verksamheten. Likaså 
kan man utläsa likheter i informant 2, 3 och 4 resonemang. Informant 2 menar på att man bör 
arbeta med hur hemsituationen ser ut, på grund av att det enligt informanten många gånger 
förekommer traditionella och könsdelade roller i hemmet. Informant 3 anser att man bör 
arbeta med vad vuxna/föräldrar anser och tänker kring jämställdhet medan informant 4 menar 
på att man bör arbeta med föräldrarnas delaktighet i arbetet med jämställdhet och 
verksamheten i övrigt. 
 
Vidare kan man se likheter när det gäller på vilket sätt resultatet sprids. Fyra av 
informanterna, informant 1, 3, 4 och 5 sprider främst resultaten via samtal av olika slag. 
Informant 1 delger att de sprider sina resultat via föräldramöten, 
utvecklingssamtal/föräldrasamtal och via vardagliga samtal. Informant 3 sprider också sina 
resultat via utvecklingssamtal och via vardagliga samtal där hon talar om alla möjligheter 
barnen får utifrån detta arbetssätt. Informant 4 sprider även hon sina reslutat via 
utvecklingssamtal, föräldramöten och via vardagliga samtal där hon lyfter fram vad man 
arbetat kring. Informant 5 sprider resultaten främst via utvecklingssamtal där hon talar om hur 
man arbetar med jämställdhet, men sprider även hon resultaten via vardagliga samtal. 
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5.3 Skillnader i informanternas beskrivningar av jämställdhetsarbetet 

 
Liksom man kan se likheter kan man även se skillnader i pedagogernas val av arbetsmetoder. 
Informant 5 är den enda informanten som menar att man ständigt måste utgå ifrån barnens 
intresse. Informanten poängterar också avsaknaden av rektorns/förskolechefens delaktighet i 
verksamheten och menar att detta kan utgöra ett hinder för jämställdhetsutveckling.  
Informant 1 är den enda informanten som lyfter litteraturens betydelse i jämställdhetsarbetet 
och arbetar utifrån att ta fram litteratur som tilltalar båda könen. Barnintervjuer är också en 
metod som hon menar fungerar. När det gäller miljön kan man se skillnader i informanternas 
resonemang. Informant 1 arbetar efter att inte använda könsstereotypa benämningar i 
verksamheten, exempel på detta är att den såkallade dockvrån kallas för lekvrå. Informant 4 
tar upp vikten av att göra utemiljön mer jämställd och menar på att denna miljö ofta glöms 
bort. Här menar hon att det många gånger finns mycket material som tilltalar pojkar men att 
flickorna lätt glöms bort i utomhusmiljön. 
 
Vidare kan man se skillnader i vilka resultat informanterna delger gällande 
jämställdhetsarbetet. Informant 1 menar att jämställdhetsarbete ger resultat, men att det kan 
vara svårt att se på en gång. Informant 2 kan inte peka på några konkreta resultat i och med att 
de inte aktivt arbetar med jämställdhet, men hävdar att man via samtal kan utläsa resultat. 
Informant 3 menar på att barnen idag väljer att leka med det motsatta könet lika ofta som de 
väljer att leka med samma kön. Informant 4 anser att jämställdhetsarbetet resulterat i att 
flickor tar mer plats, än vad de tidigare gjort. Informant 5 delger inte vilka resultat man 
kunnat se utifrån jämställdhetsarbetet men hävdar att resultat uppnås främst när man arbetat 
mycket med samtal, både med barngruppen och i arbetslaget. Även om det finns många 
likheter i hur informanterna väljer att sprida sitt resultat gällande jämställdhetsarbetet finns 
också en tydlig skillnad, nämligen att informant 3 inte fokuserar på föräldrarna då hon menar 
på att responsen inte upplevs så stor. Informant 1 hävdar däremot att föräldrakontakten är 
oerhört viktig, det vill säga att tala om för föräldrarna hur man arbetar och varför man arbetar 
på det sättet. Vad som också skiljer sig åt är hur informanterna utvecklar sig själva när det 
gäller jämställdhetsarbete. Informant 1, 3 och 5 har fått delta i fortbildning och/eller 
studiedagar gällande ämnet, men informant 5 menar dock på att detta hänt långt tillbaka i 
tiden. Informant 2 och 4 har inte alls fått någon fortbildning eller fått delta på studiedagar 
inom ämnet. Informant 2 menar på att all utveckling sker och har skett de gånger arbetslaget 
diskuterat och reflekterat gemensamt. 
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5.4 Resultatsammanfattning och slutsatser 
 
Utifrån informanternas erfarenheter och beskrivningar av jämställdhetsarbete kan en hel del 
slutsatser dras. En slutsats som kan dras är att alla informanter beskriver aktivt 
jämställdhetsarbete som viktigt. Det råder stora likheter i hur de anser att arbetet ska bedrivas, 
men man kan även se skillnader i vilken omfattning det görs. Alla informanter framhåller 
samtal som en viktig del av jämställdhetsarbetet, samtal i form av diskussioner och 
reflektioner, både i barngrupp och i arbetslaget. Samtalen bör innehålla frågor gällande vad 
som är kvinnligt respektive manligt samt frågor som berör saker som anses vara flickaktigt 
respektive pojkaktigt. Vidare upplever samtliga informanter det som viktigt att man är 
medveten om sitt eget förhållningssätt, genom att tänka på hur man talar till barnen och vad 
man säger inför dem. Att inte göra skillnad på flickor och pojkar är något som betonas som 
viktigt, det vill säga att lyfta fram båda könen och se till att alla får ta lika mycket plats. Fyra 
av informanterna delger att pojkar många gånger både syns och hörs mer än vad flickor gör 
och på så sätt tar mer plats i verksamheten. Endast en informant lyfter fram det som viktigt att 
inte använda könsstereotypa benämningar, samma informant lyfter även fram att litteraturen 
bör vara anpassad till både flickor och pojkar. När det gäller samlingstillfällen talas det om att 
man bör arbeta med att barn får lära sig att sitta bredvid olika kamrater, det betonas således att 
man måste se till att det inte blir för uppdelat mellan de två könen. Informanterna menar också 
på att man måste se till att alla får komma till tals där en metod med en såkallad pratpinne 
lyfts fram. 
 
Utbudet av material på förskolan är något som framhålls som viktigt. Här handlar det om att 
se till att det finns material för alla, både för flickor och för pojkar samt material som anses 
vara typiskt flick- respektive pojkaktigt. Alla barn ska erbjudas att leka med allt. 
Värdegrundsfrågor anses vara ett ämne som ligger nära jämställdhetsarbetet och tre av 
informanterna anser således att detta är något man bör arbeta med. Samtliga informanter 
delger att de som främst deltar i jämställdhetsarbetet är pedagoger och barn, vilket betyder att 
föräldrarna inte deltar i speciellt hög grad. Alla informanter är eniga om att föräldrarnas 
delaktighet borde vara större. Hinder för jämställdhetsutveckling anses vara det egna 
förhållningssättet och även föräldrarna anses utgöra ett hinder. Viktiga jämställdhetsfrågor att 
driva och utveckla tycks främst vara eget förhållningssätt gentemot barn och personal. 
Föräldrarnas grad av delaktighet gällande jämställdhetsarbete och i verksamheten är också 
något som poängteras som viktigt. Två utav informanterna ställer sig kritiska när det gäller 
rektorers/förskolechefers delaktighet och ledning gällande jämställdhetsarbete. Det man 
saknar är fortbildning och tydlig styrning och engagemang. Vidare kan man se att det 
förekommer spridning av resultat i hög grad och att de flesta informanter väljer att sprida 
resultaten via samtal av olika slag. En informant anser att spridning av resultat ej sker och 
anledningen till detta menar hon är att aktivt jämställdhetsarbete inte bedrivs i hennes 
verksamhet.   
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6. Diskussion 
 
I diskussionen redogörs för och diskuteras val av metod och tillvägagångssätt. Arbetet 
kommer att kritiskt granskas och trovärdigheten fastställas. Vidare diskuteras resultat och 
slutsatser och diskussionen kommer även innehålla redogörelser och reflektioner kring den 
tidigare forskning som bakgrunden belyser. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Innan jag startade upp min studie valde jag att studera Patel och Davidson (2003) och deras 
tankar kring kvalitativa intervjuer. Detta gjorde att jag själv fick en större kunskap kring att 
just arbeta med kvalitativa intervjuer, vilket jag så här i efterhand kan se var ett positivt val då 
detta hjälpe mig att utveckla mina egna intervjufrågor. Min förhoppning med att välja 
kvalitativa intervjuer var att få fram så mycket som möjligt av informanternas beskrivningar 
av hur de arbetar med jämställdhet. Efter att jag hade studerat tidigare forskning fortsatte jag 
med att utforma intervjufrågor och genomförde en försöksintervju, en såkallad pilotintervju 
med en pedagog, för att på så sätt se om frågorna var tillräckligt tydliga. Syftet med att 
genomföra en pilotintervju var inte enbart att ta reda på om intervjufrågorna var tillräckligt 
välformulerade utan gav mig också möjlighet att träna på att agera intervjuare, då Patel och 
Davidson (2003) hävdar att man måste träna för att bli en bra intervjuare. Efter pilotintervjun 
märkte jag av att jag från början hade alldels för rikligt med frågor och därför reviderade jag 
dessa. Någon fråga omformulerades eftersom det under pilotintervjun visade sig att alla frågor 
inte var så öppna som jag hade önskat, vilket jag bedömde skulle ha gett informanterna 
utrymme att svara ja eller nej. Vidare ställde jag inte tillräckligt med följdfrågor, frågor som 
jag i efterhand kom att tänka på. I och med genomförandet av pilotintervjun blev de riktiga 
intervjuernas genomförande bättre, trots att jag fortfarande tycker att jag ställde för lite 
följdfrågor. Under intervjuerna med undersökningspersonerna märkte jag också av att en del 
av informanterna ett flertal gånger hade svårigheter med att veta vad de skulle svara på 
frågorna, trots att jag innan klargjort syftet med intervjun. Vad jag funderar över är om 
frågorna inte var tillräckligt välformulerade eller om det hade med något annat att göra, då 
detta inte var något problem under pilotintervjun? Eller kan det ha att göra med att jag inte 
ställde frågorna tillräckligt tydligt så att de berörda informanterna förstod direkt? 
 
Under intervjuernas gång kunde jag uppleva att det var svårt att få informanterna att fördjupa 
sina tankar trots att jag valt att använda mig av öppna frågor då det enligt Patel och Davidson 
(2003) lämnar maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom. Överlag fungerade 
intervjuerna ändå bra, men eftersom frågorna många gånger gick in i varandra kände 
informanterna att de redan svarat på frågan. Jag kan också tänka mig att jag själv bidrog till 
att informanterna inte fördjupade sina svar eftersom jag inte ställde tillräckligt med 
följdfrågor. Trots att jag så här i efterhand känner att jag hade kunnat få ut mer av intervjuerna 
om jag själv hade varit mer aktiv så upplever jag ändå att informanterna gav relativt tydliga 
svar kring hur de arbetar med jämställdhet. Detta tror jag kan ha med deras långa erfarenhet 
som pedagoger att göra. 
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När jag valde vilka personer jag skulle intervjua var det viktigt för mig att försöka att få en 
geografisk spridning för att försäkra mig om att de arbetar inom olika verksamheter, då min 
förhoppning var att man på detta sätt kunde få fram variationer av olika arbetsmetoder och 
tillvägagångssätt. Informanternas erfarenheter vägde också tungt vid urvalet. Jag anser att jag 
lyckats bra med att få en geografisk spridning och jag tycker även att jag lyckats få tag i 
informanter med lång erfarenhet inom förskoleverksamhet. Däremot kan det tänkas att det 
finns andra pedagoger med än större erfarenhet av jämställdhetsarbete inom 
förskoleverksamhet som jag hade fått mer ut av att intervjua. Vad som också hade varit 
intressant är vilket resultat jag kommit fram till om jag hade kompletterat intervjuerna med 
arbetsplatsbesök i syfte att studera det praktiska, dagliga arbetet, för att på så sätt mer konkret 
fått möjlighet att se jämställdhetsarbetet på plats. Det är intressant att ställa sig frågan, lever 
pedagogerna som de lär? Att pedagoger beskriver att de arbetar med jämställdhet behöver inte 
automatiskt innebära att de gör det i praktiken. Det hade således varit intressant att på plats se 
hur informanterna i sitt praktiska arbete bemöter flickor och pojkar, om de gör skillnad mellan 
könen och om de tänker på sitt eget förhållningssätt.  

Informanternas svar var många gånger väldigt lika varandra. Deras beskrivningar visade att 
informanternas praktiska jämställdhetsarbete i stort utfördes på samma sätt. Detta gjorde det 
enklare för mig att dra slutsatser när det gällde att se skillnader och likheter och det var också 
relativt enkelt att sammanfatta deras beskrivningar och synliggöra deras uppfattningar. Att 
jämföra mina anteckningar från intervjun med det inspelade materialet gav mig också en 
försäkran om att jag fått med mig all viktig information som informanterna delgett och att jag 
inte missat något väsentligt.  
 
En nackdel med kvalitativa intervjuer är dock transkriberingsprocessen då den är väldigt 
tidskrävande, att skriva ut en intervju tog väldigt lång tid. Fördelen är att man har intervjun 
registrerad, så att man kan lyssna på den om och om igen samt att man kan göra det när som 
helst. Patel och Davidson (2003) poängterar att talspråk och skriftspråk inte är samma sak, att 
kroppsspråk, gester, mimik, betoningar och ironier försvinner vid omskrivningen av samtal 
till text. Detta kan jag tycka är en nackdel då man bland annat genom kroppsspråk kan utläsa 
engagemang och miner som visar exempelvis uppgivenhet, vilket senare inte framkommer i 
skriven sammanfattad text. Vidare menar Patel och Davidson (2003) att själva inspelningen 
av intervjun kan påverka vilka svar man får. Jag upplevde inte att informanterna var negativt 
påverkade av ljudinspelningen. Detta tror jag beror på att jag innan förklarat syftet med 
ljudinspelningen samt informerat deltagarna om att det inspelade materialet är konfidentiellt. 
Det är naturligtvis omöjligt att helt säkert veta hur intervjuerna hade utformat sig eller om 
svaren hade sett annorlunda ut om intervjuerna inte hade spelats in. Det går alltså inte att 
utesluta om detta kan tänkas vara en anledning till att informanterna inte alla gånger 
fördjupade sina tankar i den mån jag hade önskat. 
 

  



30 

 

6.1.1 Fastställande av trovärdighet  
 

Patel och Davidsson (2003) menar att reliabilitet och validitet inte har samma innebörd i 
kvalitativ forskning som i kvantitativforskning. Istället omfattar kvalitet hela 
forskningsprocessen. Dessa begrepp är sammanflätade under kvalitativ forskning och därför 
används sällan begreppet reliabilitet. Validiteten är inte enbart relaterad till själva 
datainsamlingen utan ska genomsyra forskningsprocessens samtliga delar. För att fastställa 
trovärdigheten har jag därmed försökt att skaffa underlag för att kunna göra en trovärdig 
tolkning av informanternas livsvärld. Jag har också försökt beskriva forskningsprocessen så 
att de som tar del av resultaten kan bilda sig en egen uppfattning om valen jag gjort. Utifrån 
dessa steg menar Patel och Davidson (2003) att man kan stärka vad som menas med validitet. 
Vidare har jag lyssnat igenom det inspelade materialet flertalet gånger samt jämfört detta med 
anteckningarna som gjordes vid intervjutillfällena för att vara säker på att jag fått med all 
viktig information som informanterna delgett.   

6.2 Resultatdiskussion 

 

Min förhoppning med studien var att kunna beskriva hur jämställdhetsarbete bedrivs inom 
förskolans verksamhet. Jag ställde mig också frågorna hur förskolepersonalen beskriver sitt 
arbete med jämställdhet samt vilka resultat de anser att jämställdhetsarbetet gett.  
Rithander (1991) menar på att metodutveckling måste ske utifrån den enskilda förskolans 
förutsättningar och hävdar således att det inte finns metoder som fungerar för alla. Faktorer 
som barngruppens sammansättning, ålder, bakgrund, personalens utbildning och inriktning 
och hur hemsituationen ser ut för barnen är sådant som avgör hur man bör arbeta. Det finns 
alltså inga färdiga modeller som passar överallt. Rithander poängterar att barngruppen 
ständigt förändras och därmed även deras behov. Varje förändring innebär nya utmaningar 
vilket kräver en förändring i arbetssättet. Resultatet av de sammanställda intervjuerna visar att 
det finns många likheter gällande valet av arbetsmetoder där samtal är en metod som 
framhålls som mycket viktigt. Samtal i form av diskussioner i barngrupp där man gemenamt 
reflekterar över frågor kring exempelvis kvinnligt, manligt och vad som anses vara typiskt 
flickaktigt respektive pojkaktigt. Vidare talas det om att man även bör diskutera i stundens 
hetta, det vill säga när det uppkommer situationer där man kan lyfta frågor med enskilda barn 
och tillsammans reflektera över vad som hänt eller varför man tycker på ett visst sätt. Att 
reflektera gemensamt i arbetsgruppen är också något som framhålls som viktigt, det vill säga 
att diskutera hur man ska arbeta och varför. I Kvalitet i förskolan: allmänna råd och 

kommentarer (Skolverket, 2005) framgår det att personalen aktivt måste arbeta för 
jämställdhet mellan pojkar och flickor genom att integrera detta arbete i den pedagogiska 
verksamheten. Det handlar således om att analysera och diskutera sina egna föreställningar 
om vad som är kvinnligt respektive manligt och hur miljön kan utformas för att stärka 
jämställdhetsarbetet. Av detta tycker jag mig kunna se att det informanterna anser är viktigt 
stämmer överrens med det som skolverket framhåller som viktigt. ”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”. (Skolverket 2010, s.5)  
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Freeman (2007) menar att vuxna är kraftfulla förebilder som barn utformar sin könsidentitet 
efter. Studien tar upp vikten av att vuxna sänder meddelanden som återspeglar deras 
värderingar och övertygelser så att barn på så sätt kan förverkliga sina drömmar och 
förhoppningar utan att vara bunden av stereotypa begränsningar. Att tänka på hur man talar 
till barnen och på vilket sätt är även det något som informanterna menar är viktigt. Det 
handlar då om att tänka på vad man säger inför dem. Detta tycker jag visar på att 
informanterna är medvetna om att man som pedagog påverkar barnen utifrån sitt eget sätt att 
agera. Enligt den sociokulturella teorin sker lärande i samspel med andra. Genom att samtala 
lyssna, härma och samverka med andra får barn ta del av kunskaper och färdigheter som i sin 
tur lär barnen vad som är intressant och värdefullt för den kultur de lever i. Det är genom 
interaktion som kunskap, mening och förståelse skapas. Hur en person lär och den situation 
personenen befinner sig i är en grundläggande del av det som lärs. (Dysthe, 2003) Utifrån 
detta tycker jag mig kunna dra den slutsatsen att förhållningssätt ligger nära det Dysthe (2003) 
kallar för interaktion. Min slutsats är att det är genom interaktionen mellan pedagog och barn 
lärandet sker, därav har pedagogens förhållningssätt stor betydelse. Både när det gäller vad 
man säger och vad man gör. Informanterna lyfter också vikten av att inte göra skillnad på 
flickor och pojkar, att lyfta båda könen och se till att alla får ta lika mycket plats. Rithander 
(1991) betonar vikten av att lyfta fram och stärka det enskilda barnet. Genom att barn känner 
trygghet vågar de pröva på nya möjligheter och lära sig nya saker. Informanternas åsikter 
kring detta överrensstämmer med Rithanders resonemang vilket även är vad läroplanen 
påtalar. Det jag funderar över är i vilken omfattning detta arbete faktiskt sker. Resultatet visar 
att informanterna anser det vara en viktig fråga, men man kan även se att informanterna 
hanterar frågan praktiskt väldigt olika. En av informanterna säger klart och tydligt att de i 
hennes verksamhet inte arbetar aktivt med jämställdhet, vilket gör att man kan dra slutsatsen 
att läroplansmålen inte följs.  
 
Det är vanligt att man får höra att pojkar tar mest plats, att de både syns och hörs mer än vad 
flickor gör, vilket även informanterna tar upp. Det kan handla om situationer som samlingar, i 
den fria leken etc. I Statens offentliga utredning (SOU 2006:75) framgår det att den tydligaste 
skillnaden mellan flickor och pojkar görs av de förväntningar som personalen har på 
respektive kön. Förväntningarna kan handla om att pojkar anses vara bråkiga, högljudda och 
otåliga medan flickor förväntas att agera hjälpreda och att ta ansvar för både sig själv och sin 
omgivning. Slutsatsen jag drar är att detta handlar om pedagogernas egna förhållningssätt och 
att det förmodligen sker på ett omedvetet plan. Eidevald (2009) tar upp i sin studie att varje 
gång förskollärare uttalar något om hur flickor respektive pojkar är eller då de bemöter dem 
olika återskapas kön som kategori. Eidevald hävdar att om man exempelvis beskriver pojkar 
som aktiva beskriver man också outtalat flickor som passiva. Samma sak säger uttalanden 
som att flickor kan vänta, att pojkar inte kan vänta. En möjlig slutsats som jag tycker att jag 
kan dra av detta är att det faktiskt kan vara så att pedagogers egna föreställningar om pojkar 
och flickor påverkar det förhållningssätt man har gentemot barnen.  
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Under samlingstillfällena delger informanterna olika metoder de arbetar efter, bland annat 
gällande vem barnen sitter bredvid. I stora drag handlar det om att barnen får träna på att sitta 
bredvid olika kompisar ur ett jämställdhetssyfte, exempelvis pojke, flicka. En informant 
menar dock på att hon inte placerar barnen varannan pojke, varannan flicka utan anser istället 
att ett yngre barn bör sitta bredvid ett äldre. Vad som också poängteras som viktigt av 
informanterna är att alla får komma till tals och ta lika mycket plats. John och Sabljar (2009) 
menar att det under samlingar är viktigt att fördela ordet jämt mellan flickor och pojkar. Att 
man genom språket kan träna flickor i att argumentera och debattera och pojkar att reflektera. 
Odelfors (1998) undersökning visar att pojkar många gånger har större möjlighet att uttrycka 
sig i samlingar och i andra vuxenstyrda aktiviteter än vad flickor har. Hur vuxna bemöter barn 
är det villkor som inverkar mest på barnens grad av deltagande. I den sociokulturella teorin 
ses språk och kommunikation som grundvillkoret för att lärande och tänkande ska kunna ske. 
Språket används för att förstå och tänka för sig egen del men också för att förmedla det vi 
förstår till andra. (Dysthe, 2003) Min slutsats kring detta är att samlingstillfällen är ett viktigt 
forum för lärande. Interaktion sker både mellan pedagoger och barn och mellan barnen själva. 
Genom att pedagogerna medvetet arbetar med att ge alla barn lika mycket talutrymme främjar 
det ett lärande på flera olika plan. Barnen lär sig att lyssna och förstå varandra, de värderar 
och omvärderar kunskap samtidigt som de tar till sig ny information. 
 
Utbudet av material på förskolan är en fråga som anses vara viktig. Att det finns material för 
alla och även att det finns typiska flick- och pojkleksaker. Även utemiljön nämns då en 
informant menar att denna miljö är något som man måste arbeta med för att göra den mer 
jämställd. Wedin (2011) hävdar att man kritiskt måste granska och problematisera innehållet i 
sin verksamhet och att det i förskolan kan handla om innehållet i de aktiviteter som 
genomförs, vilket lekmaterial som finns och hur det presenteras. Freeman (2007) studie visar 
att förskolebarn många gånger konstruerar könsstereotypa definitioner av vad flickleksaker 
respektive pojkleksaker är för något. En av informanterna berättar om att de i deras 
verksamhet köpt in lego mer anpassat för flickor i syfte att försöka locka dem till denna typ av 
lek och material. Rithander (1991) menar att flickor och pojkar ofta gör olika saker, att deras 
lekar har olika innehåll, att de ofta väljer olika slags lekmaterial och utför aktiviteterna i olika 
rum i förskolan. När det gäller valet av lekar hävdar Rithander att flickor gärna leker 
låtsaslekar, exempelvis rollekar där de klär ut sig. Pyssel är också något som flickor många 
gånger står för. Vidare hävdar Rithander att pojkar ofta sysselsätter sig med 
konstruktionslekar av olika slag, exempelvis legobyggen, kojbyggen och klossbyggen. 
Pojkars val av lekar handlar om rörliga leksaker och de intresserar sig för hur dessa används. 
Även fantasilekar är något som pojkar många gånger sysselsätter sig med.  
 
Davies (2003) menar att förskolebarn använder många klädesdetaljer för att visa sitt kön. 
Hans studie visar att barn sammankopplar symboler för kön till vad de anser vara ett kvinnligt 
respektive manligt beteende. Kläderna är ett symboliskt sätt att se till att respektive kön är 
klart urskiljbart, det handlar om att kjolar, barnvagnar och dockor signalerar i allmänhet 
kvinnlighet medan byxor, gevär och uniformer signalerar manlighet. Utklädningskläder är 
något som en av informanterna nämner och att det är flickor som oftast väljer att leka med 
detta. Exempel på utklädningskläder som nämns är bland annat klänningar och peruker.  
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Wedin (2011) hävdar att man som pedagog måste ha kunskap och vara medveten om 
traditionella könsmönster/könsnormer samt att man bör använda pedagogiska metoder för att 
motverka dessa. Det kan handla om att stimulera flickor och pojkar till könsgemensamma 
lekar och att stimulera både flickor och pojkar till att använda alla utrymmen. Informanterna 
menar på att materialet på förskolan inte bör vara uppdelat, det vill säga att bilar finns i ett 
hörn och dockor i ett annat. En av informanterna menar att det förr talades mycket om att man 
skulle ha bilar i dockvrån och så vidare, men att det idag i hennes verksamhet ser likadant ut 
som förr, att materialet är uppdelat. En annan informant delger att de arbetar efter att inte 
använda könsstereotypa benämningar i verksamheten, exempelvis genom att det som förr 
benämndes som dockvrå kallas för lekvrå. I SOU 2006:75 framgår det att många förskolor har 
de mest könskodade leksakerna och materialen placerade i olika rum vilket bidrar till att hålla 
isär flickors och pojkars lek. Detta styrker mitt resonemang om vikten av att utforma miljön 
på ett sätt där man inte delar upp material, vilket enligt min åsikt befrämjar 
jämställdhetstanken. Värdegrundfrågor är något som de flesta informanterna anser gå hand i 
hand med jämställdhetsarbete. Att man arbetar med hur man är mot varandra, alla människors 
lika värde, hur man är en bra kompis och så vidare. Här håller jag med informanterna då jag 
anser att värdegrundsfrågor utgör grunden för hur jämställda vi är. Även Läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) framhåller att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
förståelse för att alla människor har lika värde oavsett kön, social bakgrund, sexuell läggning, 
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning.  
 
Enligt Rithander (1991) är en bra arbetsmetod att som pedagog själv delta i barnens aktiviteter 
då det många gånger leder till att leken blir mer av samlek med både pojkar och flickor. Detta 
gäller både traditionella flick- och pojklekar. Två av informanterna hävdar att man som 
pedagog själv bör gå in i leken för att hjälpa och locka barn till att leka med material de 
vanligtvis inte väljer. Detta håller jag med om, att det är en bra metod efter som metoden 
möjliggör att pedagoger aktivt och praktiskt kan arbeta tillsammans med barnen via lek för att 
utveckla jämställdhetstankar. Här går pedagogerna in med ett specifikt förhållningssätt där 
syftet är att få barn att samspela och interagera med varandra. Den sociokulturella teorin 
lägger tonvikten vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte genom 
individuella processer. (Dysthe, 2003) Min slutsats är att pedagogerna gör ett medvetet val 
genom att interagera med barnen utifrån ett specifikt syfte i en specifik situation och liksom 
den sociokulturella teorin slår fast är detta en situation där lärande sker. 
 
Vidare delger informanterna att de som främst deltar i jämställdhetsarbetet är pedagoger och 
barn, vilket betyder att föräldrarnas delaktighet inte existerar nästintill alls. Regeringskansliet 
(2006) tar upp om att jämställdhetsarbete inom förskolan huvudsakligen uppmärksammar det 
som sker i förskolan, men att det faktiskt finns andra miljöer och faktorer som påverkar 
barnen. Det kan handla om ekonomiska förutsättningar i hemmet och barnets egen bakgrund. 
Därav menar de att ett framgångsrikt föräldrasamarbete borde vara högt prioriterat i 
anslutning till jämställdhetsarbetet. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) framgår det att förskolans 
arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Att förskolan är tydlig 
gällande mål och innehåll är en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till 
inflytande. Informanterna menar på att föräldrarnas avsaknad av delaktighet främst beror på 
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bristande intresse från föräldrarnas sida. Enligt läroplanens mål drar jag den slutsatsen att det 
är pedagogernas ansvar att motivera föräldrar till blir mer delaktiga i förskolans arbete. Alla 
informanter är eniga om att föräldrar borde vara mer delaktiga, samtidigt som man själv 
släpper taget kring det pedagogiska ansvaret när man möter på motstånd. En annan informant 
har liknande tankar kring viktiga jämställdhetsfrågor att driva och utveckla och menar på att 
man bör arbeta med vad vuxna och föräldrar tänker kring jämställdhet.  
 
Eidevald (2009) menar att om man ska kunna genomföra en verklig förändring gällande 
jämställdhet behövs inte bara kunskap utan att arbetslaget dessutom gemensamt sätter fokus 
på sina egna handlingar, exempelvis genom att filma sig själv och analysera sitt eget 
bemötande gentemot barn. John och Sabljar (2009) hävdar att man som pedagog måste sätta 
på sig sina genusglasögon, det vill säga att få syn på sig själv och sitt eget handlande och att 
bli medveten om sina värderingar och sitt förhållningssätt. Det är först när vi blir medvetna 
om hur vi är med och skapar stereotypa könsmönster och strukturer som det finns en 
möjlighet till verklig förändring. Enbart två av informanterna uttrycker tydligt att det egna 
förhållningssättet är en viktig jämställdhetsfråga att driva och utveckla, vilket får mig att 
reagera eftersom forskning visar att denna fråga är en av de viktigaste. Vad detta beror på är 
svårt att svara på, men den slutsats jag drar är att det råder en ganska stor omedvetenhet 
gällande ämnet. Eidevald (2009) tar upp i sin studie att förskollärare många gånger har lätt för 
att tala om jämställdhet i generella termer – att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter 
utan begränsningar som kopplas till kön, men att de har svårt att uttrycka hur man konkret kan 
arbeta med jämställdhet. Eidevald poängterar att förskollärarna sällan diskuterade sitt eget 
bemötande när de talade om verksamheten, att man såg bortom sig själv och lyfte fram miljön 
och då framförallt leksaker som hinder. Resultatet visar att det Eidevald tar upp stämmer. 
Informanterna hade lätt för att lyfta fram vad som är viktigt men svårare att konkret beskriva 
hur man arbetar. Hinder för jämställdhetsutveckling menar informanterna främst är de själva 
på grund av omedvetenhet samt att föräldrarna kan utgöra ett hinder. Eidevald (2009) studie 
tar upp om att förskollärarna ofta valde att lyfta fram vilka hinder de såg för att nå målen 
kring jämställdhet istället för att svara på direkta frågor. Hindren som bland annat att barn blir 
påverkade av massmedia samt att barnens föräldrar många gånger gör motstånd gentemot 
jämställdhetsarbete. Informanterna lyfte främst miljön, föräldrarna, ointresserade 
arbetskamrater och ledningen som hinder. Detta tycker jag visar att liksom Eidevald påpekar 
lyfter pedagogerna över problemen på annat, bortom sig själva. Man lyfter visserligen frågan 
att det är viktigt att arbeta med det egna förhållningssättet, men det utförs inte i någon större 
omfattning och inte heller beskriver man hur det skulle gå till. 
 
Att synliggöra hur och varför man arbetar med jämställdhet i förskolan anser jag vara oerhört 
viktigt. Vad jag kan se utifrån vad resultatet visar anser inte informanterna det vara lika 
viktigt. De sprider främst sina resultat i form av samtal av olika slag, närmare bestämt via 
utvecklingssamtal, föräldramöten och via vardagliga samtal. Min slutsats av detta blir att även 
om en informant uttrycker vikten av föräldrasamverkan och den andra uttrycker tanken om att 
föräldrar inte skulle vara intresserade så kan man ändå se en gemensam röd tråd som inte 
överrensstämmer med läroplanens intentioner, det vill säga dessa pedagoger arbetar inte aktivt 
för att utveckla samarbete och söker inte heller nya metoder för att komma närmare 
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föräldrarna. Ett fåtal informanter poängterar avsaknaden av rektorns/förskolechefens 
delaktighet i verksamheten. Den mest avgörande faktorn för ett hållbart och framgångsrikt 
jämställdhetsarbete är ledningens engagemang. De bästa resultaten nås där ledningen är aktiv 
och drivande då det ger jämställdhetsarbetet legitimitet. All personal måste delta i arbetet med 
jämställdhet och arbetet måste också förankras i allt pedagogiskt arbete för att få genomslag. 
(Wedin, 2011)  
 
En informant lyfter litteraturens betydelse i jämställdhetsarbetet. Wedin (2011) menar att det 
man bör se över är vilken slags litteratur man har i sin verksamhet. Litteratur förser barn med 
bilder och modeller för hur man ska vara som flicka och pojke och som man och kvinna. 
Litteraturen ger på så sätt indirekta erfarenheter om hur de själv kan agera. När barn lyssnar 
på traditionella berättelser menar Davies (2003) att de lär sig att se sig själva och andra som 
en del av sina egna könsuppdelade berättelser. Sagor förser barn med egenskaper, metaforer 
och skisser med vars hjälp de kan tolka sina positioner i den sociala världen. Vilka böcker 
barn möter på förskolan har därför betydelse för jämställdhetsarbetet, men än viktigare är 
dock hur pedagogerna samtalar och förmedlar böckernas innehåll till barnen. Som pedagog 
bör man vidga och utmana barnens vyer, genom att exempelvis omskapa berättelser - 
tillexempel genom att byta kön på huvudpersonen. (Wedin, 2011). Även John och Sabljar 
(2009) lyfter fram vikten av att läsa sagor och berättelser med förebilder som bryter de 
traditionella könsrollerna då de flesta barnböckerna har en huvudrollsinnehavare som är en 
pojke, man eller ett djur med ett manligt kön.  
Utifrån vad mina resultat visar kan man också utläsa skillnader gällande konkreta resultat som 
informanterna anser uppnåtts. En informant menar att hon inte kan peka på några konkreta 
resultat i och med att de inte aktivt arbetar med jämställdhetsarbete, medan en annan 
informant hävdar att jämställdhetsarbete självklart ger resultat men att det kan vara svårt att se 
på en gång. Vidare delger en informant att jämställdhetsarbetet först och främst resulterat i att 
flickor tar mer plats än vad de tidigare gjort. En annan informant pekar på att barn idag väljer 
att leka med det motsatta könet lika ofta som de väljer att leka med samma kön. Barn söker 
sig gärna till andra barn av samma kön, det vill säga att flickor helst leker med flickor och 
pojkar med pojkar. (Rithander, 1991) Här visar informanternas beskrivningar i jämförelse 
med forskning att jämställdhetsarbete ger resultat. 
 
En viktig fråga informanterna lyfter gäller fortbildning och hur de utvecklar sig själva som 
pedagoger. Medan tre av informanterna fått delta i fortbildning eller studiedagar gällande 
jämställdhetsarbete har två av informanterna inte alls fått någon utbildning. Wedin (2011) 
hävdar att utbildning i olika former är en viktig del av ett utvecklingsarbete i jämställdhet. För 
att kunna arbeta med genus och jämställdhet behövs kunskaper om detta samt kunskaper om 
hur det ser ut i den egna verksamheten. Wedin menar även att om man ska kunna bedriva ett 
framgångsrikt jämställdhetsarbete måste man ha kunskap om hur jämställdhet samt 
ojämställdhet skapas.  
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6.3 Egna reflektioner 

 
Efter avslutat arbete vill jag dra ytterligare slutsatser gällande frågorna: Hur arbetar pedagoger 
för att uppnå jämställdhetsmålen i förskolan samt arbetar dem med områden som forskning ur 
ett jämställdhetsperspektiv anser viktiga att arbeta med?  
 
Lpfö 98 (Skolverket, 2010) fastslår att vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar och de 
krav/förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattning om vad som är 
kvinnligt respektive manligt. Vidare framgår det att förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Alla barn ska ha samma möjlighet att pröva och utveckla 
intressen och förmågor utan hinder från stereotypa könsroller. Arbetslaget ska verka för att 
både flickor och pojkar får lika stort utrymme och inflytande i verksamheten. Jag anser att 
informanterna arbetar utifrån läroplanens mål, men jag anser också att det kanske inte görs i 
tillräckligt stor omfattning. Intentionerna finns och informanterna delger också att de arbetar 
med att inte göra skillnad på flickor och pojkar och att alla ska få ta lika mycket plats i 
verksamheten, vilket överensstämmer med läroplanen. Vidare arbetar de med att försöka ha 
ett stort utbud av material som alla kan ta del av, även typiska flick- och pojkleksaker. Under 
samlingar arbetar de efter att barnen får sitta bredvid olika kamrater, i syfte att det inte ska bli 
för uppdelat mellan könen. Pedagogerna försöker fördela ordet så att alla får komma till tals 
och får ha lika mycket talutrymme. Sammantaget så tycker jag mig kunna dra slutsatsen att de 
pedagoger som deltagit i undersökningen på olika sätt och i olika omfattning arbetar i enlighet 
med läroplanens mål, dock är det även viktigt att här lyfta fram att det även finns pedagoger 
bland informanterna som beskriver att de inte gör detta i dagsläget. Lika viktigt är det att lyfta 
fram att just denna pedagog under själva intervjutillfället vid ett flertal tillfällen fick aha-
upplevelser kring faktiskt utfört jämställdhetsarbete i hennes verksamhet. Hennes egen 
upplevelse var att jämställdhetsarbete inte utfördes men då jag uppmärksammade henne på 
flertalet situationer/metoder i det dagliga arbetet hon beskrev så kunde hon själv se att 
pedagogerna även i hennes verksamhet till viss del hade ett jämställt förhållningssätt i arbetet 
med barnen. Jag tycker därför också att jag kan dra den slutsatsen att det i hennes fall handlar 
mer om en omedvetenhet kring vad jämställdhetsarbete egentligen är. Jag tänker mig att det 
kan förhålla sig så att denna informant och även andra informanter hade föreställningen om 
att arbete med jämställdhetsfrågor sker i projekt eller temaarbeten och att konsekvensen av 
denna föreställning blir att man inte riktigt ser eller tänker på det jämställdhetsarbete man 
faktiskt utför i det vardagliga arbetet. En tänkbar orsak till omedvetenhet skulle kunna vara att 
arbetslagsarbetet inte är utformat på ett sådant sätt att jämställdhetsaspekten lyfts kontinuerligt 
som en pedagogisk fråga. Detta är även en viktig ledningsfråga då rektor/förskolechef har det 
yttersta ansvaret för den pedagogiska ledningen. Att informanten menar på att de i hennes 
verksamhet inte aktivt arbetar med jämställdhet får mig att fundera över om hon har 
upplevelsen av att jämställdhetsarbete innebär något som ytterligare ska göras utöver det 
dagliga arbetet? John och Sabljar (2009) poängterar att målet med jämställdhetsarbete är att 
integrera det i vardagen och att se det som ett förhållningssätt som präglar varje stund, utan att 
det blir något som ytterligare ska göras. 
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Forskning visar att betydelsefulla arbetsområden som pedagoger bör arbeta med, är att bli 
medveten om sitt eget förhållningssätt (Eidevald, 2009; John och Sabljar, 2009) och att 
kontinuerligt föra diskussioner i arbetslaget där egna föreställningar om vad som är kvinnligt 
respektive manligt synliggörs. (Skolverket, 2005) Forskning tyder också på att man bör arbeta 
med att stärka det individuella barnet (Rithander, 1991), att miljön är utformad på ett sådant 
sätt att materialet inte blir könsuppdelat (SOU 2006:75) samt att föräldrarnas delaktighet är av 
stor betydelse (Regeringskansliet, 2006). Vidare konstaterar forskning (Skolverket, 2005) att 
både pedagoger och ledning har en nyckelroll i jämställdhetsarbetet, där ledningens styrning 
och engagemang har stor betydelse samt även utbildning/fortbildning inom området (Wedin, 
2011). Att observera både barngrupper och varandra i det pedagogiska arbetet är också något 
som framhålls som viktigt, för att få syn på flickors och pojkars roll i leken samt sitt eget 
förhållningssätt och sina egna föreställningar. (Eidevald, 2009; John och Sabljar, 2009; 
Rithander, 1991; Wedin, 2011) Litteraturen lyfts fram som ett viktigt verktyg att använda sig 
av (Davies, 2003; John och Sabljar, 2009; Wedin, 2011) liksom att aktivt delta i barns lek och 
aktiviteter (Rithander, 1991). Det resultatet av min undersökning visar i positiv bemärkelse är 
att informanterna lyfter frågan om att bli medveten om sitt eget förhållningssätt som viktigt. 
Även diskussioner i arbetslaget anses vara viktigt och är också något som någon enstaka 
informant arbetar utifrån. Samtliga informanter arbetar med att stärka det individuella barnet, 
men använder olika tillvägagångssätt. Informanter poängterar också föräldrarnas delaktighet 
som viktig och likaså ledningens engagemang. En av informanterna betonar litteraturens 
betydelse och arbetar utifrån att välja litteratur som tilltalar både flickor och pojkar. 
Informanterna lyfter även pedagogernas delaktighet i barns lek som viktig.  
De brister i jämställdhetsarbetet som resultatet visar rör sig i huvudsak kring frånvarande 
ledning och styrning gällande både fortbilning samt pedagogiskt arbete i arbetslaget. Som 
pedagog kan man uppleva eller naturligtvis befinna sig i en faktisk vardag där 
rektor/förskolechef inte är tillräckligt synlig i det vardagliga arbetet. Det är dock viktigt att 
pedagoger lyfter problemet tillsammans med ledningen samt att man även trots detta aktivt 
själv fortsätter att arbeta med att utveckla jämställdhetsfrågan i verksamheten. Jag anser att 
fortbildning bör vara något som erbjuds kontinuerligt ute i verksamheterna då resultaten av 
fortbildning är många. Personalen får ny kunskap, nya insikter, aha-upplevelser kring eget 
förhållningssätt samt ges möjlighet att tillsammans reflektera över den egna verksamhetens 
innehåll och utveckling. Det yttersta ansvaret för att fortbilda personal ligger hos 
rektor/förskolechef men även personalen har ett ansvar att lyfta fram fortbildningsbehov inför 
ledningen. Personalen har stora möjligheter via gjord dokumentation, exempelvis via 
utvärderingar att synliggöra behov av fortbildningsinsatser. Informanterna lyfter frågan om 
gemensamt reflekterande som viktig och ändå visar resultatet att detta är något som inte 
förekommer i någon större utsträckning i den planerade verksamheten. Det får mig att fundera 
över om informanterna gett förväntade svar, det vill säga att man svarar det alla vet är rätt och 
riktigt? Pedagogerna beskriver vikten av att arbeta med det egna förhållningssättet, men detta 
utförs inte i någon större utsträckning. Ett talesätt är att barn gör som man gör och inte som 
man säger, vilket tyder på att man som pedagog måste tänka på sitt eget förhållningssätt. Alla 
bär med sig värderingar och tankar om vad som är flickaktigt respektive pojkaktigt och 
genom att jag som pedagog har förväntningar på hur barn ska agera och vara innebär det 
också att jag påverkar barnens val. Det kan många gånger tyckas vara lätt att inte göra 
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skillnad men enligt egen erfarenhet är detta med att särskilja könen något som ständigt pågår 
ute i verksamheterna, medvetet eller omedvetet. 

Det är vanligt att höra att pojkar tar mer plats och det är också något som några av 
informanterna lyfter fram. En fråga jag ställer mig är dock varför pojkar tar mer plats, kan det 
vara så att det är pedagoger som tillåter pojkar att röra sig mer och att ha en högre ljudnivå 
eller kan det vara så som Informant 2 hävdar, att man inte är lika tolerant när det gäller 
flickors beteenden? Som pedagog kan man alltså bära med sig föreställningen om att flickor 
respektive pojkar beter sig på ett speciellt sätt vilket kan innebära att man också exempelvis 
reagerar på en flicka som tar plats och hörs genom att via tal eller kroppsspråk ge henne 
signalen om att detta inte är ok. En annan intressant frågeställning är: Hur väl stämmer 
pedagogernas uppfattning, pojkar tar mera plats överrens med den faktiska verkligheten? 
Skulle det kunna förhålla sig så att pedagoger relativt snabbt beskriver pojkar som individer 
som tar mycket plats och tar för sig samt flickor som tysta och tillbakadragna utifrån egna 
föreställningar/fördomar då detta traditionellt har varit sättet man beskrivit flickor och pojkar 
på. 
 
När det gäller samlingstillfällen finner jag valet med att placera flicka, pojke sittandes bredvid 
varandra ur ett jämställdhetsperspektiv intressant eftersom att samma val av placeringar ofta 
förekommer i syfte att flickor placeras bredvid pojkar för att fungera som hjälpfröknar och för 
att dra ner ljudnivån. Det får mig att fundera över om jämställdhetssyftet uppnås eller om det 
istället kan förstärka traditionella könsmönster? Återigen funderar jag över vad som 
egentligen är styrande när det gäller upplevelsen av att pojkar tar mer plats. Är det 
pedagogernas egna förväntningar på hur pojkar och flickor ska vara som är avgörande för 
vem som får mer talutrymme? Kan det också vara så att pedagoger omedvetet ger pojkar mer 
plats just för att man bär mer sig föreställningen om det ska vara så? 
 
Samverkan med föräldrar lyfts som en viktig faktor i jämställdhetsarbetet, men även här visar 
resultatet tydligt att arbete med att utveckla detta inte är prioriterat. Frågan uppstår: Är jag en 
professionell pedagog och arbetar jag i enlighet med läroplansmål om jag inte aktivt arbetar 
för att skapa ett gott samarbete med hemmet? Detta får mig att fundera över: Hur ser arbetet 
med att intressera föräldrar till att bli mer delaktiga ut? Arbetar förskolorna med att få 
föräldrarna mer delaktiga i jämställdhetsarbetet och görs det i tillräckligt stor omfattning? 
Endast en informant lyfter föräldrars delaktighet i jämställdhetsarbetet som en viktig fråga att 
driva och utveckla, vilket jag finner inressant. Jag tror inte att man kan dra den slutsatsen att 
föräldrar inte är intresserade av jämställdhet och inte heller kan man dra den slutsatsen att de 
inte vill vara involverade eller delaktiga i förskolans arbete. Istället bör man fråga sig: Hur når 
vi föräldrarna, vad vet vi om föräldrarnas syn på jämställdhet, vilka metoder använder vi för 
att nå föräldrarna och behöver vi hitta nya verktyg för att nå dem? Jag själv anser att det här 
visar fram framförallt vikten av tydlig pedagogisk ledning, det vill säga 
rektors/förskolechefens ansvar, planerat aktivt arbetslagsarbete kring jämställdhetsfrågor samt 
vikten av att arbeta med det egna ansvaret när det gäller att tydliggöra läroplansmål i 
förhållande till professionen och uppdraget. Detta visar också på hur viktigt det är att aktivt 
arbeta med att medvetandegöra sig själv om vikten av att ha ett professionellt förhållningssätt. 
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Det är viktigt att se att det är skillnad på att vara privat och professionell. Pedagoger skall 
arbeta utifrån läroplanen och läroplan fastslår tydligt att ansvaret för att utveckla samarbete 
ligger hos pedagogen.  
 
När det gäller utformningen av miljön så kan man även där se att detta kan vara ett tänkbart 
hinder för jämställdhetsutveckling då barnens miljö i ett antal verksamheter fortfarande är 
uppdelad och traditionellt könsbunden. En informant uttrycker klart och tydligt att det i 
hennes verksamhet gått tillbaka till gamla mönster där miljön är uppdelad. Samma informant 
uttrycker också att det förr talades mycket om att man måste sätta på sig sina genusglasögon 
och att man ska ha bilar i dockvrån etc. Vad jag förundras över är dock att man både är 
medveten om hur det ”ska” vara och hur det ser ut i den egna verksamheten och ändå inte gör 
någonting åt det? En annan informant delger att de arbetar efter att inte använda 
könsstereotypa benämningar i verksamheten, att det som förr kallades för dockvrå idag kallas 
för hemmet. Detta anser jag vara ett bra försök till att arbeta utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv, men jag undrar ändå om det är rätt tillvägagångssätt. Varför är miljön 
överhuvudtaget uppdelad? Jag kan förstå att det kan ha att göra med praktiska orsaker, men 
kan det inte också vara så att stationer med olika slags material inbjuder till att hålla kvar 
traditionella könsmönster? Vad för slags lekmaterial som finns tillgängligt på förskolan är 
givetvis också en viktig fråga och även jag anser att detta är angeläget att tänka på, men jag 
tror även att man inte ska stanna här. Om man tittar ur ett framtidsperspektiv och ställer sig 
frågan, får vi ett mer jämställt samhälle om vi på förskolan har ett stort utbud av leksaker? Jag 
tror att detta kan vara ett steg i rätt rikting, men jag kan inte tänka mig att problemet ligger i 
vilka leksaker man väljer att leka med. Problemet tror jag ligger djupare än så och det är där 
man måste börja arbeta, för att en förändring ska kunna ske. Jag tror helt enkelt att man måste 
ställa sig frågorna, varför väljer flickor och pojkar att leka med typiska flick- och pojkleksaker 
och vad finns det för bakomliggande orsaker till att flickor respektive pojkar väljer som de 
gör? Dessa frågor är både intressanta och viktiga frågor för förskolepersonal att arbeta med i 
sina verksamheter. Hur ser det ut i vår verksamhet, utformar vi miljön på ett sätt som håller 
kvar traditionella könsmönster eller utmanar vi och bjuder in barnen till att välja andra 
alternativ?  
 
En informant menar på att utklädningskläder är något som framförallt flickor väljer att leka 
med och exempel på kläder som nämns är peruker och klänningar. Vad jag kommer att tänka 
på är att det bör finnas många slags olika utklädningskläder som alla kan relatera till. 
Arbetskläder av olika slag, polis, brandman, bagarkläder etc. Självklart kan det vara så att 
informanten inte nämnde alla kläder barnen har tillgång till, men jag anser ändå det vara 
viktigt att det finns mycket att välja mellan. Vem är det som säger att pojkar inte kan ha 
klänning och klackskor när de leker rollekar och att flickor inte kan klä ut sig till brandman, 
valet måste vara barnens. Samma informant delger att de i deras verksamhet köpt in lego mer 
anpassat för flickor, i syfte att locka dem till denna typ av lek. Vad jag undrar är vad hon 
avser med detta? Handlar det om färger, former eller färdiga resultat? Handlar det om att köpa 
in mer rosa lego för att flickor ska vilja leka med det? Jag ställer mig således frågan om detta 
verkligen är jämställdhetsarbete då jag anser att man på detta sätt går tillbaka till en gammal 
syn, det vill säga att flickor ska ha rosa och att pojkar ska ha blått. 
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En egen intressant händelse som jag fått berättat för mig av mina föräldrar är att då jag gick i 
förskola så valde jag oftast att leka med pojkar. Jag valde att delta i lekar som pojkarna lekte 
och detta togs upp vid utvecklingssamtal som ett eventuellt problem. Pedagogerna uttryckte 
sin oro över om det möjligtvis kunde vara så att jag var utanför och hade svårt att ta mig in i 
”flickgruppen”. De uttryckte: ”Hon sitter inte med flickorna och pysslar med pärlor utan 

väljer lekar som är hårdare, exempelvis herre på täppan”. Exemplet visar på pedagogernas 
egna värderingar och föreställningar om hur det ska vara. Det är tydligt att dessa pedagoger 
inte hade ett jämställt förhållningssätt och jag tycker att det här exemplet påvisar hur viktigt 
det är att arbeta med sin egen medvetenhet kring det egna förhållningssättet. Pedagoger är 
också bara människor och har många gånger olika syn på olika saker, men det är viktigt att 
komma ihåg att då vi går in som pedagoger så gäller läroplanens intentioner och inte mina 
personliga föreställningar. Ställer man detta exempel i jämförelse med vad resultatet av denna 
studie visar så kan man trots positiva resultat av jämställdhetsarbete även se att det fortfarande 
idag existerar liknande brister ute i verksamheterna. Rithander (1991) menar att pyssel är 
något som flickor många gånger aktiverar sig med. Det handlar om att flickor ofta sitter och 
målar, ritar, trär pärlor etc. medan pojkar ofta väljer mer rörliga lekar som exempelvis går ut 
på att jaga varandra, ha kuddkrig och att brottas. Min åsikt är att just dessa föreställningar om 
vad som är typiskt flickaktigt respektive pojkaktigt kan leda till problem. Har jag som 
pedagog en stereotyp föreställning som i exemplet ovan så är detta ett hinder för 
jämställdhetsutveckling. Det största problemet som jag ser det sitter inte i att pedagoger inte 
vill arbeta med att befrämja jämställdhet utan i att vi bär på traditionella omedvetna 
föreställningar som påverkar våra reaktioner och vårt förhållningssätt. Jag tycker mig även 
delvis kunna se detta i resultatet av min studie. Exempelvis valde pedagogerna som jag 
tidigare nämnt i en verksamhet att köpa in lego som var mer anpassat för flickor istället för att 
aktivt arbeta med att motivera flickorna till att bygga med det lego som redan fanns 
tillgängligt. Jag menar att även här fanns en omedveten traditionell föreställning om att flickor 
behöver andra färger på sitt lego, andra former samt andra färdiga resultat exempelvis ett 
prinsesslott.  
 
Ingen av informanterna nämner observationer som ett verktyg och därför drar jag slutsatsen 
att det inte förekommer observationer av vare sig barngrupper eller pedagoger i dagligt arbete 
i syfte att synliggöra förhållningssätt. När det gäller litteraturen så förhåller det sig så som jag 
tidigare nämnt, att en av informanterna använder litteraturen som verktyg. Det är dock viktigt 
att poängtera att resterande informanter inte valt litteraturen som hjälpmedel. Vad jag finner 
intresseväckande är just det faktum att endast en av informanterna lyfter litteraturens 
betydelse i jämställdhetsarbetet. Denna informant berättar att hon många gånger gör om 
berättelserna vid sagostunder. Vad jag funderar över är om de övriga informanterna är 
medvetna om litteraturens betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom ingen av dem lyft 
frågan? Jag funderar också på i vilken utsträckning förskollärare och utbildningsväsendet i 
övrigt tar del av aktuell forskning. Jag ser det som ett mycket bra verktyg för lärare att läsa, 
diskutera och reflektera över tillsammans. Detta ger både ny kunskap samt nya idéer och 
metoder om hur och vad man behöver arbeta med. Min slutsats blir att aktuell forskning som 
berör exempelvis förskoleverksamhet borde skickas ut till förskolorna och även ingå i 
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fortbildningsarbete. När det gäller resultatspridning drar jag den slutsatsen att informanterna 
anser samtal som en viktig form av resultatspridning. Jag undrar dock lite över om det inte 
kan finnas andra sätt att sprida resultat som kan vara till stor nytta. Exempelvis genom 
dokumentation av olika slag, genom fotografier, utställningar av vad man arbetat kring, saker 
som barnen skapat etc. För att få föräldrar mer delaktiga och framförallt mer intresserade av 
vad man arbetar med på förskolan är det viktigt att man utåt visar vad man faktiskt arbetar 
kring samt att man lyfter fram det som viktigt.  
 
Slutligen vill jag poängtera att denna studie gett mig insikten om att det i vissa avseenden 
bedrivs jämställdhetsarbete utifrån läroplanen för förskolans mål, men att det också 
fortfarande finns viktiga områden att arbeta med för att ytterligare utveckla och stödja 
pedagoger i detta arbete. De områden som jag vill lyfta fram är att det är oerhört viktigt att 
varje verksamhet har en tydlig pedagogisk ledning, både när det gäller läroplansmål, innehåll i 
verksamheten och det arbetslagsarbete som bedrivs. Jag tycker även som jag tidigare nämnt 
att personal i större utsträckning borde få ta del av forskningsrön samt att personal borde få 
tydligare instruktioner kring metoder och verktyg som befrämjar jämställhetsarbete. 
Läroplanen anger vad pedagoger ska arbeta med, men inte hur och det kan jag tycka är en 
brist. Forskningsresultat är däremot ett bra verktyg som pedagoger bör ta del av eftersom det 
ger tydliga hänvisningar om på vilket sätt pedagoger kan arbeta. Detta har även jag fått ta del 
av genom denna studie och genom den forskning jag studerat.  
 
Mitt syfte med denna studie var att beskriva hur jämställdhetsarbete bedrivs inom förskolans 
verksamhet. Jag ville ta reda på hur pedagoger arbetar med jämställdhet i det praktiska och 
dagliga arbetet tillsammans med barnen samt vilka resultat man kan se. Jag hade också en 
förhoppning om att efter avslutad studie kunna presentera metoder och resultat som främjar 
och utvecklar jämställdhet mellan flickor och pojkar och detta tycker jag att jag lyckats med. 
Genom denna studie anser jag att jag lyckats redovisa konkreta beskrivningar av hur faktiskt 
jämställdhetsarbete bedrivs ute på de deltagande förskolorna. Jag menar även att det tydligt 
framkommer vilka områden som bör prioriteras för att fortsatt utveckla jämställdhet inom 
förskolan. Just dessa prioriteringsområden anser jag vara det absolut viktigaste att aktivt 
arbeta med för att befrämja jämställdhet mellan flickor och pojkar. I det framtida arbetet bör 
pedagoger alltså arbeta med det egna förhållningssättet, arbeta aktivt för att befrämja 
föräldrasamverkan, utforma miljön på förskolan utifrån ett tydligt jämställdhetsperspektiv 
samt integrera jämställdhetsarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetslagsarbete 
bör vara planerat och innehålla både reflekterande, utvärderande och framåtsyftande samtal 
och ledningens engagemang och pedagogiska ansvar behöver bli tydligare, både när det gäller 
handledning och fortbildning.  
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7. Förslag till vidare forskning  
 

• Ett intressant forskningsområde skulle vara samarbetet mellan hem och förskola, då 
mitt resultat visar att det samarbetet inte fullt ut fungerar.  
Vad beror detta på och hur arbetar förskolor med att stärka samarbetet med hemmet? 
Flera pedagoger påstår att det är svårt eller att man inte har något samarbete alls, 
medan läroplanen uttryckligen säger att man ska ha det. Detta är ett övergripande 
problem i hela skolväsendet och därav anser jag att just det här är ett intressant 
forskningsområde.  

 

• Ett annat forskningsområde skulle kunna vara pedagogers förhållningssätt i 
förhållande till yrkesprofessionen och läroplanens mål. Hur medveten är man som 
pedagog om sina personliga värderingar och hur medveten är man om vilka krav 
läroplanen ställer, det vill säga i vilken grad påvekas/styrs pedagogernas arbete av 
deras egna föreställningar? 
 

• Eftersom informanterna i denna studie lyfter fram avsaknaden av 
rektorers/förskolechefers delaktighet skulle ett forskningsområde kunna utgöras av 
frågeställningen: På vilket sätt skulle rektorer/förskolechefer kunna arbeta mer aktivt 
ute i verksamheter i syfte att hitta nya metoder och verktyg för att stödja pedagoger i 
utvecklingsarbete och önskade resultat?   
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Bilaga  
Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 
Namn: 
Ålder: 
Utbildning: 
Yrkeserfarenhet:  
 
Hur arbetar ni med jämställdhet här på förskolan? 
 
Vad anser du är viktiga jämställdhetsfrågor att driva och utveckla?  
 
Finns det några områden/situationer som du anser/ser är i stort eller större behov av att aktivt 
arbeta med jämställdhetsarbete?  
 
Vilka metoder/aktiviteter arbetar ni med för att utveckla jämställdhetstänkandet hos barnen?  
 
Kan du se några konkreta resultat när det gäller barnens utveckling gällande jämställdhet? I så 
fall vilka? Inom vilka områden? I vilka situationer?  
 
Finns det några metoder som du anser fungerar bättre än andra utifrån vad era resultat visar?  
 
Vilka är delaktiga i ert arbete förutom pedagoger och barn? Om fler är delaktiga, vilka och på 
vilket sätt?  
 
I vilken mån deltar föräldrar i jämställdhetsarbetet? 
 
Om ni valt att involvera fler personer i arbetet, vad är anledningen till detta?  
 
Hur utvecklar ni som pedagoger er själva när det gäller jämställdhetsarbete?  
 
På vilket sätt ingår jämställdhetsarbete konkret som en del av ert vardagliga arbete i er 
verksamhet?  
 
Vilka möjligheter till utveckling ser du som pedagog när det gäller jämställdhetsarbete 
tillsammans med barnen?  
 
Upplever du att det finns hinder för jämställdhetsutveckling (för att utveckla barnen) i 
verksamheten? I så fall vilka? Yttre? Inre?  
 
Hur följer ni upp era resultat och på vilket sätt visar det sig i ert fortsatta arbete? 
 
På vilket sätt sprider ni era resultat? Om inte, vad är orsaken till att ni valt att inte göra detta?  
 


