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Abstract 

Studien handlar om hur pedagoger inom förskolan ser på jämställdhetsmålen i läroplanen och 

hur de arbetar med jämställdhet i förskolan. Studien har intervju som forskningsmetodik. 

Sammanlagt har tre intervjuer genomförts i två yrkeskategorier varav en barnskötare och två 

förskollärare. Resultaten från intervjuerna har analyserats i flera steg utifrån genusteorier och 

tidigare forskning. Resultatet visar att det finns en rad dilemman i arbetet med jämställdhet. 

Det finns inget enkelt svar på hur jämställdhetsarbete bäst ska kunna ske eller hur det är 

möjligt att i realiteten nå upp till läroplansmålen. Pedagogerna lyfter fram olika exempel på 

hur de arbetar med genus och jämställdhet. Deras individuella intresse för jämställdhetsfrågor 

varierar och ger därmed skilda förutsättningar för hur jämställdheten främjas. Resultatet visar 

också goda idéer om hur positiva förebilder medvetet kan nyttjas för att skapa förutsättningar 

för ett konkret arbete med jämställdhet. Resultatet påvisar också att såväl bristande resurser 

som begränsade möjligheter till fortbildning för pedagogerna, medför att det i viss mån finns 

en okunskap bland personalen. De uppfattar inte något problem med att barnen kan välja att 

leka väldigt uppdelat kring kön och könsbunden aktivitet. Därmed blir heller inte arbetet med 

Lpfö98s (2010) mål kring att motverka traditionella könsroller uppfyllda. 

Nyckelord: 

Flickor och pojkar, förskolan, genus, jämställdhet, pedagoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Jag vill börja med att tacka min handledare för en god vägledning i mitt arbete. Utan hennes 

åsikter och synpunkter hade studien inte varit möjlig att jämföra. Jag vill även tacka min 

familj som stöttat mig under hela min studietid med allt vad det innebär med barnpassning, 

tålamod och förståelse. Ett stort tack till alla informanter som deltagit i studien. Utan dem 

hade inte heller studien varit möjlig. 

Kajsa Karlberg, augusti 2013 
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1. Inledning 

Jag har blivit intresserad av genus och jämställdhet i förskolan på grund av tidigare 

erfarenheter inom förskoleverksamheten där jag fått syn på hur flickor och pojkar kan 

behandlas olika beroende på vilket biologiskt kön de har, trots att Läroplanen för förskolan 

Lpfö98 (Skolverket, 2010) menar något annat. I förskolans läroplan föreskrivs att traditionella 

könsroller ska motarbetas och att alla människor har lika värde. När barnen värderas olika 

utifrån kön följs inte de kraven enligt min mening. 

Möjligen hänger detta samman med den syn på genus och jämställdhet som pedagogerna 

själva är bärare av. Om synen skiljer sig drastiskt mellan kollegor torde det försvåra arbetet 

med att motverka cementerandet av traditionsbundna könsroller. På grund av detta vill jag 

studera vidare hur och om läroplanen har någon inverkan på arbetet med genus och 

jämställdhet i förskolan och om detta möjligen kan relateras till pedagogernas egen syn. Flera 

rapporter och forskning menar också att förskolan, tvärtemot läroplanens mål att motverka 

traditionella könsroller, snarare cementerar dem ytterligare. Det finns forskning som pekar på 

att den reviderade läroplanens större fokus på det individuella barnets lärande och utveckling 

lett till att jämställdhetsarbetet har hamnat mer i bakgrunden, Skolverket (2004). Har det skett 

någon förändring? 

Min avsikt är att studien ska skapa mer förståelse för hur pedagoger tänker och agerar kring 

genus och jämställdhet i förskolan. Jag tänker att det kan bidra till att fördjupa min egen 

kunskap inom området genom att koppla ihop tidigare forskning med empiriska data. Studien 

kan förhoppningsvis ge kunskaper om vilka fallgropar och dilemman det finns kring 

genusarbete och hur dessa kan undvikas. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur pedagoger beskriver sitt arbete med genus och 

jämställdhet i förskolan. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur ser pedagogerna på målen i läroplanen kring jämställdhetsarbete? 

 Hur anser de sig arbeta med jämställdhet och genus utifrån läroplansmålen? 
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3. Bakgrund 

Flera undersökningar har påvisat att könsroller ofta förstärks i förskolan istället för att 

motverkas. Hur påverkar detta då arbetet med jämställdhet i förskolan? 

3.1 Begreppet genus 

För att ge en bild av begreppet genus och hur jag använder mig av detta i min studie kommer 

här ett förtydligande av dess betydelse. Hirdman (2001) ger en förklaring till begreppet genus 

vilket har sin härstamning från latin och betyder bland annat släkte, genus och slag. Genus 

började användas då begreppet könsroll hade blivit något urvattnat och det krävdes ett nytt 

begrepp för att beskriva kvinnors underordning och samtidigt synliggöra hur detta upprätthålls 

av såväl kvinnor som män. Hirdman (2001) diskuterar nackdelarna med användning av 

begreppet könsroll då orden kön och roll ofta plussas ihop. Problemet blir vilken del i ordet 

som ska tas hänsyn till, kön eller roll. Hon menar vidare att det blir snedvridet när fokus blir 

vilken av delarna som spelar störst roll. Det är en komplex fråga och det finns ingen enkel 

förklaring då allting hänger samman. 

 

Genusbegreppet försöker därmed komma ifrån uppdelningen mellan kön och roll och belyser 

istället kön utifrån olika perspektiv som är avhängig flera delar och inte enbart en. Genus kan 

även användas för att beskriva hur vi talar kring och historiskt har talat kring kön. Genus är 

således ett vidare begrepp som inte är kopplat till det ena eller det andra. Begreppet beskriver 

såväl det kroppsliga kring kön som det miljömässigt formade, de existerande uppfattningarna 

kring kön men även de historiskt bundna uppfattningarna kring kön. Genus blir därmed ett 

tydligt begrepp för att beskriva alla delar bakom skapande av könsidentitet, könsroller och 

uppfattningar kring kvinnligt kontra manligt. 

 

Enligt Berg (2006) kan genusdiskussionen beskrivas från utgångspunkten om hur människor 

uppfattar och talar om sin könstillhörighet. Den omfattas också av hur vi människor hanterar 

indelningen mellan män och kvinnor, att vi är antingen man eller kvinna. Hirdman (2001) 

beskriver utifrån genuskontraktet hur könen hålls isär. Berg (2006) menar vidare att det i 

skolverksamhet måste till en kunskap om genus för att därigenom kunna använda kunskapen 

som genusforskning bidragit till. 

3.2 Genusteorier 

Hirdman (2001) har beskrivit genus ur ett perspektiv där vi skapar förväntningar och regler 

kring kvinnligt och manligt, ett slags genuskontrakt. Det utgörs av tre grundprinciper. 

Isärhållande är en av dessa principer vilken går ut på att de olika könen hålls isär och där 

könen tillskrivs egenskaper som skiljer sig från varandra. Principerna kring genuskontraktet 

kallas dikotomier. Det kan handla om indelning av pojk- och flickleksaker eller att tala om 

flickor eller pojkar på olika sätt. Genuskontraktet handlar kort sagt om en rad oskrivna regler i 

samhället. Dessa regler grundar sig i föreställningar kring kvinnligt och manligt samt vilka 

beteenden och karaktärsdrag människor tillåts ha utifrån sitt kön. Då alla är med och 

upprätthåller genuskontraktet blir också följden att kvinnligt och manligt åtskiljs, Hirdman 

(2001). Vidare menar hon att det traditionellt manliga värderas högre än det traditionellt 

kvinnliga vilket är den andra principen i genuskontraktet. Lpfö98 (2010) beskriver hur dessa 

traditionella könsroller ska motverkas och att barnen ska få utveckla sina egna identiteter och 

intressen oberoende av kön. Hirdmans tredje princip i genuskontraktet är att alla i samhället är 

med och upprätthåller kontraktet. Det innebär utifrån den teorin att även pedagoger inom 

förskolan gör detta. 
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Genusteorin syftar till det historiskt, socialt och kulturellt skapade könet vilket Pramling 

Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009) beskriver med stöd av Hirdmans (2001) teorier. 

Det innebär också att föreställningar om kvinnligt och manligt har förändrats över tid och inte 

är något statiskt. En annan aspekt kring genus som omnämns av bland andra Henkel (2006) 

samt Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009) är det femininas underordnade 

ställning gentemot det maskulina. Mannen och det maskulina är normen och har en högre 

särställning än kvinnan och det feminina. Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér pekar 

på hur den tidiga kunskapsforskningen såg på bildandet av könsidentiteter med miljön som en 

social aktör till att senare syfta till att kön skapas oavbrutet där talet och skriften tillsammans 

med maktstrukturer har en definitiv betydelse. 

 

Connells (2002) teori kring genus syftar till de kulturella skillnaderna som åtskiljer de 

biologiska könen. Könens uppdelning mellan vad som anses kvinnligt och manligt är kopplat 

till den biologiska könstillhörigheten. Hirdman (2001) belyser hur indelningarna är motpoler 

till varandra och att alla hjälps åt till att hålla isär könen. Med denna indelning menar hon att 

det blir lätt att klassificera föremål som flick- eller pojksaker. Här kan också egenskaperna 

särskiljas, som att flickor ofta anses tysta och snälla medan pojkar är högljudda och bråkiga. 

Connell (2002) belyser även hur barn redan vid födseln ikläds olika färger beroende på vilket 

biologiskt kön de har. Redan i den handlingen skapas förväntningar på hur en flicka 

respektive en pojke ska vara. Connell  (2002) menar liksom Hirdman (2001) att vissa 

egenskaper tillskrivs de olika könen såsom ”coola killar” och ”snälla tjejer”. 

3.3 Förankringar i lagar och förordningar 

Utbildningsväsendet och barnomsorgen vilar på en värdegrund, som i sin tur omfattas av flera 

områden. Läroplanen Lpfö98 (2010) och skollagen (SFS 2010:800) menar att det åligger 

förskolan att förmedla och befästa respekt för de mänskliga rättigheterna samt att de 

demokratiska värderingar samhället är uppbyggt på också ska befästas och föras vidare till 

barnen. I dessa värderingar ingår människolivets helgd, individens obundenhet och 

oberoende, jämställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta. Dessa 

värderingar bör finnas med i det dagliga arbetet i förskolan. 

Lpfö98 (2010) lyfter också fram att diskriminering på grund av kön inte bör ske, vilket längre 

fram i texten kommer att förtydligas med stöd av diskrimineringslagen. Skollagen (SFS 

2010:800) omnämner bland annat hur förskolan ska underlätta för barnen att bygga 

mångsidiga relationer i en social gemenskap. Med andra ord blir ett könsöverskridande arbete 

viktigt för att ge dessa relationer utrymme. Detta kommer till stånd när de olika könen möts 

istället för att hållas isär vilket är en av grundprinciperna i genuskontraktet som beskrivs av 

Hirdman (2001). 

Skolverket utkom 2004 med en utvärdering av förskolans implementering av läroplanen, 

Förskola i brytningstid - en nationell utvärdering av förskolan vilken visar på en förändring 

från ett lärande som tidigare varit baserat på socialisering i grupp till ett större fokus på den 

individuella inlärningen. Eidevald (2011) menar att denna skiftning kan ha inneburit att 

förskolan istället fokuserar på att utmärka barns brister och att barnen bedöms från vilken nivå 

de borde befinna sig på utvecklingsmässigt baserat på deras ålder och mognad. Eidevald 

(2011) menar med utgångspunkt från Skolverkets utvärdering att skillnaden i bemötande 

gentemot flickor och pojkar kan ha ökat sedan läroplanens införande och att revideringen 

2010 kommer bidra till ytterligare ansträngningar att barnen ska normaliseras och uppnå vissa 
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nivåer. Här blir den individuella utvecklingen lidande och könsrollerna upprätthålls snarare än 

motverkas. 

Skolverket (2004) lyfter fram att implementeringen av läroplanen i regel får resurser i högre 

grad i storstadsområden än i mindre städer och kommuner. Detta förklaras med att det där 

finns fler möjligheter till kompetensutveckling och även större ekonomiska förutsättningar till 

att praktiskt genomföra denna. Då min studie omfattar pedagoger som arbetar inom en mindre 

glesbygdskommun med begränsade resurser blir detta konstaterande av betydelse. Vilka 

resurser är tillgängliga för att läroplanens strävandemål kring jämställdhet ska vara möjliga att 

uppnå? 

Skolverket menar att ett gemensamt förhållningssätt mellan pedagogerna i arbetslaget är 

avgörande för hur väl läroplanens ändamål uppfylls. Det krävs även gemensam reflektion för 

att kunna komma fram till en gemensam hållning. Något som också lyfts fram är betydelsen 

av en återkommande kompetensutveckling för att läroplansmålen skall kunna uppfyllas. 

För att ersätta tidigare diskrimineringslagar, däribland lagen om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn elever (SFS 2006:67) utkom 2008 en ny 

diskrimineringslag (SFS 2008:567). Den nya lagens intentioner är således att motarbeta 

diskriminering samt att gynna en utveckling till lika rättigheter och potentialer oavsett 

könstillhörighet och/eller könsöverskridande identitet. 

Lagen skyddar även andra utsatta grupper, bland andra personer med funktionshinder. I 

enlighet med de områden som behandlas i min studie väljer jag att lyfta fram de delar i den 

nya diskrimineringslagen som handlar om kön och könsöverskridande då det är dessa 

områden jag behandlar i min studie. Den är också tvingande vilket innebär att den ska följas 

oavsett om det finns ett avtal mellan parter som säger något annat. För att föra över detta till 

förskolan går det inte att göra ett avtal som möjliggör diskriminering på någon av dessa 

punkter ovan då lagen är tvingande. 

Lagen (SFS 2006:67) syftade bland annat till att synliggöra vikten av jämställdhetsarbete i 

förskolan. Rent praktiskt krävdes det att förskolor och skolor innehar en aktuell 

likabehandlingsplan för att motverka diskriminering.  I Lpfö98 (2010) framhålls att förskolan 

skall sträva efter att varje barn i förskolan utvecklar ”förståelse för att alla människor är lika 

mycket värda oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (s.8). Vidare står det i 

läroplanen att flickor och pojkar ska ges lika mycket inflytande och utrymme i verksamheten. 

Lagen (SFS 2006:67) syftade till att infria arbetet med läroplansmålen ovan genom att 

motverka diskriminering. 

Den nya diskrimineringslagen (SFS 2008:567) betonar fortfarande arbetet med en aktiv 

likabehandlingsplan. Det innebär ett förebyggande arbete för att motverka diskriminering. 

Diskrimineringen kan vara antingen direkt eller indirekt. 

En direkt diskriminering blir det om ett barn i förskolan behandlas orättvist på grund av sitt 

kön, eller om barnet har några könsöverskridande uttryck där den bryter mot rådande normer. 
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Ett indirekt sätt att diskriminera kan vara när diskriminering sker genom regler, krav och 

handlingssätt som missgynnar ett barn på grund av dess könstillhörighet och/eller 

könsöverskridande uttryck eller identitet. Undantagsfall finns när en sådan regel eller liknande 

har ett gott syfte och diskrimineringen är ofrånkomlig för att uppnå syftet. 

Lpfö98 (2010) menar att det sätt vuxna bemöter flickor och pojkar samt vilka förväntningar 

detta bemötande innehåller är med och skapar barnens uppfattning om vad som är kvinnligt 

kontra manligt. När förskolan ska sträva mot att vara icke diskriminerande blir det därmed av 

stor vikt för förskolans personal att tänka på bemötande av barn och att inte möta barnen med 

förväntningar utifrån deras kön utan utifrån dem som individer. Barnen måste ha möjlighet att 

prova på och testa utan att begränsas av stereotypt könsrollstänkande, något som Lpfö98 

(2010) också framhåller. 

I Statens offentliga utredning (SOU 2006:75) beskrivs hur förskolan i motsats till målen i 

läroplanen om att motverka traditionella könsmönster istället tenderar att befästa dessa. En 

förklaring till detta är att de könsroller som existerar i samhället färgar av sig i förskolan 

bland barnen och att pedagogerna själva lever mitt i dessa, då är det lätt att inte se de 

existerande mönstren eftersom de tillhör vardagslivet. Utredningen beskriver också 

problematiken med att pedagoger konverserar på olika sätt till pojkar och flickor, vilket 

medför att de delas upp istället för att närma sig varandra. Pedagoger i förskolan påverkar i 

hög grad barnen genom sitt förhållningssätt gentemot barnen. Skillnaderna mellan könen 

märks tydligast när barnen får olika bemötande av pedagogerna. 

SOU (2006:75) menar vidare att barnen är snabba att fånga upp vilka egenskaper som är okej 

och vilka attribut de kan ha till respektive kön. Barnen börjar tidigt anamma vad som 

förväntas av dem utifrån kön och blir även duktiga på att skydda gränserna för vad som anses 

möjligt för respektive kön. I förskolan är det inte enbart de vuxnas förhållningssätt som 

cementerar traditionella könsmönster utan den fysiska miljön är också en bidragande faktor. 

Vilka leksaker, vilken litteratur och annat som barnen erbjuds formar också förväntningar 

kring könen. Hur förskolan är möblerad och var könskodade leksaker finns påverkar också 

huruvida barn av olika kön möts i leken eller ifall de hålls isär. 

SOU (2006:75) menar att ännu en problematik i förskolan är att även om pedagogerna 

upptäcker skillnader mellan könen eller i bemötandet brukar fokus ofta ligga i att flickorna 

bör förändras för att hårdna till och våga ta mera plats. Detta kan bli en omöjlig och tung 

börda för flickorna. Det är inte enbart ett kön som ska ändras utan i högre grad 

förväntningarna som formar könsrollerna. Dessa förväntningar finns i samhället, i förskolan, i 

litteratur och hos barnen själva. Därför krävs flera sammanhängande delar för att komma till 

en förändring 

3.4 Socialiseringsprocessen bakom skapande av genus 

Elvin-Nowak (2003) beskriver två traditioner ur utvecklingspsykologin kring 

könssocialiseringen, hur flickor blir flickor och pojkar blir pojkar. Den första grundar sig 

förenklat i Freuds idéer om penisavund där en flicka i treårsåldern märker av sin avsaknad av 

penis och därefter försöker vända sig till sin far för att på något vis få det hon saknar, en 

penis, för att därigenom erhålla den status och makt fadern har i egenskap av att vara man. 

Här uppstår det ett förakt gentemot modern då denna saknar penis, men slutligen försonar sig 
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flickan med sitt öde och identifierar sig slutligen med sin mamma. För en pojke blir skeendet 

annorlunda då han redan från födseln innehar ”rätt” genitalier och därmed ges makt och status 

direkt. Med ett sådant synsätt eftersträvas inte någon jämställdhet utan fostran utgår från de 

olikheter som sägs existera mellan könen. Kvinnligt och manligt hålls på så sätt isär. Här 

gäller det att vara flicka eller pojke på rätt sätt, förväntningar på könen formar här vilka 

möjligheter och handlingsutrymmen barnen får. 

 

Utifrån den andra utvecklingspsykologiska traditionen ses kön som någonting mer än 

biologiskt där egenskaperna lärs från omgivningen men också genom att barnen testar sig 

fram till vad som är accepterat utifrån kön. Det är en så kallad könssocialisering som sker med 

betoning på att vi alla är med och bidrar till den och att vi genom att förstå detta kan 

synliggöra vad vi faktiskt är med och skapar dagligen. Många handlingar är ofta invanda och 

bildar därmed vardagliga mönster som i sin tur bidrar till en omedvetenhet om och oförståelse 

inför det vi faktiskt gör. Något som också framhålls av bland annat Wahlström (2004) är hur 

viktigt det är att arbeta aktivt med sin egen syn på barn och kön samt att i arbetslaget 

gemensamt diskutera detta sinsemellan. 

 

En annan aspekt enligt Hellman (2008) är bland annat hur barnen testar olika markörer för 

kön i leksituationer och därigenom testar sig fram och skapar sitt eget genus, det vill säga det 

socialt skapade könet och inte det biologiska. I leken blir röster, färger och rörelser redskap 

för att barnen ska kunna testa gränser och vara könsöverskridande och därigenom lära sig hur 

de förväntas bete sig utifrån sitt biologiska kön. I hennes text beskrivs hur barnen i leken 

kunde vara både könsöverskridande och samtidigt göra kön efter bestämda roller. 

 

Olika markörer för kvinnligt och manligt gav barnen varierande handlingsutrymme. Manliga 

markörer som mörkare röst gav dem mer status och större chans till att utmana regler och ha 

mer makt medan kvinnliga markörer kunde ge andra fördelar eller nackdelar i leken. I sin 

studie visar Hellman (2008) att barnen kan uppvisa flera mönster i varierade situationer. Hon 

menar bland annat att ”samma barn kan växla mellan olika sätt att förhålla sig. Dels kan de 

alternera mellan manligt och kvinnligt kodade positioner som är mer könsöverskridande, dels 

kan de skifta mellan mer könsstereotypa positioner och positioner som är mer 

könsöverskridande” (Hellman, 2008 s.89). Barnen behöver inte vara medvetna om att de 

överskrider en norm. De gör således ”kön” genom att testa sig fram och de reaktioner de får 

utifrån sitt handlande formar dem och ger dem således en könsidentitet. 

 

Då barnen ”gör kön” är detta en social konstruktion som sker i samverkan med deras 

omgivning och det är även avhängigt den tidens synsätt kring kön kontra kvinnligt och 

manligt. Här spelar pedagogerna i förskolan en viktig roll då deras synsätt och handlingssätt 

bidrar till bildandet av barnens könsidentitet i förskolemiljön. Detta beskrivs av Svaleryd 

(2002) som lyfter fram teorier kring genuspedagogik där pedagoger tenderar att ge pojkar mer 

makt än flickor. Vidare menar hon att pojkar får mer hjälp av pedagoger.  Svaleryd (2002) 

betonar vikten av att synliggöra pedagogers barnsyn och deras syn på genus. Det handlar med 

andra ord om vad pedagogerna har för syn på jämställdhet. 

3.5 Kön och jämställdhet – en komplex fråga 

Christian Eidevald (2009) skriver i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare att 

”Beroende på om antagandet är att flickor och pojkar ’egentligen’ är olika eller lika, kommer 

olika bemötanden att framstå som mer eller mindre självklara. Genom att visa att flera olika 

diskurser är verksamma samtidigt beskrivs det könsmässiga ”identitetsskapandet” som 

mycket komplext”, (s.2). Det är med andra ord svårt att generalisera kring kön och 
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könsskapande, något Eidevald (2011) belyser genom att visa på skillnader inom gruppen 

flickor och inom gruppen pojkar. Två barn har därmed inte en likadan personlighet enbart på 

grund av att de tillhör samma biologiska kön utan personligheterna varierar trots den 

gemensamma nämnaren kön. 

 

Eidevald (2011) ger en nyanserad bild av problematiken med generaliseringar av grupperingar 

kring kön och hänvisar till de individuella skillnader som kan finnas bland barnen och att det i 

och för sig kan uppvisas att pojkar generellt sett som grupp får mer makt, men att det vid 

närmare studier kan röra sig om några få pojkar i gruppen och att det inte går att bortse från 

individuella skillnader. Generellt sett går det skönja att en skillnad av behandling mellan 

könen och könsroller tycks upprätthållas, men barnen kan också uppvisa olika beteenden. Alla 

pojkar kräver inte all makt och är bråkiga och alla flickor är inte väna och fogar sig efter 

andra. 

 

Edström (2010) lyfter med stöd av flera forskare fram att stora skillnader kan finnas när det 

kommer till tolkningen av jämställdhet och hur denna ska uppnås. Dessa skillnader återfinns 

inte bara i olika länder eller inom politik utan skiljer sig också från pedagog till pedagog. Med 

andra ord kan den varierande synen skapa en problematik när jämställdhet uppfattas och görs 

på olika sätt. Trots goda avsikter kan den då motarbetas istället för att främjas. Vidare menar 

Edström (2010) att pedagoger tenderat att se på barnen utifrån deras biologiska kön istället för 

att se till barnens individuella personligheter. 

 

En annan komplexitet som Eidevald (2009) tar upp i sin avhandling är svårigheten för 

pedagogerna att veta hur de rent praktiskt ska jobba med jämställdhet och vilka svårigheter 

som uppstår mellan dem och föräldrar som inte tillåter sina barn att tänja på gränser för vad 

som är okej för deras socialt skapade kön. Pedagogerna brukar uttrycka att det finns 

svårigheter att arbeta med jämställdhet när barnen dels påverkas av massmedia och också kläs 

i könskodade kläder och färger av föräldrarna. De traditionellt könsstereotypa färgerna och 

kläderna bidrar också till det olika bemötandet gentemot barnen. Exempel på detta kan vara 

att benämna en flickas klänning som fin eller söt eller en pojkes Batmantröja som tuff och 

cool. Dessa uttalanden stärker också barnens jaguppfattning där flickan förväntas se bra ut 

och pojken förväntas vara tuff och stark. 

3.6 Teorier kring barns lärande kopplat till skapande av kön 

Skapandet av kön kan kopplas samman med teorier kring barn och lärande. 

Identitetsskapandet kring flickor och pojkar hänger ihop med hur barnen lär från sin 

omgivning. Jag utgår från en sociokulturell teori som enligt Dysthe (2003) syftar till att 

kunskap skapas i ett socialt sammanhang. Kunskapen är med andra ord inte frambringad ur 

individens egna processer utan skapas i samarbete med individens omgivande livsvärld. Med 

andra ord skapas genus i en dialog och social interaktion mellan individer. Enligt Dysthe 

(2003) är omgivningen och hur barnet lär sig avgörande för vad barnet faktiskt får för 

kunskaper. Hur barnet formas blir därmed avhängigt inte enbart barnets inre processer utan 

även dess samverkan med sin omgivning. 

 

Med andra ord påverkas barnet i sitt identitetsskapande utifrån en sociokulturell syn av 

omgivningen och skapar sin könsidentitet i nära samspel med sin omgivning. Det handlar om 

att lära sig vad som är accepterat och/eller möjligt att göra utifrån det biologiska könet. 

Språket är enligt Dysthe (2003) ett verktyg till att föra vidare kunskap, kommunikationen är 

en viktig faktor i lärprocessen oavsett om det gäller att lära sig kön eller att lära sig andra 

grundläggande värden. Det centrala i den sociokulturella teorin är enligt Säljö (2005) den 
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kollektiva kunskap som överförs från generation till generation, med andra ord sker lärandet i 

en social gemenskap. I jämställdhetsprojektet Hur är det ställt? Tack, ojämt! Från 

myndigheten för skolutveckling (2003) konstateras att jämställdhetsarbete börjar hos de 

vuxna. De vuxna måste först få syn på sina egna värderingar för att kunna vara medveten om 

vad de omedvetet förmedlar vidare till barnen. Berg (2006) belyser i sin studie hur 

pedagogerna påverkats av traditionella könsmönster under sitt liv och därmed har svårt att 

upptäcka när det inte är jämställt i förskolan. 

 

Enligt Dysthe (2003) lyfts den sociala interaktionen och samspelet fram som grundläggande i 

sociokulturell teori. Aktiviteten i en lärmiljö blir därför avgörande för vad och hur barnen lär 

sig. Om en lärmiljö färgats av pedagogernas ofta omedvetna grundsyn kring jämställdhet 

enligt Berg (2006) borde detta bidra till att lärandet som sker också blir en produktion av just 

den synen en pedagog har. Lpfö98 (2010) menar att pedagogerna ska motverka traditionella 

könsroller, men i ett socialt sammanhang kan det som beskrivs av Berg (2006) vara svårt att 

förverkliga. Dysthe (2003) menar att lärandet är huvudsakligen socialt. Barn lär i samverkan 

och interaktion med andra. Alla i en läromiljö bidrar till vad som lärs och hur det lärs. Vidare 

menar författaren att alla i en grupp bidrar med sina erfarenheter till gruppens lärande. Då 

varje individ har olika erfarenheter och olika kunskaper behöver lärandet vara socialt för att 

det ska ske ett lärande och en utveckling av alla i en lärmiljö. Lärandet kan också medieras 

med hjälp av olika redskap, enligt Dysthe (2003). 

 

För att omsätta detta in i förskolan kan fysiska föremål som leksaker, färger och kläder bidra 

till och vara till hjälp för att mediera kunskap. Gemensamt för medierande redskap är att de 

används för att agera och att skapa förståelse för omvärlden. Oftast kan något som är svårt bli 

möjligt med hjälp av medierande redskap som exempelvis böcker, filmer och pennor. Dysthe 

(2003) framhåller språket bland de främsta av dessa medierande redskap. Språket är ett 

nyanserat redskap för lärande och kan både bära på kulturell kunskap och även mediera annan 

kunskap. Språket verkar för att dels förmedla vår förståelse till andra men också till individens 

egna reflektion och förståelse. Vidare menar Dysthe (2003) att lärandet är en ständigt 

pågående verksamhet. Det sker dagligen och hela tiden, överallt. Lärandet är avhängigt 

lärogemenskapen och gynnas av deltagarnas olika kunskaper och erfarenheter. Med andra ord 

kan flera personers olika lärande berika varandras lärprocesser. 
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4. Metod 

Här följer en redogörelse av mitt metodval, en presentation av mina informanter och en 

genomgång av studiens genomförande. Därefter följer en presentation av forskningsetiska 

principer och en förklaring av studiens analymetod. 

4.1 Val av metod 

Mitt metodval räknas till kvalitativt forskningssätt. Larsson (1986) beskriver hur en kvalitativ 

metod tjänar till att skildra en företeelse eller liknande. Han menar att det sker något annat i 

tal om kvalitativa metoder, vilket innebär att något förklaras. Med andra ord att egenskaperna 

hos något bryts ner och att det synliggörs hur detta är konstruerat. En annan aspekt kring 

metodvalet är att det till skillnad från kvantitativ metod inte handlar om mängden av något 

utan att de modeller som bäst kan beskriva ett fenomen undersöks för att kunna beskriva 

fenomenet och därigenom få fram en bild av denna. 

Metoden jag valde att använda mig av i min studie är intervjuer eftersom jag ville synliggöra 

pedagogernas syn på sitt arbete med genus och jämställdhet i förskolan, samt hur de ansåg sig 

leva upp till de krav som ställs kring detta från läroplanen Lpfö98 (2010). Jag utgick från 

Kvale och Brinkmann (2009) med citatet ”Att intervjua ger kunskap, och en förutsättning för 

den goda intervjun är att forskaren har ett teoretiskt grepp om intervjuämnet och om den 

kunskap som produceras” (s. 318). Jag har därmed förkovrat mig i tidigare forskning kring 

genus och jämställdhet för att vara påläst inom området för min egen studie. 

Enligt Johansson och Svedner (2001) är en ostrukturerad intervju kvalitativ då den ger 

verktygen för att kunna förstå intervjupersonernas livsvärld och uppfattningar. En strukturerad 

intervjumetod är styrd med fasta frågor som i sin tur inte ger utrymme till att prata fritt kring 

undersökningsinnehållet. Johansson och Svedner (2001) beskriver hur en strukturerad intervju 

kan utvecklas till att bli en muntlig enkät ifall intervjuaren inte lyssnar lyhört till och försöker 

förstå vad undersökningspersonen vill förmedla fram. Med andra ord har jag lagt fokus i detta 

för att vara vaksam på denna fallgrop då intervjun i ostrukturerad form ska vara en dialog och 

inte enbart en redovisning av svar på fasta frågor. 

Björndal (2005) förespråkar ljudinspelning av intervjuer för att ingen viktig information ska 

gå till spillo. I min studie har jag använt ljudinspelning och har på så sätt registrerat allt 

informanterna sagt under intervjuerna vilket också gjorde mig friare till att ställa följdfrågor. 

Jag anser att intervjuerna på det viset har blivit mer givande då viktig information kanske 

skulle ha förbigåtts utan inspelning. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver också hur 

intervjun kan vara antingen strukturerad eller ostrukturerad. Enligt dem har den strukturerade 

intervjun preciserade frågor utan att lämna större utrymme till följdfrågor medan den 

ostrukturerade intervjun mer utgår från kategorier och där utrymme ges till följdfrågor. Jag 

valde att använda en ostrukturerad intervju för att kunna få ut mesta möjliga information från 

mina intervjuer. 

Ahrne och Svensson (2011) tar upp hur intervjufrågornas formuleringar kan påverka 

resultatet. Det blev därmed viktigt att formulera öppna frågor och att bemöta informanternas 

svar på ett objektivt sätt. Vidare menar Ahrne och Svensson (2011) att intervju är en passande 
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metod när forskningens urvalspersoners egna upplevelser och tankar kring forskningsämnet 

ska belysas vilket också är avsikten med min studie. Enligt Johansson och Svedner (2001) är 

en ostrukturerad intervjumetod lämplig vid studier kring undersökningspersonernas 

uppfattningar och synsätt. 

Intervjuerna transkriberades från ljudinspelningar till skrift för att resultatet skall kunna 

analyseras mer ingående. Ahrne och Svensson (2011) menar att materialet bearbetas och 

analyseras redan under transkribering och att transkriberingen är en viktig del i processen. 

Intervju som metod går att diskutera då den innebär både för och nackdelar. Till studien har 

jag läst och bearbetat mycket litteratur kring ämnet, men gjort ett urval för vilken jag slutligen 

använt mig av för att någonstans begränsa. Intervjuerna blev ytterligare ett sätt att se ifall de 

intervjuade pedagogernas verklighet överensstämmer med bakgrundens översikt av tidigare 

forskning, teorier och utredningar. 

I mitt val av intervju som metod har jag räknat med att det tar tid att praktiskt genomföra 

intervjuer och tagit i beaktande att det inte i förväg är möjligt att veta hur många intervjuer en 

studie kräver. Något ytterligare att tänka på vid insamling av empiriska data via intervjuer är 

att dessa inte ger all kunskap. Intervjumaterial är också en social konstruktion som 

framkommit i en viss situation över en viss tid, enligt Ahrne och Svensson (2011). När jag 

intervjuade hade jag Patel och Davidsons (2003) teori om låg standardisering och 

strukturering i åtanke, vilket innebar att jag ställde öppna frågor och gav möjlighet till ett brett 

svarsutrymme. Då strukturen var friare kunde jag under intervjuns gång ändra ordningsföljden 

på frågorna, men också vilka följdfrågor som användes beroende på hur just den 

intervjusituationen såg ut. 

4.1.1 Val av medverkande förskolor 

Jag har valt att koncentrera min studie till ett mindre geografiskt område i en 

glesbygdskommun. Ahrne och  Svensson (2011) menar att en avgränsning i 

undersökningsmiljön till ett mindre område kan bidra till en bättre inblick inom just den 

miljön. Jag har utfört studien inom samma kommun, men de medverkande förskolorna har 

haft olika förutsättningar vad gäller miljö, geografiskt läge, barnantal och personalgrupper. 

Därefter har pedagogernas svar kunnat tolkas och jämföras. Det intressanta med denna metod 

är om uppfattningarna är gemensamma eller om de skiljer sig åt då pedagogerna har en 

gemensam rektor, men olika förutsättningar utifrån barnantal och personalgrupper. 

Pedagogernas uppfattningar på de olika avdelningarna och förskolorna framgår i 

resultatdelen. 

4.1.2 Informanter 

Jag har valt att intervjua pedagoger i en liten inlandskommun om hur de ser på genus och 

jämställdhet i förskolan. Informanter i min studie är förskollärare respektive barnskötare inom 

förskolan. Jag har haft i åtanke att det i en mindre kommun inte finns samma utbud för 

fortbildning och att detta möjligen kan bidra till att arbetet med genus och jämställdhet får 

sämre förutsättningar utifrån hur mindre kommuner enligt Skolverket (2004) generellt har 

mindre resurser för kompetensutveckling. 
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4.1.3 Reliabilitet och validitet 

Något som direkt påverkar reliabiliteten i en intervjustudie är ifall informanterna är ärliga och 

ger en verklig bild av vad de tycker och tänker kring frågorna de ställs inför. Även mitt 

tillvägagångssätt i intervjusituationen kan påverka reliabiliteten i studien. Johansson och 

Svedner (2001) påtalar risken för att påverka informanterna och skjuta över egna åsikter på 

intervjudeltagarna, vilket innebär att reliabiliteten försämras då resultatet blir färgat av mina 

egna åsikter och inte fullt ut speglar informanternas uppfattningar. 

Reliabilitet- och validitetsbegreppen har olika betydelser inom de olika 

forskningstraditionerna kvalitativ och kvantitativ metod enligt, Patel och Davidson (2003). 

Inom kvalitativ forskning återfinns en genomskinlighet genom hela forskningsprocessen som 

enligt författarna gör att det inte blir nödvändigt att tala om reliabilitet. Validitet är därmed 

mera använt. Validitet ska finnas som en röd tråd genom hela arbetet och inte enbart finnas 

med i delar av processen. Av den anledningen har jag för att fastställa validiteten läst på 

mycket kring ämnet för att ha en god grund att stå på och därefter gjort intervjuer för att 

kunna ha en tillräcklig bas för att kunna presentera ett trovärdigt och välarbetat resultat. 

Vidare har jag försökt redogöra för min forskningsprocess för att kunna ge en nyanserad bild 

av min studie för att därefter lämna det öppet till läsare att bilda sin egen uppfattning om mina 

tillvägagångssätt och val. Enligt Patel och Davidson (2003) kan validiteten styrkas genom 

dessa tillvägagångssätt. En annan del i att stärka validiteten i studien har varit att jag ständigt 

gått tillbaka till mitt material från intervjuerna för att analysera och reflektera kring materialet 

för att fånga upp all information och inte förbise någon viktig kunskap. 

4.2 Genomförande 

Innan intervjuerna tog jag kontakt med de berörda förskolorna i den kommun där jag 

planerade att genomföra studien. Jag informerade om syftet med studien och frågade 

samtidigt vem eller vilka som var intresserade av att ställa upp på en intervju. Jag informerade 

om hur intervjuerna skulle dokumenteras och vilka etiska regler som gällde. Intervjuerna med 

mina tre informanter byggde främst på öppna frågor, men i början av varje intervju använde 

jag några slutna frågor som berörde informanternas ålder, utbildning, yrkeserfarenhet samt 

fördelning mellan pojkar och flickor på deras förskolor. Frågorna baserades på bakgrundens 

tidigare forskning samt mitt syfte och forskningsfrågor. Jag valde att intervjua två 

förskollärare och en barnskötare för att få med båda yrkesgrupperna som ingår i ett arbetslag 

på förskolan. Vid intervjuerna har jag använt mig av min mobiltelefon för att spela in 

samtalen, givetvis med samtycke från varje enskild informant. Informanterna är anonyma och 

jag har därför använt fingerade namn i resultatredovisningen. Jag genomförde intervjuerna på 

varje informants arbetsplats anpassat till de tider de hade möjlighet att ställa upp. 

Inspelningarna från intervjuerna transkriberades senare till skriven text. Jag förde även några 

anteckningar med stödord, men ljudinspelningen kom till störst hjälp vid analyseringen av 

resultatet. 

4.2.1 Forskningsetiska principer 

Vid studien har hänsyn tagits till etiska principer. Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra 

forskningsetiska huvudkrav med underliggande regler. 
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Det första kravet, Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska informeras om 

studiens syfte, hur den praktiskt genomförs, hur studien kan generera ny kunskap och vilken 

nytta sådan skulle kunna ge. Vidare ska deltagaren i undersökningen bli underrättad om att 

deltagandet är frivilligt och att det är möjligt att avbryta deltagandet utan reprimander från 

forskaren. Det innebär också att resultatet enbart kommer användas till forskning och inte 

inom andra områden. 

Det andra kravet, Samtyckeskravet betyder kortfattat att deltagarna i en studie alltid ska ha 

gett sitt medgivande till att medverka i studien. I min studie har samtycke inhämtats från varje 

enskild person, men det innebär också att de har haft valfrihet att avbryta sitt deltagande om 

de önskat. 

Det tredje kravet omfattas av Konfidentialitetskravet vilket innebär att informationen om 

intervjudeltagarna nedtecknas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att röja deras identitet. 

Här gäller det att undvika alltför många kringliggande detaljer som möjliggör en identifiering 

trots utelämnande av namn eller fingerade namn. I studien har jag använt mig av 

anonymisering av alla informanter för att de ska känna sig trygga i att uttrycka sina 

uppfattningar utan att deras identiteter röjs. 

Det fjärde och sista kravet berör studiens nytta, det så kallade Nyttjandekravet. Enligt detta 

krav får inga uppgifter användas till annat än forskningsändamål och inte utelämnas till 

vinstinriktade eller icke forskningsbaserade ändamål. Här har jag återigen varit tydlig i 

kontakten med mina informanter om att ingen information lämnats ut till tredje part utan att 

den enbart har använts inom ramen för min studie. 

För att ytterligare ge informanterna möjlighet till anonymitet valde jag att ge dem fiktiva 

namn istället för att använda deras egna eller numrera dem. Detta för att möjliggöra 

anonymitet, men samtidigt visa att det är en person bakom orden och inte en siffra.  

4.2.2 Analysmetod 

Jag har valt att utgå från genusteorier i min analys av intervjuerna. Genom dem har jag kunnat 

tolka förskollärarnas syn ur ett genusperspektiv för att försöka få en inblick i vad som kan 

ligga bakom en del ställningstaganden och upplevelser. Redan under intervjuerna analyserade 

jag delvis det som sades, för att ytterligare analysera vid transkriberingen och slutligen vid 

sammanställningen av resultatet. Det har varit en ständig process med min analys, då jag 

analyserat det empiriska materialet i flera steg för att komma fram till en slutsats.  

Efter mina intervjuer lyssnade jag noga igenom mina inspelningar och gick igenom de 

anteckningar jag hade kompletterat med under intervjuns gång. Därefter transkriberades 

intervjuerna med allt indelat efter vad jag och informanten hade sagt. För att vara säker på att 

inte ha missat någon information lyssnade jag igenom ljudfilerna ytterligare några gånger och 

jämförde med texten jag transkriberat för att försäkra mig om att all information kom med. 

Den ursprungliga texten skrevs även om från talspråk till skriftspråk och analyserades i alla 

steg. Under alla dessa steg har jag analyserat empiriska data flertalet gånger för att slutligen 

sammanfatta ett resultat och göra en slutanalys av informanternas svar där jag begrundat 
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informanternas svar och kopplat dessa till genusteorier, till forskningsfrågorna och till tidigare 

forskning.  

Här nedan följer en inledande presentation av informanterna. 

4.3 Informanter 

Jag har intervjuat tre kvinnliga pedagoger på en mindre ort i norra Sverige. Två av dessa är 

utbildade förskollärare och en är utbildad barnskötare. De har alla en varierande erfarenhet 

inom yrket då de varit verksamma pedagoger olika länge. Deras yrkeserfarenhet sträcker sig 

allt ifrån 33 år till 5 år. Jag har intervjuat en förskollärare och barnskötare på en förskola, men 

från två olika avdelningar och en förskollärare på en annan förskola. Därmed har jag utfört 

mina intervjuer på två förskolor inom samma kommun. Skillnaden mellan dessa förskolor 

ligger inte enbart i barnantal utan även det geografiska läget och lokaler skiljer sig åt. 

Anledningen till mitt urval av informanter var just de skillnader som fanns i pedagogernas 

verksamheter, trots att de arbetar under samma rektor och inom samma kommun. 

Anledningen till att jag intervjuat två yrkesgrupper är att få syn på hur de resonerar kring 

jämställdhet då de enligt Lpfö98 (2010) åligger förskolläraren ett större ansvar, men att hela 

arbetslaget också ska jobba med jämställdhet. 

Informant 1 som vi kan kalla Eva är 61 år och har utbildat sig både till barnskötare och 

dagbarnvårdare. Hon har arbetat inom barnomsorgen i 33 år, varav fem år på förskolan där 

hon arbetar nu. 

Informant 2 som vi kan kalla Hanna är 40 år och hon har en förskollärarutbildning. Hon har 

arbetat 18 år, varav 14 år på den förskolan där hon arbetar nu. 

Informant 3 som vi kan kalla Frida är 29 år och hon har en utbildning som lärare för skolans 

tidigare år som hon sedan kompletterade med en behörighet som förskollärare. Hon har 

arbetat inom yrket i fem år, på samma förskola där hon arbetar idag. 
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5. Resultat 

I resultatkapitlet följer en presentation av intervjuerna var för sig. Därefter följer en inledande 

analys av resultatet utifrån genusteori och tidigare forskning. 

5.1 Intervjuer med informanter 

Intervjuerna är utförda på två olika förskolor. De är intervjuade var för sig vid olika tillfällen 

och har på så vis ingen vetskap om vad de andra sagt eller bidragit med. Min förhoppning är 

att deras förmedlade tankar är deras egna.  

5.1.2 Informant 1  

Informant 1 är en kvinna som är 61 år. Hon kommer hädanefter att kallas för Eva. Eva har 

arbetat 33 år med barn. Varav de första 28 åren som dagbarnvårdare. Hon utbildade sig redan 

1990 till barnskötare och hade innan gått en dagbarnvårdarkurs. Eva har arbetat i fem år på 

den förskolan där hon nu arbetar. Tidigare var hon dagbarnvårdare i sitt eget hem. På 

förskolan där Eva arbetar finns totalt 61 barn där fördelningen mellan könen är 34 pojkar och 

27 flickor. På Evas avdelning är det för nuvarande 19 inskrivna barn varav 8 flickor och 11 

pojkar. 

 

Utifrån frågan om att motverka traditionella könsroller menar Eva att hon försöker behandla 

alla barnen lika. Samtidigt tänker hon att det ibland kanske inte blir så, att barnen behandlas 

olika utan att hon tänker på det. Hon ser det inte som ett medvetet val utan menar att hon och 

hennes kollegor i alla fall försöker. När hon tänker på verksamheten utifrån 

jämställdhetsmålen tycker hon sig inte se några utpräglade pojkleksaker eller flickleksaker. 

”Alla kan leka med allt. Alla kan vara med i allting”, säger hon.  

 

På fråga om de märkt av några uppdelningar mellan barnen beskriver hon hur de i arbetslaget 

noterat att det i legorummet fanns mycket pojkar, att det främst var pojkar som byggde med 

lego trots att det fanns både slott och hus därinne. Däremot har hon lagt märke till att en del 

pojkar har lekt med dockskåpet, men inte att det sker hela tiden. Hon menar att lekarna kan 

variera och hon har sett barnen leka med lite av varje. Ibland kanske flickor inte leker en 

specifik lek, och ibland kanske inte pojkar leker en specifik lek, men Eva berättar att det inte 

är något som de i personalen har sagt någonting om. De säger inte till barnen att de inte kan 

leka en lek på grund av de kön de har, utan hon menar att det är något barnen väljer själva.  

 

Något de i personalgruppen har pratat om är att flickorna tenderar att rita mycket, vilket inte 

pojkarna gjort. Detta har de diskuterat sinsemellan: Varför är inte pojkarna mer inne i 

målarrummet? Samtidigt har de frågat sig: Varför leker inte flickorna lika mycket med 

tågbanan eller djuren som pojkarna? Enligt Eva försöker de inte ändra på detta annat än att de 

initierar aktiviteter där bland annat målning, ritning och pyssel ingår. Tanken är då att försöka 

få alla barnen att vara med i allting. Här får alla barnen prova allt, säger hon. Eva belyser 

också att i deras arbete med barn med annan härkomst kan finnas andra traditioner som styr 

och där kan föräldrarna påtala att flickorna inte ska göra vissa saker, eller att fäderna till dessa 

barn har svårt att lyssna till de kvinnliga pedagogerna. Detta ser hon som en svårighet med 
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arbetet. Språket är också en försvårande faktor bakom arbetet i förskolan när det gäller barn 

med utländsk härkomst, det försvårar också arbetet med jämställdhet.  

 

Eva ser inte svårigheter kring föräldrasamverkan när det gäller jämställdhetsarbete. Hon ser 

snarare svårigheter i de värderingar och traditioner som barnen har med sig hemifrån. Barnen 

färgas, kanske av sina föräldrar. Eva lyfter fram att föräldrar med annan härkomst kan 

uttrycka att flickorna inte ska klä av sig i närheten av pojkar, men det är inget som 

förekommer och de har sällan möjlighet till att besöka ett badhus. Hon medger att det finns 

hinder för att uppnå målen med jämställdhet i förskolan, men säger samtidigt bestämt att det 

numera inte finns något som säger att flickor ska ha rosa och pojkar blått. Eva tycker att 

tiderna har förändrats. I dag är det inte prat som ”det där är tjejleksaker, det kan jag inte leka 

med”. När hon jämför med när hennes egna barn var små kan hon se att det då var mer 

uppdelat. Hon upplever således en attitydförändring. Vidare tror hon att uppdelningar kring 

pojk och flicksaker håller på att suddas ut. Hon tror att vi helt enkelt börjar bli klokare på den 

punkten.  

 

Eva menar att det idag kan vara bra att som kille ha kunskapen om att sy i en knapp som eller 

att som tjej kunna slå i en spik. Hon beskriver också hur hon anser att de i arbetslaget har det 

material och de verktyg som krävs för att kunna arbeta med jämställdhet. Hon arbetar med 

barn i åldern 4-5 år och hon upplever att de kan prata mycket och resonera med barnen och att 

barnen också frågar mycket som de kan prata vidare om. Eva tycker sig se barnen som 

individer och att de är väldigt olika varandra. Hon beskriver att barnen kan ha olika 

egenskaper, precis som vuxna, och att inget är givet bara på grund av att de har ett särskilt 

kön. Angående uttrycket pojkflicka, beskriver hon en flicka som alltid varit våghalsig, men 

menar att hon inte var speciell på något vis för det. Barn har helt enkelt skilda egenskaper som 

inte är låsta till ett särskilt kön utan bara för att en flicka gör något som anses pojkigt är hon 

inte mer pojke för det, eller mer flicka för det. Hon är sig själv. Barnen har helt enkelt skilda 

intressen som pedagogerna vill ta vara på. 

 

På förskolan uppmärksammas inte barn som agerar med att vara könsöverskridande, enligt 

Eva. ”Vi har killar som har klätt ut sig till tjejer och haft på sig klänningar, men då får de ju 

göra det”, säger hon. Detta är ingenting de värderar utan barnens intressen får helt enkelt 

styra. Samtidigt finns det en annan aspekt i det hela, att barnen oftast klär ut sig till Batman 

eller Spindelmannen. Med andra ord hör det mer till ovanligheterna att en pojke klär ut sig i 

klänning, men det förekommer och behandlas inte som något konstigt. En annan aspekt kring 

hur barnen agerar har också med gruppsammansättningen att göra, Eva berättar att det är olika 

från grupp till grupp. Hon tror också att tv avspeglar mycket av barnens lekar.  

 

De har ingen utarbetad strategi för hur de ska locka barnen till att prova nya saker och vara 

könsöverskridande, istället tycker Eva att de ger barnen möjligheter, då de låter allt material 

vara tillgängligt för barnen. Det står barnen fritt att välja vad de ska leka med och hur. Något 

hon däremot märkt av är att barnen brukar gruppera sig annorlunda när de blir färre, 

exempelvis under skolans lov när många barn är hemma när deras äldre syskon är lediga. Vid 

dessa tillfällen brukar barn som i vanliga fall inte leker inne i legorummet vistas där, eller 
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kanske leka i dockvrån. Hon har också noterat att flickor som gillar att dansa och sjunga helt 

plötsligt har lockat någon/några pojkar till att dansa och sjunga. Eva menar att hon och hennes 

kollegor inte säger till barnen att den som är pojke inte får dansa och sjunga, eller leka i 

legorummet som tjej. Därmed styr de inte barnen till att göra de val de gör, menar Eva. 

 

Dockorna har de främst uppe på sin vindsvåning dit de brukar ta med sig barnen i smågrupper 

som är blandade med flickor och pojkar. Då brukar barnen ibland leka tillsammans med de 

leksaker som finns där, inklusive dockorna. Ibland är de i små grupper, ibland större. Vinden 

används även de gånger de har temaarbeten med mindre grupper. Detta är de tillfällen då alla 

förväntas delta. Pedagogernas intention är att varje barn ska prova allting. Barnen har det 

inflytande i verksamheten att en planerad aktivitet ofta utvecklas tillsammans med barnen och 

att grundtanken kanske i stunden byts ut till något annat som barnen manat fram.  

 

Eva berättar bland annat om ett arbete de hade för att sammansvetsa gruppen. De hade ett 

tema med Bamse och hans vänner för att visa på vänskap, respekt och andra 

värdegrundsfrågor. En tanke med detta var att ändra beteendet hos en pojke som var väldigt 

utåtagerande och elak mot andra barn. Tillslut blev han beskylld för allting och blev 

syndabock även de dagar han inte ens vistades på förskolan. Aktiviteten syftade till att lyfta 

fram det positiva i alla barn, främst den pojken och för att bryta hans negativa beteenden men 

också allas negativa förväntningar på honom. Efter aktiviteten fick gruppen mer gemenskap 

och det fick även gynnande effekter på pojken som blev mer positiv och mindre utåtagerande. 

 

Eva anser att det inte finns något stöd från arbetsledaren för att uppnå målen i läroplanen 

gällande jämställdhet. Rektorn är väldigt frånvarande och besöker aldrig verksamheten, 

framhåller Eva. Rektorn har heller ingen riktig inblick i vad de arbetar med. Trots detta 

uttrycker sig Eva positivt och hon hoppas att arbetsledarens stöd finns om de verkligen skulle 

bli kris. Något hon framhåller som positivt är samarbetet med specialpedagogen. Med henne 

kan de dryfta dilemman och tankar de har. Specialpedagogen hjälper dem att reflektera och 

”komma ur sitt tunnelseende och den hemmablindhet” som Eva nämner att det är lätt att 

hamna i emellanåt.  

 

Fortbildning kring jämställdhet får inte mycket utrymme i verksamheten. Det har visserligen 

cirkulerat något enstaka kurserbjudande som Eva känner sig för gammal för att anta. Hon 

lämnar hellre över till de yngre förmågorna i sitt arbetslag, säger hon. Tillsammans med andra 

förskolor i länet brukar de delta i ett förskolenätverk, men där dryftas flera olika frågor av mer 

allmän karaktär som inte behöver handla om just jämställdhet. Ett dilemma Eva belyser kring 

att ge barnen utrymme i verksamheten utifrån deras kön är just detta ”att se alla barn”. Hon 

beskriver det som en ständig kamp att hinna uppmärksamma alla barnen i verksamheten. En 

del barn ”tar mer plats” och då är det lätt att glömma den där tysta individen som inte gör 

mycket väsen av sig. Hon beskriver det som att ständigt reflektera efter arbetsdagens slut om 

hon verkligen har uppmärksammat och sett alla barn. Det är ett ständigt pågående arbete.  

 

En sista avslutande tanke Eva tar upp är männens frånvaro i verksamheten. Hon tycker att 

jämställdheten hade främjats om det fanns mer män i förskolan. De brukar ha manliga vikarier 
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då och då, men tyvärr är det bara under korta perioder och inga bestående inslag. Hon ser det 

inte som att de män som kommer in och vikarierar engagerar sig mer i pojkar, utan att de 

engagerar sig i hela gruppen i stort. Samtidigt beskriver hon hur främst pojkarna uppskattar att 

få spela fotboll med dem, trots att det finns kvinnliga pedagoger som är duktiga att spela 

fotboll. ”Även om vi har kollegor som är duktiga att sparka fotboll, blir det kanske inte riktigt 

helt likadant.” Hon menar att det inte blir på samma sätt när män gör det traditionellt manliga 

som när kvinnor gör det.  

5.1.3 Informant 2 

Informant 2 är en kvinna som är 40 år. Hon kommer fortsättningsvis att kallas för Hanna. 

Hanna har en förskollärarutbildning med 18 års erfarenhet inom yrket. De senaste 14 åren har 

hon arbetat på förskolan där hon arbetar nu. Fördelningen mellan pojkar och flickor inom hela 

förskolan är 34 pojkar och 27 flickor. På Hannas avdelning är det för nuvarande 22 inskrivna 

barn varav 12 flickor och 10 pojkar.  

 

Utifrån läroplanens jämställdhetsmål menar Hanna att det handlar om att tänka på småsaker i 

det dagliga arbetet. Hon tycker att barnen ska kunna leka med alla leksaker oavsett kön. 

Samtidigt lyfter hon fram att det är svårt att få syn på vad hon själv gör i sitt eget agerande 

och bemötande gentemot barnen. Hon försöker tänka på vilka färger hon erbjuder barnen. När 

de ska ha en bild till sitt namn på sin hylla försöker hon att inte bara ha rosa till flickor och 

blått till pojkar. Istället försöker hon få med alla färger. Hanna och hennes kollegor strävar 

efter att ge alla barnen samma möjligheter. Ett exempel hon tar upp är att pojkarna kan leka 

polis och skjuta pangpang, men de gör det i hemvrån. Hon ser det som ett intresse skapat av 

pojkarna själva, och ibland har flickorna också deltagit även om det varit pojkarna som styrt 

leken.  

 

Hanna pratar om att inte hindra barnens intressen bara för att de är könsstereotypa intressen. 

Vidare tycker hon att de på förskolan arbetar för att barnen ska testa vara överskridande, men 

de har ingen nedskriven tanke för hur detta ska gå till, förutom det som står i läroplanen. 

Samtidigt menar hon att de i arbetslaget inte sett något problem med barnens val. Om de hade 

upplevt att det var ett problem  hade de säkert skrivit ner en medveten plan för hur de skulle 

arbeta med att utmana barnen och motverka traditionella könsroller. Hon uppger flickorna 

som ett exempel, om de bara hade målat, pysslat och om de aldrig byggde hade de nog tagit 

itu med det, lekt med dem och visat flickorna att de kan leka med annat. Hanna tycker att 

barnen själva är duktiga på att testa sig fram. ”Killarna sitter jättegärna och bygger pussel och 

pysslar med små trähalsband, så kallade tjejgrejer.” Å andra sidan är flickorna duktiga på att 

bygga och utforska de mjuka legoklossar de har på avdelningen. De uppmuntrar gärna barnen 

att testa bygga med dessa, framförallt de barn som visar intresse eller en vilja.  

 

Ett hinder Hanna kan se, för att kunna nå upp till målen i läroplanen är föräldrarnas påverkan 

på barnen. Hon berättar bland annat om en förälder som sagt till sitt barn ”men inte ska du 

gråta, man ska inte gråta, karlar ska inte gråta”. Då blir det förstås svårare att jobba med 

målen för då vet du som pedagog vilken bild barnet får hemifrån. Samtidigt säger Hanna att 

”vi har ju barnen hela dagen” och hennes förhoppning blir därmed att förskolan hinner 
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påverka dem så pass att barnen får se flera delar. När det handlar om möjligheter finns det 

oändligt med sådana. Enligt Eva ligger det främst på pedagogerna hur mycket de fokuserar på 

jämställdhet och att motverka traditionella könsroller. Hon säger att läroplanen är ett gott stöd 

i detta och skulle de vilja skulle de nog kunna koppla in jämställdhet i det mesta. I sitt arbete 

utgår de i arbetslaget från hur de upplever barngruppen och då de inte sett några problem 

gällande jämställdhet, könsroller och liknande ser de heller inget behov av att styra upp 

verksamheten med ett medvetet arbetssätt. 

 

Ett annat hinder hon lyfter fram är gruppsammansättningen. Hur denna ser ut påverkar hur de 

kan arbeta med barnen. Är det fler flickor i gruppen tenderar gruppen att bli inriktad på fler 

flickintressen eller om det är fler pojkar mycket pojkintressen. När gruppindelningen har stor 

majoritet av endera könet anser Hanna att det är svårare att få in andra intressen i gruppen. 

Hanna efterlyser också bra böcker med lekar och dramaspel som de skulle kunna använda sig 

av för att arbeta med jämställdhet, bland annat för att visa känslor eller visa på dilemman där 

barnen kan få vara med och påverka storyn. Enligt Hanna blir det tydligare för barnen när de 

får vara delaktiga och ser pedagogerna agera samt att barnen själva kan vara med och påverka 

och förändra. Under arbetslagets personalmöten diskuteras mycket hur stämningen är i 

gruppen. Om de pratar direkt utifrån pojkar och flickor är inget hon kan erinra sig. Det blir 

mera allmänna diskussioner kring hur de bemöter barnen i stort. Återigen menar hon att de 

inte upplever några problem och därmed inte diskuterar bemötande kring kön.  

 

Beträffande hur de rent konkret behandlar jämställdhet beskriver Hanna hur det hanterar 

samlingssituationen. Här är de ofta väldigt uppmärksamma på vilket utrymme barnen ges. 

Alla barnen får komma till tals, turas om att prata och tränas i att inte prata i mun på varandra. 

Hanna framhåller att de haft både flickor och pojkar som tenderar att avbryta och ta mycket 

plats vid samlingar. Hon beskriver att dessa barn brukar bli bromsade och få vänta på sin tur 

oavsett om det är en flicka eller en pojke som uppvisar ett sådant beteende. ”På så sätt är vi ju 

medvetna om det i samlingssituationen när vi sitter gemensamt och pratar”, säger hon.  

 

Hanna upplever inget stöd från arbetsledaren i fråga om jämställdhet eller arbetet i stort i 

förskolan. Däremot har de kunnat dryfta problem inom barnhälsoteamet där de anonymt 

kunnat lyfta frågor gällande enskilda barn eller barngruppen i sin helhet. Här finns 

representanter från kommunens fyra förskolor. Specialpedagogen närvarar också som stöd 

och för att bolla tankar med dem, även rektorn har närvarat, men det har inte resulterat i 

någonting mer än de enskilda möten de haft.  

 

Det existerar ingen specifik fortbildning gällande jämställdhet, enligt Hanna, utan hon 

beskriver liksom Eva det förskolenätverk som riktar sig till flera områden och där den 

pedagog som åker iväg själv väljer vilka seminarium den går på. Däremot berättar hon att de 

på en annan avdelning varit med i ett länsprojekt för flera år sedan. Det var inget hon själv 

deltog i, och hon minns ingenting från vad de deltagande informerade sina kollegor om. 

Projektet ledde tyvärr inte till något ytterligare arbete med jämställdhet utan stannade helt 

enkelt upp efter projektets gång.  
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Hanna har en önskan när det gäller jämställdhetsarbete. Hon skulle vilja involvera föräldrarna 

i större utsträckning. Kanske ha ett föräldramöte där föräldrarna får någon fråga att först 

diskutera sinsemellan och att pedagogerna sedan kan beskriva vad det är de ska stå för. Något 

sådant tror Hanna hade varit intressant. Vidare tar hon upp avsaknaden av manliga pedagoger. 

Hon menar att män och kvinnor är olika och att de olika könen kan tillföra olika saker i 

verksamheten. En annan aspekt Hanna lyfter fram är att hon nog inte för egen del har ett 

sådant brinnande intresse för jämställdhet. Hon lägger vikten vid att barnen är trygga och blir 

sedda, sedan ser hon sig som väldigt bred och att hon försöker få med små delar från hela 

läroplanen.  

5.1.4 Informant 3 

Informant 3 är en kvinna som är 29 år och utbildad lärare för skolans tidigare år. Hon 

kompletterade senare sin utbildning med en förskollärarbehörighet. Hon har en femårig 

yrkeserfarenhet från förskolan och har arbetat dessa fem år på den arbetsplats där hon arbetar 

nu. Hädanefter kommer hon att kallas för Frida. På förskolan där Frida arbetar finns det för 

nuvarande 11 inskrivna barn, men eftersom det är en verksamhet med både fritids, förskola 

och förskoleklass blir det svårt att rent generellt utgå helt från dessa siffror. De som ingår i 

den dagliga verksamheten är 5 barn, varav 2 pojkar och 3 flickor.  

 

Enligt Frida finns det ett dilemma med målen i läroplanen. Även om målen känns viktiga kan 

de ibland krocka med verkligheten. Om en pojke har ett tydligt intresse för motorcyklar ska ju 

hans intressen uppmuntras, samtidigt som stereotypa könsroller ska motverkas. Den 

balansgången blir därmed ibland svår. Hon frågar sig hur hon i ett sådant fall ska ställa sig till 

barnets egna önskningar. Samtidigt som hon vill vidga vyerna för barnet, vill hon också 

uppmuntra det intresse barnet faktiskt har. Samma sak om ett barn tycker att små dockor är 

roliga, då gäller det att visa att det faktiskt går att göra annat också. Frida menar att det är 

svårt att veta ifall det är de traditionella könsrollerna som gör att barnen får de intressen de 

får. Hade de haft helt fria möjligheter kanske de hade gjort något helt annat, säger hon.  

 

En annan sak Frida tar upp är goda förebilder. I sitt arbete försöker hon vara en god förebild 

för barnen, men också att visa på andra goda förebilder. Bland annat brukar hon ta med 

barnen till skolans träslöjdssal, något hon själv tycker är roligt. När de haft en manlig 

praktikant har hon försökt ge honom mer ansvar för barnen och själv gjort de fysiska 

göromålen. Hon försöker också visa för barnen att de inte behöver göra allting. De behöver 

inte pushas till att vara överskridande i något om de absolut inte vill eller känner ett obehag 

inför det. Frida beskriver hur de för några år sedan hade en manlig vikarie. Det positiva med 

honom var att de vid utflykter kunde turas om med att ta ansvar för barnen och göra upp eld 

till exempel. Hon menar att det lätt blir så att varje person gör det den förväntas göra eller har 

lätt för. Därför försökte hon tillsammans med den manliga pedagogen att visa att det går att 

göra annorlunda.  

 

När det gäller hinder kring att arbeta med jämställdhet berättar Frida att det ibland kan kännas 

som om hon ”stångas lite i motvind” gentemot föräldrar. Föräldrarna kanske skyller på 

förskolan och förskolan i sin tur skyller på föräldrarna. Hon tycker att det blir svårigheter när 
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barnen har med sig mycket ”bagage” hemifrån, och att då på förskolan försöka motverka 

detta. Mycket tänker hon sig kommer från tecknade filmer som förmedlar mycket stereotypt 

könsrollstänkande. Även när en film ska visa på alternativa sätt att agera, som en tuff tjej, 

måste alltid någon i filmen fälla kommentarer som ”lilla flicka” och därmed underminera 

hennes roll som tuff. Det existerar också kommentarer kring pojkars egenskaper i dessa 

filmer. En pojke kan kommentera sitt agerande med att de gör något ”som en riktig karl”. 

Undermeningen i ett sådant uttalande kan i filmen syfta till att vara ironiskt och mena att 

pojken inte kör som en karl, men barnen uppfattar det som en statusmarkör och pojken får hög 

status. Till skillnad från exemplet med flickans underminerade ställning blir pojken snarare 

upplyft när barnen tolkar filmerna utifrån sina erfarenheter. 

 

De möjligheter Frida kan se är den ökade medvetenheten kring frågor om jämställdhet. Goda 

normbrytande förebilder ser hon också klara fördelar med. Det hon däremot tycker är synd är 

att det material som finns oftast riktar sig till att flickor ska ta mera plats, men att det saknas 

eller finns mindre av material som visar för killar att det är okej att inte ta plats.  

 

Frida saknar inga verktyg för att nå målen, hon anser snarare att det behövs fler positiva 

förebilder, gräns- och normbrytare. Hon beskriver ett exempel med en artikel hon använt om 

en tjej som hoppade med skotrar, eller en tjej som körde cross under kalvmärkningarna. Dessa 

två exempel blev till god hjälp för att visa att alternativen finns. Tidigare fanns det en stor 

majoritet av pojkar i verksamheten och ifall hon då hörde någon kommentar som ”nämen du 

kan inte göra det där, för tjejer kör inte cross” då kunde hon visa att, jo visst kör tjejer cross, 

och hänvisa till tjejen som gör det vid kalvmärkning. Sådana förebilder önskar hon att det 

fanns fler av. Med manliga pedagoger finns risken att de ofta blir lite halvvaktmästare, men 

Frida menar att de behövs bland annat för att visa på att män också kan ha ansvar för barnen 

och att byta blöja. Får inte barnen se att dessa män finns upplever hon att det blir svårt att 

argumentera för att män faktiskt också kan byta blöja.  

 

Vid placering av leksaker på förskolan berättar Frida hur de försökt att flytta runt och att 

blanda traditionella tjej- och pojkleksaker för att de inte ska finnas i varsin ände av förskolans 

lokaler. Leksaker med en tveksam värdegrund såsom Barbies eller liknande är heller inget 

som finns tillgängligt, utan det får barnen i sådana fall leka med hemma. Vid inköp av 

material försöker Frida tänka på att ha en stor variation och att tänka på att böckerna också tar 

upp alternativa berättelser, som till exempel Kalle som lucia som handlar om en pojke som 

vill vara Lucia.  

 

Det finns inget uttalat material kring jämställhetsarbete på förskolan. Däremot beskriver Frida 

hur de arbetat med värdegrundsfrågor kring allas lika värde då det på förskolan tidigare haft 

småpojkar med machokomplex, vilket de har försökt att tona ner. Vidare påtalar hon att 

statusen som ’fröken’ inte är särskilt hög. Svårigheterna ligger i att konkurrera med dem som 

anses större och häftigare, om hon säger ”nu låter det som att du tycker att jag är sämre för att 

jag är kvinna” så upplever Frida att det inte har någon genomslagskraft. Om däremot en man 

eller äldre kille säger till får det en helt annan verkan. Ofta kan hon tycka att hon klassas som 

den där tjatiga tanten som tjatar igen.  
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Frida lyfter också fram att manliga pedagoger inte är en självklar lösning bara genom att vara 

män, de måste också ha goda värderingar och vara goda förebilder. En mansgris eller någon 

som fäller kommentarer som vilar på stereotypa könsroller skulle inte passa i verksamheten 

bara i egenskap av att vara manlig pedagog. En sådan pedagog skulle tvärtom istället förstärka 

rådande normer.  

 

I frågan om att involvera alla barn och ge dem utrymme försöker Frida jobba medvetet med 

att ge alla barn lika mycket utrymme. Hon beskriver svårigheterna i att veta orsakerna bakom 

att ett barn tar mycket plats, om det görs just för att de är pojkar eller för att det är individen 

som tar mycket plats. Samma sak gäller även åt andra hållet om flickor är försiktiga för att de 

är just flickor eller för att de som individ fungerar så. Frida hanterar detta genom att pusha 

dem som är försiktiga till att våga och att dämpa dem som tar för sig och att få dem mer 

lyhörda. Det förekommer inga särskilda aktiviteter för att främja jämställdhet eller att ge alla 

barn utrymme utan det vävs istället in i förskolans gemensamma aktiviteter. Då det oftast är 

ett lågt barnantal blir dessutom svårigheterna med att se alla barn och involvera dem ett 

mindre överhängande problem.  

 

Frida känner att hon har stöd av arbetsledaren när det handlar om att nå målen i läroplanen då 

de arbetat mycket med dem under sina möten. Hon hänvisar också till det projekt som Hanna 

nämnde tidigare där två avdelningar i kommunen deltagit. Frida anser att de under sina 

samordningsträffar med rektorn fått möjlighet att arbeta med målen i läroplanen. Hon menar 

att när de haft upp någon diskussion kring jämställdhet har rektorn sett det som viktiga frågor. 

Tidigare var jämställdhet en stående punkt under mötena. Numera har dock upplägget ändrats 

och den punkten har tagits bort. Frida berättar att den punkten inte enbart handlade om 

jämställdhet mellan kön utan också kunde handla om jämställdhet mellan åldrar.  

 

Arbetet med jämställdhet stannar inte vid diskussionerna som sker på samordningsträffarna 

utan Hanna ser det som ett ständigt pågående arbete. Samtidigt belyser hon att det de senaste 

åren inte har varit några kommunträffar gällande jämställdhet. Trots detta anser hon att 

tankarna ständigt finns där och att hon själv tänker mycket kring bemötande, att man kanske 

inte alltid är medveten om att de olika könen bemöts på olika sätt. Här menar hon att det är 

lättare på en förskola med fler kollegor där kollegor kan se varandras handlande och reflektera 

kring detta. Eftersom Frida oftast är ensam pedagog beroende på barngruppens storlek blir det 

därmed svårt att se sitt eget handlande utifrån. Det sker ingen löpande fortbildning gällande 

jämställdhet. Frida tycker däremot heller inte att det sker i mindre omfattning än inom något 

annat område. Det hon tar upp är förskolenätverket som tidigare informanter också berättat 

om. Där är det som tidigare omnämnts upp till den pedagog som åker att välja vilka 

seminarier hen deltar i och sedan berättar om dem när hen kommer tillbaka.  

 

En avslutande tanke Frida har kring jämställdhetsarbete är att ha mer tid till skapande och att 

locka in barnen i slöjdande och därigenom arbeta med jämställdhet. Hon vill synliggöra för 

barnen att de inte måste ägna sig åt en viss slöjd utifrån kön utan att istället ge dem 

möjligheter att se fördelarna med både trä- och textilslöjd. Hon nämner ett exempel när 
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barnen tillsammans fick vara med och bygga en trädkoja. I det arbetet märkte hon hur positivt 

det gynnade barnen och hon hörde inga kommentarer åt något håll att endera könet inte kunde 

bygga, såga eller spika. Barnen var på samma nivå. Visserligen har vissa barn alltid svårare 

att ta för sig, men alla var ändå delaktiga och tyckte att aktiviteten var rolig. Hon upplever inte 

alls att de delade upp sig efter kön utan att de arbetade tillsammans. 

5.2 Resultatanalys 

Nedan följer en första analys av informanternas förmedlade erfarenheter och beskrivningar 

kopplat till bakgrundens forskningsbaserade underlag. 

5.2.1 Förskolans miljö och tillgång till leksaker 

De intervjuade pedagogerna ger i vissa avseenden dubbla budskap. Samtidigt som bland annat 

Eva menar att det inte finns någon uppdelning kring tjej- och pojkleksaker väljer hon i 

intervjun att koppla samman pojkarna och flickorna just med de leksaker eller lekar som är 

traditionellt bundna till respektive kön. Eidevald (2011) belyser att barnen kan ges nya 

utmaningar när de erbjuds andra miljöer än vad som normalt skulle attrahera det ena eller 

andra könet. Med detta menas bland annat att flytta om i förskolemiljön för att erbjuda barnen 

att se andra möjligheter, vilket Frida beskrev att de gjort på hennes förskola. Eva framhöll att 

barnen hade tillgång till allt och att barnen tilläts leka med alla leksaker. Trots detta 

framträder en uppdelning mellan barnen där de oftast leker med traditionellt könsbundna 

leksaker. Det uppstår således ett dilemma: Hade barnen verkligen ett fritt val obundet till 

oskrivna förväntningar torde ju barnen variera sig mer och testa nya saker istället för att oftast 

leka med leksaker kodade efter ett visst kön.  

På Fridas förskola verkar det finns en medvetenhet om att barnen tenderar att hållas isär 

genom att deras leksaker är uppdelade på olika ställen i förskolan. För att motverka detta har 

de aktivt möblerat om för att på så sätt försöka få barnen att leka mindre uppdelat. Huruvida 

det gett någon effekt är oklart, men det visar på att det finns en vilja och en medveten tanke 

bakom pedagogens handlande. Eva beskriver istället en klar uppdelning mellan leksaker där 

bland annat dockorna är placerade avsides på förskolans vindsvåning. Det talas även om ett 

Legorum, som visserligen alla barnen sägs ha tillgång till, men där det mestadels leker pojkar. 

Eidevald (2009) lyfter fram självklarheten i att barnen ska erbjudas alla leksaker, att en pojke 

kan leka med dockor lika gärna som en flicka kan leka med bilar. Pedagogerna i min studie  

uttryckte inte något förbud där de båda könen inte skulle kunna leka med traditionellt 

könskodade leksaker, de visade däremot en osäkerhet kring att inte kränka barnens intressen 

samtidigt som de kanske borde introducera dem till andra alternativ att leka med. Här uppstår 

med andra ord ett dilemma för pedagogerna.  

Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009) belyser en annan problematik kring 

barnens miljö. Miljön ansågs tidigare vara en bidragande del i barnens skapande av 

könsidentitet, vilket innebär att förskolans miljö som möblering, lokaler, färger, leksaker och 

hela verksamheten också påverkar barnens skapande av sitt genus. Vidare förmedlar Pramling 

Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009) rön från senare kunskapsforskning att genus formas 

konstant och där kommunikation, skriften och strukturer kring makt har en tydlig inverkan. 

Pedagogerna i min studie omtalade främst uppdelningar mellan leksaker. Det återfanns ett 
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undantag där en förskola erbjöd en omblandning mellan stereotypa leksaker för att föra 

barnen närmare varandra och motverka att könen hålls isär. Problematiken jag kan se i detta 

är att det återigen uppstår dilemman. Hur ska pedagogerna göra för att stimulera barnens 

intressen? Min tanke är också att en genomtänkt miljö givetvis påverkar barnens skapande av 

genus, vilket framhålls i min bakgrundslitteratur, men VAD barnen erbjuds spelar också in. 

Om det främst finns alternativ som antingen anses flickigt eller pojkigt av barnen så begränsas 

också valmöjligheterna.  

5.2.2 Barnens testar olika identitetsmarkörer 

Utifrån informanternas beskrivningar kommer det fram att en del barn kan testa olika 

identitetsmarkörer, som för en pojke att klä ut sig i klänning. Enligt Hellman (2008) är detta 

en del i barnens process för att testa gränser kring vad som är möjligt för det biologiska könet. 

Det positiva i detta är att pedagogerna uppger att de inte lägger något värde i sådana 

handlingar utan låter barnen fritt testa sig fram utan att kommentera eller begränsa. Däremot 

tycks inte pedagogerna reflektera över sina handlingar kring barnen. De säger att de inte 

kommenterar barnen i könsöverskridande lek, samtidigt som de inte reflekterat över sitt 

bemötande. Pedagogerna påtalar visserligen att de brukar diskutera sinsemellan hur de 

bemöter barnen, men det handlar om bemötande i stor skala och inte hur de bemöter barnen 

enskilt, utifrån om det är en flicka eller en pojke.  

En positiv aspekt bland intervjuerna är intentionen att ge alla barnen lika mycket utrymme i 

verksamheten. Denna intention i beskrivningarna av samlingarna där barn som tar mycket 

plats bromsas och uppmanas till lyhördhet och turtagning medan försiktiga barn lyfts fram 

och utmanas till att våga mer, oavsett vilket biologiskt kön de tillhör. Vid generaliseringar 

kring kön framhåller Eidevald (2011) komplexiteten i fenomenet. Visserligen kanske en pojke 

tar mycket plats och en flicka är försiktig, men det gäller att vara återhållsam med antaganden 

att detta gäller alla pojkar och flickor. När informanterna beskriver hur de låter barnen ta plats 

eller förmår dem att backa några steg, utan att koppla dessa egenskaper till ett visst kön ger 

det också en mer verklig bild av hur det kan se ut i en barngrupp.  

Eidevald (2011) trycker på att barnen är olika och att det gäller att faktiskt se hur varje barn 

fungerar och inte anta att alla flickor beter sig si eller att alla pojkar beter sig så. Individuella 

skillnader förekommer och det gäller att ta hänsyn till dessa, vilket pedagogerna visar att de 

gör, åtminstonne i beskrivningen av samlingssituationer. Det positiva blir då att det i dessa 

situationer inryms fler möjligheter till att arbeta med genus och jämställdhet som även kan 

återverka på förskolans övriga delar om pedagogerna får syn på vad de faktiskt gör. 

5.2.3 Fortbildning i förskolan 

Avsaknaden av fortbildning blir tydlig i vissa delar av pedagogernas resonemang, särskilt hos 

dem med längre erfarenhet, där det förflutit en längre tid sedan de utbildades. Detta blir 

märkbart i resonemanget kring indelningar av leksaker, egenskaper och förväntningar på 

könen. Berg (2006) tar upp det faktum att det krävs kunskap om genus för att pedagogerna 

ska kunna tillämpa den kunskap som genusforskningen bidragit med. Ska de själva kunna se 

mönster bakom barnens könsstereotypa intressen eller beteenden behöver de med andra ord 

själva vara medvetna om orsaker bakom dessa. Hanna nämnde att de på hennes arbetsplats, 
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där även Eva jobbar, visserligen hade alla möjligheter till att arbeta mer med jämställdhet, 

men eftersom de inte såg några problem, ansåg de att det inte var nödvändigt. Hade barnen i 

detta fall bara lekt på ett ställe hade de däremot försökt göra något för att motverka detta. Här 

uppstår ett dilemma mellan vad de ska prioritera. Ska de gå på sin egen känsla kring att de 

inte anser sig se några problem eller ska de följa läroplanen och försöka motverka 

traditionella könsroller? 

Enligt Eidevald (2011) är det en stor utmaning för förskollärarna att ha en medvetenhet om 

vilka förväntningar de har på barnen. Dessa förväntningar är oftast omedvetna och anses som 

självklarheter. Med andra ord skulle det behövas att pedagogerna dels observerade varandra i 

samspel med barnen, dels att någon utomstående observerar samspelet och bemötandet, vilket 

även lyfts fram i intervjuerna. Pedagogerna själva medger att de kanske omedvetet inte agerar 

som de tror. Det talas även om en ”hemmablindhet” som också kan spela in. Även om de, 

som tidigare nämnts inte kommenterar barnens könsöverskridande aktiviteter kanske de 

omedvetet agerar eller annonserar att det är just överskridande och inte tillhör normen för hur 

ett barn ska bete sig utifrån sitt kön. Deras sätt att tala kring barnen och att ständigt koppla 

ihop barnen med en traditionellt könsbunden aktivitet vittnar också om underliggande 

förväntningar på vad som tillhör det normala, det de oftast ser barnen göra. 

Eidevald (2011) menar vidare att det är de vuxna (i detta fall pedagogerna i förskolan) som 

har ansvaret för och möjligheten till handling. Det inbegriper således ett antagande att de bör 

ändra sina förväntningar på och bemötanden av barnen.  Barnen ska därmed få verktyg att 

föra andra förväntningar och bemötanden vidare till framtida generationer. Pedagogerna i min 

studie erbjuds visserligen att delta i förskolenätverket, men arbetet inom detta nätverk är brett 

och vilken sorts fortbildning pedagogerna tar del av är beroende av vad den medverkande 

pedagogen själv väljer att delta i. Enligt SOU (2006:75) bör all personal i förskolan ges 

fortbildning inom jämställdhet för att arbetet ska få förutsättningar att utvecklas. Det säger sig 

självt att om det sker i liten utsträckning eller inte alls blir således detta arbete lidande.  

Vidare anser Eidevald (2009) att förskollärare har svårt att veta hur de rent praktiskt ska 

arbeta med jämställdhet i förskolan. Tills viss del framträder detta i studiens resultat. Det 

fanns några tankar, men informanterna hade alla svårt att se något riktigt konkret de skulle 

kunna göra annat än små saker som att exempelvis erbjuda barnen varierande färger på sina 

namnskyltar och inte bara blått eller rosa. Jag tänker mig att dessa svårigheter, som även 

belyses av Eidevald (2009), kan handla om bristen på fortbildning. De svårigheter 

pedagogerna erfar beror därmed delvis på okunskap och även på dilemman i den dagliga 

verksamheten. Vad ska de prioritera? Hur ska de bemöta föräldrarnas krav? Hur ska de 

hantera barn med stereotypa intressen? Det blir därför inte förvånande att målen i 

styrdokumenten blir svåruppnådda. 

5.2.4 Genuskontraktet 

Ett tecken på isärhållningen av könen blev tydlig i exemplet där könskodade leksaker fanns 

uppdelade på olika ställen. Det ger en klar bild av Hirdmans (2001) teorier kring att alla bidrar 

till att könen hålls isär, så även pedagogerna, vilket jag belyste i en fundering i bakgrunden. 

Om de gör detta medvetet eller omedvetet är oklart då det inte framkommer i resultatet. Frida 
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däremot beskrev ett annat arbetssätt där leksakerna blandats för att komma ifrån att barnen 

skulle leka med könskodade leksaker i varsitt hörn av förskolan åtskilda från varandra.  

Hanna beskrev hur barnen (det vill säga pojkarna) kunde leka polis, men att de gjorde detta i 

hemvrån. I vissa fall kunde flickor delta, men då efter pojkarnas premisser och styrning. Ett 

gott tecken på genuskontraktet fanns i Fridas beskrivning där hon som pedagog var lite 

mindre värd att lyssna till på grund av sitt kön, hon blev förminskad till ”den där tanten som 

tjatar igen”. Hirdman (2001) tar upp just detta att kvinnor alltid är hierarktiskt underlägsna 

männen. Trots att de kvinnliga och manliga egenskaperna förändras över tid och inte ser 

likadana ut över tid inverkar inte på det faktum att kvinnan har en lägre ställning gentemot 

mannen. Detta blev tydligt också när barnen, enligt en informants beskrivning, argumenterade 

för att tjejer inte kunde köra cross eller skoter. Det visar tydligt på att barnen hade en stark 

bild av vilka möjligheter och egenskaper varje kön innehar.  

Det finns en strävan till att uppnå målen i Lpfö98 (2010), men genuskontraktet och Hirdmans 

(2001) teorier kring detta verkar spela in i hur informanterna kan tänka och agera gentemot 

barnen i viss utsträckning. När en av pedagogerna i min studie visade att en tjej faktiskt körde 

cross på kalvmärkningar frångick det en norm barnen var vana vid. De hade lättare att 

acceptera det faktum att det skedde när detta påvisades för dem även om en del barn fortsatte 

argumentera för att det var en syssla främst för män. Här resonerar informanten på ett 

intressant sätt. Hon beskriver hur hon bemöter ett dilemma med att erbjuda andra alternativ 

för barnen. Genom att visa på goda förebilder och verkliga händelser för att normalisera en 

för barnen gränsbrytande aktivitet blir detta exempel på hur arbetet med jämställdhet och att 

motverka traditionella könsroller kan gå till. 

5.2.5 Manliga pedagoger 

Alla tre pedagoger lyfter fram avsaknaden av manliga pedagoger som en del i arbetet med 

jämställdhet. Underförstått framträder uppfattningen att verksamheten skulle gynnas av 

manliga pedagoger. De är alla ense om att det skulle behövas en motvikt mot alla kvinnor i 

förskolan då det är en kvinnodominerad arbetsplats. Frida talar om att männen skulle kunna 

behövas för att vara norm- och gränsbrytande. En manlig pedagog som gör samma 

arbetsuppgifter som sina kvinnliga kollegor, eller att mannen ibland tar sig an ansvar och 

omsorg om barnen och att kvinnorna ibland tar sig an mer fysiska arbetsuppgifter. Allt för att 

visa variation för barnen och att lättare kunna argumentera för att ett traditionellt synsätt och 

beteende i en könsroll inte är givet, utan kan förändras.  

SOU (2006:75) tar upp en existerande syn att fler män i förskolan innebär jämställdhet. Med 

andra ord, när det är lika många män och kvinnor i förskolan blir det automatiskt jämställt. I 

vissa avseenden kan informanterna antyda till en sådan syn. De menar att männen och 

kvinnorna kompletterar varandra, är bra på olika saker och därmed uppstår jämställdhet när 

det finns en jämvikt av båda. Frida däremot visade på en annan aspekt med manliga 

pedagoger. Inte att de ska vara hennes motvikt utan att de istället kan skifta mellan 

arbetssysslorna. Något hon också tog upp var problematiken kring att manliga pegagoger, 

som hon tyckte, oftast blev någon slags halvvaktmästare. För att motverka detta ville hon 

själv göra mycket traditionellt manligt och att de istället kunde variera sig istället för att falla 
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tillbaka till det de förväntades göra, eller det de kunde bäst. En intressant tanke Frida tog upp 

var att männen inte enbart ska kvalificeras till arbete inom förskolan i egenskap av kön utan 

att de dessutom behövde vara goda förebilder. Om män med skadliga värderingar skulle 

rekryteras till förskolan skulle målen kring jämställdhet med andra ord fallera istället för att 

stärkas. SOU (2006:75) betonar just pedagogisk skicklighet framför könstillhörighet.  

5.2.6 Hinder och möjligheter 

De hinder som uttrycks kring jämställdhetsarbete är främst massmedias påverkan, föräldrar, 

traditioner och negativa förebilder. En annan sak är avsaknaden av män i förskolan, vilket 

behandlats i avsnittet ovan. Angående massmedia berättar bland annat Frida om filmernas 

påverkan, hur de ofta förstärkte rådande normer och att de även gjorde detta när tanken 

kanske var att motverka dem. Ofta när en flicka var modig i en film förekom det kommentarer 

som förminskade henne, även om syftet var ett annat. Eftersom barnen inte uppfattar ironi såg 

de inte sensmoralen i filmerna utan uppfattade filmernas budskap helt annorlunda.  

Eidevald (2009) tar upp att pedagoger i regel har lätt att prata kring jämställdhet och att de 

beskriver det som att barnen ska ha samma möjligheter, och att förskolan erbjuder alla allting. 

Varje barn har tillgång till allt oavsett kön. Detta befästs i pedagogernas uttalande i 

intervjuerna där de talar om barnens lika värde och att de erbjuds allting, sen om de gör ett 

annat val menar de att det är barnens egna intressen som styrt. Eidevald (2009) tar också upp 

svårigheter som framkommit i hans studier. Där beskyller pedagogerna bland annat på 

massmedia och föräldrarnas influenser. Den problematiken kvarstår och verkar inte ha ändrats 

med utgångspunkt i den här studiens intervjuade pedagogers erfarenheter. 

 Möjligheter pedagogerna kunde se var bland annat att inhämta positiva förebilder från 

barnens omgivning. Lpfö98 (2010) lyfter fram värdegrundsfrågor som kan kopplas till ett 

arbete med en god förebild. En annan möjlighet var samhällets ökade medvetenhet kring 

jämställdhet och att det låg till grund för en stundande förändring, men att den utvecklingen 

går trögt framåt. Ändå går det att urskönja ett hopp och tankar om att målen i läroplanen är 

genomförbara i viss mån, men att det tar tid. Henkel (2006) tar upp en annan problematik att 

det återfinns en mytbildning runt jämställdhet. Mytbildningen syftar till att jämställdheten 

ökar hela tiden, men Henkel (2006) menar att det snarare handlar om en felaktig bild av 

jämställdhet.
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens metodval och resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

I kapitlet kommer studiens metodval att diskuteras och kritiskt granskas med stöd av tidigare 

forskning kring forskningsmetodik. Slutligen diskuteras och bedöms studiens reliabilitet och 

validitet. 

6.1.1 Intervju som metod 

Jag har i min studie använt mig av intervju som metod. Jag har velat fånga och undersöka 

informanternas berättelser och beskrivningar. Något jag stött på i arbetet med metoden är 

utmaningen kring att formulera goda intervjufrågor. Det är en krävande process bakom vilket 

ordval som passar bäst. Före och efter varje intervju har jag begrundat och kollat över frågor 

och följdfrågor för att besluta om något behöver omformuleras eller om någon fråga behöver 

uttömmas mer. Enligt Johansson och Svedner (2001) är en fallgrop att intervjun förlorar sin 

roll som en dialog och istället övergår till att bli mer av en muntlig enkät. Detta har jag haft i 

åtanke och försökt att locka informanterna till givande samtal, och att själv undvika alltför 

krångliga frågor eller att ställa frågor med endast ett svarsalternativ. Dessutom har jag 

ständigt återkopplat till det informanterna sagt både för att bekräfta att jag lyssnat till det de 

sagt, men också för att få syn på om jag har förstått dem rätt.  

Ahrne och Svensson (2011) menar att intervjufrågornas formuleringar kan inverka på 

resultatet. För att motverka detta ville jag vara klar över att frågorna dels hängde samman med 

studiens forskningsfrågor och bakgrund, men också att de skulle kunna frambringa en 

rättvisande bild av pedagogernas beskrivningar. Med andra ord ville jag inte att mina egna 

åsikter underförstått skulle påverka informanternas svar. Jag bedömer att jag gav 

informanterna utrymme till att utgå från sina egna erfarenheter i sina svar utan att leda in dem 

på mina egna åsikter. Intervjumetoden jag använde var av en ostrukturerad karaktär, vilket 

Johansson och Svedner (2001) beskriver som en god metod att använda för att skapa 

förståelse för informanternas livsvärld och erfarenheter. Med den metoden var jag friare att 

ställa följdfrågor och att ställa frågorna i en annan ordningsföljd. 

 Jag tycker att metoden fungerade väl då den gjorde mig friare att låta samtalet flyta fram 

istället för att ha fasta frågor efter en bestämd ordningsföljd, som i en strukturerad intervju. 

Jag kunde med andra ord anpassa frågorna och följdfrågorna efter vart samtalet ledde. På så 

sätt tycker jag att målet mot att intervjun skulle behållas som en dialog uppfylldes. Patel och 

Davidson (2003) beskriver teorier kring låg standardisering vilket innebär att intervjun 

genomförs med öppna frågor. Jag hade vissa problem med frågeformuleringar i ett inledande 

skede innan jag gick ut och intervjuade, men jag började rent praktiskt att intervjua hade jag, 

enligt mig själv kommit fram till goda frågor att använda i studien för att fånga studiens syfte 

och för att behålla en låg standardisering och strukturering efter Patel och Davidsons (2003) 

kriterier. 

Jag har haft Larsson (1986) i åtanke när jag har utvärderat min metod. Han menar att en 

kvalitativ metod har syftet att beskriva en händelse, att förklara något och göra det förståeligt. 
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Min slutsats är att metoden sannerligen fyller kraven i att vara kvalitativ. Då metoden varit en 

god hjälp till att nå fram till studiens resultat finner jag att den fungerande väl. Kvale och 

Brinkmann (2009) bedömer att intervjuer ger kunskap, men intervjun är också beroende av att 

forskaren är påläst och har ett teoretiskt grepp inom området för intervjun. Vidare menade de 

att det teoretiska greppet ska finnas om  den kunskap som frambringas ur intervjuerna. Jag har 

varit noga med att förkovra mig i metodlitteratur och annan litteratur som legat till grund för 

studiens undersökningsområde. För att kunna använda mig av metoden på rätt sätt och förstå 

hela processen ända fram till mitt slutresultat.  

Jag tog tidigt ett beslut om att spela in intervjuerna, så länge inte någon informant skulle säga 

nej till detta, då hade jag varit tvungen att ta ett annat beslut. Björndal (2005) rekommenderar 

ljudinspelning just för att all information ska komma med. Jag märkte själv när jag lyssnade 

igenom ljudfilerna gång, på gång att jag kunde upptäcka något nytt i stort sett varje gång. 

Visserligen går det att enbart anteckna, men jag bedömer att det är svårt att få med allt som 

sägs. Det som också försvinner är tonfall och andra aspekter som inte blir tydliga vid 

skriftliga anteckningar.  

Jag tänker att det optimala hade varit att filma intervjun för att också se kroppsspråket bättre. 

Säkerligen går det alltid att förbättra något i en intervjustudie då intervjun är en social aktion 

som sker i nuet. I nuet blir det lätt att bortse från allt i det egna agerandet, vilket jag haft i 

åtanke i min bearbetning av resultatet. Även om jag tycker att metoden fungerat bra och att 

jag ställt öppna frågor kan jag ha haft ett kroppsspråk som påverkat resultatet. Detta är svårt 

att synliggöra nu i efterhand, men är något viktigt att ta fasta på i en eventuell kommande 

studie. Min målsättning har varit att vara lyhörd till informanternas berättelser, vilket 

Johansson och Svedner (2001) framhåller som en viktig pusselbit i en kvalitativ 

intervjumetod. Därför sökte jag genomgående att visa mitt genuina intresse för de erfarenheter 

och upplevelser som informantera förmedlade..  

6.1.2 Transkribering som verktyg 

Något jag märkte väldigt tidigt var hur mycket tid och möda det tar att transkribera intervjuer 

från ljudfil till text. Jag gjorde dessutom detta i flera steg genom att i första momentet 

transkribera allt som sades ordagrant, och att även nedteckna pauser och annat som kunde 

tolkas in i resultatet. Ahrne och Svensson (2011) antyder att transkriberingen är en del i 

analysprocessen. Med andra ord att intervjuresultaten börjar analyseras redan i detta skede. 

Jag anser att transkriberingen i viss mån var väldigt krävande, men att den gav tillfälle till 

analysering av resultatet på flera nivåer. Först gjorde jag en analys av materialet när det 

skrivits ut i ordagrann form, nästa steg var att formulera om resultatet till skriftspråk för att 

därefter analysera ytterligare. Transkription är visserligen tidsödande, men ger en god bild av 

vad som har sagts istället för att lyssna på en ljudfil och bara skriva ner något av det som 

sagts. Jag har med hjälp av transkriptionen kunnat filtrera ut det intressanta ur resultatet, utan 

att gå miste om något. Då jag i första steget nedtecknade varje ord fick jag en tydlig bild av 

vad som sagts och hade därmed en god grund att stå på i min analys.  
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6.1.3 Reliabilitet och validitet 

För att fastställa studiens reliabilitet går det inte enbart att se till resultatet utan också att 

analysera kring huruvida metoden är tillräckligt tillförlitlig. Patel och Davidson (2003) 

kopplar samman studiens tillförlitlighet med intervjuarens kompetens och förmåga. Det blir 

därmed avhängigt min förmåga hur pass tillförlitlig studien blir. En god förutsättning för att 

ge en studie god pålitlighet är vidare att vara insatt och ha en kunskap kring intervju som 

metod. För att höja min reliabilitet i studien försökte jag därmed i första hand att tillägna mig 

teoretiskt kunskap kring intervjuer och därefter rent praktiskt formulera frågor i flera steg. 

Tidigare erfarenheter av att ha använt mig av intervjumetodik låg till grund för hur jag gick 

tillväga med intervjuerna i denna studie.  

En metod för att stärka reliabiliteten ytterligare är att noggrant gå igenom materialet ett flertal 

gånger för att intyga att den tolkats på ett korrekt sätt. Patel och Davidson (2003) lyfter fram 

just detta, vilket jag också tagit fasta på vid analysen av min studie då intervjuerna spelats in 

på ljudfil och den empiriska data den innehöll bearbetats ett flertal gånger för att kunna fastslå 

studiens reliabilitet och se om allt uppfattats korrekt och att ingenting har övertolkats. 

Reliabiliteten kan också påverkas av informanternas medverkan, beroende på om de förhåller 

sig ärliga till det de förmedlar eller förskönar sina beskrivningar. Jag uppfattar det som att 

informanterna har uttryckt sina egna åsikter, men kan inte helt bortse från möjligheten att de 

kan ha utalat något icke helt sanningsenligt. Det är svårt att så noga veta. Jag kan bara hoppas 

att det de delat med sig av överensstämmer med verkligheten. 

Validiteten har jag stärkt genom att noga ha framfört alla steg i min forskningsprocess för att 

visa de val jag gjort. Kvaliteten fastställs genom att tydlighet genomsyrar hela min process. 

Genom att utforska informanternas livsvärd, att söka förståelse och att tolka innebörden av 

denna, samt att framställa deras uppfattningar är en del i säkerställandet av validiteten. Patel 

och Davidson (2003) beskriver hur validiteten finns med genom hela processen. Det handlar 

med andra ord om hur forskaren kan tillämpa och omsätta sin förförståelse i hela 

forskningsprocessen. Då varje studie är unik finns inga fasta regler för fastställande av 

validitet i en kvalitativ studie. Patel och Davidson (2003) redogör för hur bearbetningen av 

materialet vid transkription kan påverka resultatet och således validiteten. Jag har tagit detta i 

beaktande och antecknat i varje steg för att se till att tolkningen inte blivit olika trots att 

ljudfilerna ändrat karaktär från ljud, till nedtecknat talspråk och slutligen skriftspråk. Min 

ambition var att synliggöra processen även för mig själv och för att då även kunna fånga upp 

om jag tolkat något annorlunda eller i min tolkning och analys hamnat bortom den 

ursprungliga andemeningen i intervjuerna. Med detta tycker jag mig se att det funnits en 

giltighet och överensstämmelse i analysens alla steg, men också i studiens alla delar. Därmed 

kan jag med trygghet anse att studien har en tillräckligt hög validitet. 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt följer en diskussion av resultatet med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 

Diskussionen mynnar senare ut i några implikationer för den kommande yrkesverksamheten 

och slutligen förslag på vidare forskning.   
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6.2.1 Hur pedagogerna ser på målen i läroplanen kring jämställdhetsarbete 

Pedagogerna såg läroplansmålen utifrån att alla barnen har lika värde, och att de ska erbjudas 

allt material och alla leksaker. Deras synsätt harmonierar med målen i Lpfö98 (2010) just i det 

avseendet just att de främjar barnens lika värde och vill erbjuda dem ett varierat utbud. 

Pedagogerna på den ena förskolan belyste att de visserligen märkt av och funderat kring 

barnens agerande. Frågorna som informanterna och deras kollegor ställde sig var: Varför leker 

inte flickorna med tågbanan och djuren i lika stor utsträckning som pojkarna? Varför pysslar, 

målar och ritar inte pojkarna i lika stor utsträckning som flickorna? Trots att de funderat kring 

dessa frågor verkade de inte se något problem i dem, utan ansåg att de inte behöver arbeta mer 

med jämställdhet trots de observationer och funderingar. 

 

Lpfö98 (2010) belyser just punkten om att motverka traditionella könsroller, vilket i det här 

fallet snarare cementeras när pedagogerna väljer att inte följa sitt uppdrag utan nöjer sig med 

att inte se något problem. Hirdman (2001) betonar just hur vi skapar oss förväntningar och 

regler kring de kvinnliga och manliga egenskaperna. När pedagogerna väljer att inte ta itu 

med problem de faktiskt observerat i barngruppen, som uppdelningar bland leksakerna 

uppstår ett dilemma kring deras yrkesroll. Deras uppdrag i skollagen (SFS 2010:800) och i 

Lpfö98 (2010) handlar bland annat om jämställdhet mellan könen. Om pedagogerna medvetet 

väljer bort att arbeta med jämställdhet, eller väljer att inte se problem när barnen faktiskt 

grupperar sig efter stereotypa mönster kan det tolkas som att de i viss mån inte efterföljer de 

direktiv och arbetsuppgifter som tilldelats dem i styrdokumenten.  

 

Till viss del hänvisar de till att barnens egna intressen ska främjas, vilket också belyses i 

Lpfö98 (2010), men det argumentet krockar med målen i läroplanen som hänvisar till att 

könsrollerna ska motverkas. Pedagogerna har en skyldighet att följa styrdokumenten, men 

verkar fastna i dilemman kring hur de ska tolka målen. Barnen ska få utveckla sina intressen 

samtidigt som stereotypa könsroller ska motverkas. Här uppstår en avvägning mellan vad som 

bör prioriteras. Informanterna beskriver barnens intressen som obundna av deras påverkan 

och att barnens intressen har uppstått hos dem själva. Vad är egentligen av störst vikt? Jag 

anser att pedagogerna behöver en större tydlighet i vad de bör prioritera. En informant 

berättade att hon inte hade något brinnande intresse för jämställdhet, att hon istället valde att 

ta lite från varje mål och omsätta i det dagliga arbetet. Problemet i detta är att det inte går att 

välja. Alla delar i läroplanen är således lika viktiga. Ett sådant resonemang tycker jag leder till 

att arbetet med jämställdhet urvattnas. Tyvärr tycks arbetet med jämställdhet ske i alltför liten 

omfattning och vid uppenbara problem verkar pedagogerna hänvisa till att det inte är ett 

problem så länge barnen inte alltid leker könsstereotypt. Räcker det då att ett barn prövar leka 

med en annan leksak en gång för att det inte ska vara ett problem, eller var går gränsen? Min 

tanke är att barnen inte erbjuds alla möjligheter som pedagogerna säger sig erbjuda. Barnen 

får inte utmanas till att tänka annorlunda. De får inte se att det finns andra möjligheter än det 

traditionsbundna. 

 

Traditionella könsroller verkar i viss mån uppmuntras när barnen inte får möjlighet till ett 

oliktänkande. Visserligen finns det medvetna strategier och goda tankar kring målen i 

läroplanen, men pedagogerna verkar ha fastnat i de dilemman de ser med jämställdhet. För att 
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de ska kunna komma vidare i sitt arbete kanske de behöver mer stöd från sin arbetsledare och 

en tydligare styrning? Om merparten av informanterna inte känner sig ha något stöd av sin 

chef uppstår också svårigheter i att uppfylla styrdokumentens uppdrag. Jämställdhet är inget 

enkelt arbete.  

 

En förklaring kan vara att pedagogerna, som SOU (2006:75) menar, är påverkade av 

samhället och färgat av tidens förväntningar. Informanterna ser därför inga problem då det 

snarare är ganska självklart att barnen gör de val de gör. Snarare märker de tydligare av när 

barnen är normbrytande då det blir något annat än vad pedagogerna ser varje dag. Enligt SOU 

(2006:75) är ett barn tidigt medveten om vad som är okej och inte i förhållande till vilket kön 

barnet har. Med andra ord formas deras val redan tidigt av vad de kan göra, och har för 

möjligheter utifrån sitt biologiska kön, vilket Connel (2002) framhåller. Detta borde 

uppmärksammas av pedagogerna så de medvetet kan motverka detta. Genom att visa 

alternativ för barnen. De borde möjliggöra gränsöverskridande istället för att uppmuntra och 

befästa traditionellt tänkande och handlande. En sådan strategi kan vara en framkomlig väg 

för att uppnå läroplansmålen.  

 

Min tanke är att det hela bygger på en okunskap om jämställdhet och genus. Informanterna 

menar att de bemöter barnen lika. SOU (2006:75) fastställer att skillnaden mellan flickor och 

pojkar formas utifrån vilka förväntningar pedagogerna har på respektive kön. Talar då 

pedagogerna om pojkarna som bråkiga, eller flickorna som tysta och hjälpsamma kommer 

deras ageranden gentemot barnen att vara färgade av dessa förväntningar. Detta är något som 

framhålls av bland annat Eidevald (2011). Trots goda avsikter tycker jag att pedagogerna 

återkommande refererar till olika egenskaper, leksaker och färger till ett givet kön. Med andra 

ord kanske de tror att de gör det bästa de kan, men egentligen är ”hemmablinda” och inte ser 

hur de faktiskt agerar och vilken påverkan det ger.  

 

Pedagogerna i studien verkar delvis tolka jämställdhet i förskolan samstämmigt förutom när 

ett exempel tas upp där det snarare verkar som att de talar om jämlikhet. Har de verkligen en 

klar bild över vad jämställdhet i förskolan kan innebära? Konsekvensen av att inte ha detta 

klart för sig leder givetvis till svårigheter med att fullfölja läroplanens mål. Edström (2010) 

ger en förklaring till detta, att förståelsen och tolkningen av jämställdhet kan variera inte bara 

mellan pedagoger utan också mellan kommuner eller inom politik. Dessa skillnader kan 

därmed bidra till en stor variationsskala mellan hur jämställdhet tolkas och rent konkret 

behandlas i förskolan. Med i utgångspunkt från Edström (2010) tror jag att det med en stor 

tolkningsbredd blir lätt att missförstå uppdraget och därmed inte prioritera frågor om 

jämställdhet och genus i det dagliga arbetet i förskolan.  

 

Det får i förskolan inte förekomma någon slags diskriminering av kön, varken indirekt eller 

direkt. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) belyser detta starkt. Pedagogerna i studien 

menar att de behandlar alla barn lika och ger dem samma förutsättningar. De vill lära dem 

demokratiska värderingar som Lpfö98 (2010) vilar på, samtidigt får de enligt (SFS 2008:567) 

och (SFS 2006:67) inte diskriminera utifrån kön. När pedagogerna inte är medvetna kan de 

också indirekt diskriminera något kön utan att ha vetskap om detta. Det är ytterligare ett 
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argument för vikten av att synliggöra sina egna värderingar och förväntningar på kön, vilket 

jag tänker att jag vill vara tydlig med i mitt kommande arbete i förskolan. Jag är angelägen 

om att få syn på vilka underliggande åsikter jag har och hur jag agerar utifrån dem. Det är 

något jag tagit fasta på med utgångspunkt i informanternas berättelser kring de dilemman de 

brottas med. Det gäller att börja jämställdhetsarbete i någon ände. 

6.2.2 Hur anser de sig arbeta med jämställdhet och genus utifrån läroplansmålen? 

Här råder en åtskillnad mellan de två förskolorna och dess pedagoger. Det råder en osäkerhet 

med betoning på att ”de försöker” i Hannas fall, medan Frida rent konkret kan visa på fler 

genomtänkta arbetssätt.  

Vid tal om informanternas arbetssätt med jämställdhet anser de sig varken sakna verktyg eller 

material, samtidigt påtalar de att de möjligen kan göra saker omedvetet och verkar inte se 

mönstren bakom varför barnen tenderar att göra vissa val. Jag anser att det råder en okunskap 

kring könsroller och barns skapande av genus. Därmed får pedagogerna svårt att se och 

reflektera om varför barnen gör vissa val och vad som påverkar dem. Avsaknaden av 

fortbildning tycks vara en del i det hela. När fortbildningen kring jämställdhet inte får någon 

större roll i verksamheten är detta inget undantag. Skolverket (2004) pekar på skillnaderna i 

resursfördelning mellan små kommuner och storstadskommuner där mindre kommuner 

tenderar att ha lägre resurser till fortbildning för att befästa målen i Lpfö98 (2010). De 

bristande resurserna i kommunen blir tydliga när pedagogerna visar på en osäkerhet kring vad 

de förväntas göra enligt läroplansmålen. De anser sig försöka, men är det tillräckligt att bara 

försöka utan att vidare tänka ut och arbeta fram fungerande arbetssätt? I 

jämställdhetsprojektet Hur är det ställt? Tack, ojämt! Myndigheten för skolutveckling (2003) 

återkommer synen om att jämställdhetsarbetet måste börja med de vuxna. De har möjlighet att 

få till en förändring.  

Wahlström (2004) observerar olika situationer i sin bok, där pedagogernas bemötande 

gentemot barnen synliggjorts. Vidare beskrivs vikten av att för pedagogerna ha tillägnat sig en 

medvetenhet kring det egna agerandet, den egna synen på barn och vilka förväntningar som 

styr agerandet gentemot barnen. Ingen av informanterna talar om något arbetssätt där de kan 

få insyn i hur de faktiskt gör, snarare ligger betoningen antingen i att de tycker sig behandla 

barnen lika, eller i att de försöker göra detta. En annan aspekt som framkommer är att det 

skulle behövas en utomståendes observation, men det är inget de själva har förverkligat eller 

tagit till sig i arbetet. Pedagogerna borde rimligen kunna börja med att observera varandra och 

därefter reflektera tillsammans över hur de agerat och vad som ligger bakom dessa ageranden. 

Eidevald (2009) slår här fast att kunskap om jämställdhet inte automatiskt ger en bestående 

förändring till ett aktivt jämställdhetsarbete utan att arbetslagets gemensamma krafter är 

viktiga. När pedagoger gemensamt diskuterar, reflekterar och analyserar sina handlingar, 

kanske efter att ha observerat varandra har stor betydelse. Om pedagogerna skulle filma det 

dagliga arbetet för att se sitt eget agerande skulle det också vara ett positivt arbetssätt. Den nu 

rådande situationen i informanternas förskolor vittnar om att de snarare ser egenskaperna hos 

barnen och inte tycker att deras bemötande skulle bidra, eftersom de inte rent verbalt 

förbjuder eller begränsar. Vad de då gör omedvetet är svårt att få syn på och är endast möjligt 

att spekulera kring.  
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Informanterna uttryckte att vissa barn kunde klä ut sig till något könsöverskridande. En sådan 

beskrivning gäller pojkar som klär ut sig i klänning. Ett annat konstaterande som gjordes av 

en informant var att pojkarna i slutänden oftast klädde ut sig till Batman eller Spindelmannen. 

Hellman (2008) visar på att ett barn kan ikläda sig olika roller vid olika situationer. Med andra 

ord är inte en enskild händelse eller leksituation talande för hur barnet leker eller fungerar i 

alla situationer. Något som befäster detta är att barnen enligt informanternas beskrivningar 

kunde testa andra saker eller gruppera sig annorlunda när gruppsammansättningen ändrades 

eller gavs andra villkor. Med detta i åtanke hade pedagogerna kunnat utnyttja naturliga 

omblandningar i gruppen vid till exempel lov, till att arbeta överskridande med barnen för att 

motverka traditionella könsroller som Lpfö98 (2010) har dikterat.  

Eidevald (2011) presenterar ett resultat från en enkätundersökning som pekar på att 

pedagogerna med lätthet kan se när barn är könsöverskridande, vilket kan tolkas som att 

pedagogerna reagerar när barnen avviker från ett traditionellt beteende som de förväntas följa. 

Min slutsats är att ingen pedagog direkt höjer på ögonbrynen när en pojke leker Batman eller 

en flicka klär ut sig till prinsessa. Motsvarigheterna däremot uppmärksammas mer. Oavsett 

om det kommenteras eller inte torde barnen märka av att pedagogerna reagerar, kanske 

kommenterar de inte direkt till barnet/barnen utan pratar sinsemellan? Jag kunde skönja en 

underton i en av informanternas framtoning kring pojkar som klädde ut sig till tjej ”att nog var 

det lite roligt alltid”. Det var av en något exotisk karaktär. En annan intressant aspekt, enligt 

Eidevald (2011) är att det har skett en utveckling från ett socialt lärande i grupp till ett 

individuellt lärande där barnens brister tydliggörs och barnen bedöms efter ålder, och därefter 

på vilken nivå de bör befinna sig på åldersmässigt. Vidare tror han att revideringen av den nya 

läroplanen kommer att medföra ytterligare åtskillnader i bemötandet av flickor och pojkar. 

Könsrollerna kommer snarare att än tydligare upprätthållas. Denna utveckling är svår att få 

syn på genom att prata med pedagoger, då de förmodligen inte skulle medge om de gjorde på 

detta sätt, särskilt om de inte är helt klara över sitt agerande.  

I studien framkommer några dilemman kring arbetet med jämställdhet. Föräldrasamverkan är 

en av de svårigheter som lyfts fram. Även om informanterna inte vill skylla direkt på enskilda 

föräldrar talar de om problemet med de värderingar och synsätt som förs vidare till barnen 

hemifrån. Ett tydligt exempel på detta är den föräldern som Hanna berättade om, som brukade 

säga till sin son att inte gråta för att karlar inte skulle gråta. Hur ska pedagogen agera vid ett 

sådant tillfälle? Hanna valde att faktiskt säga att det visst var okej att gråta, samtidigt fanns en 

viss oro för att värderingarna barnet mötte hemma inte riktigt överensstämde med dem 

förskolan skulle ge. Lösningen var således att se det som att barnet är en lång tid på förskolan 

och förhoppningsvis hinner påverkas där med och faktiskt får se flera delar. Med andra ord 

såg Hanna ändå möjligheter i en svårighet. Situationen utdömdes inte på förhand utan hon såg 

ändå vikten av sitt handlade och hoppades att det inte skulle vara förgäves. Hade hon gett upp 

vid en sådan motgång skulle det troligtvis leda till ett mer torftigt arbete med jämställdhet. 

Ett arbetssätt som frambringas av Frida är att arbeta med goda förebilder. När vi lever och lär 

i en social gemenskap, enligt Dysthe (2003), är just goda förebilder en bra strategi att ha. Det 

blir annars svårt för ett barn att kunna tro på att en man kan byta blöja. Om ingen i dess närhet 

gör detta.  Även att en tjej kan köra cross på en kalvmärkning visar på en god förebild att 
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erbjuda för barnen. Barnen behöver se verkliga förebilder och det är viktigt att tänka på vilka 

förebilder de erbjuds i sagans värld. Jag tror på att erbjuda barnen en variationsbredd där de 

får se alternativa sätt att leva. En informant lyfte en intressant tanke som behandlade 

tillgången till material för att lyfta fram flickor och få dem till att ta plats. Motsvarande 

litteratur för pojkar som får dem att backa var bristfällig. Med andra ord läggs problemen på 

flickorna. Det är alltså flickorna som ska förändras.  

Vid tal om barnens valmöjligheter och möjligheter till att påverka verksamheten berättade 

informanterna att barnen valde utifrån egna intressen. De ville således inte förbjuda en pojke 

att leka med bilar bara för att det var ett pojkintresse. Svaleryd (2002) pekar på problematiken 

kring barns stereotypa val. När de i väldigt låg ålder följer ett sådant mönster begränsas 

barnens ytterligare möjligheter till lärande och erfarenheter. Vidare menar hon att skapandet 

av genus kräver en omvärld med stor kännedom och medvetenhet om hur barn skapar sin 

könsidentitet och processen bakom.  

6.2.3 Implikationer för den kommande yrkesverksamheten 

Min ursprungstanke har genom hela forskningsprocessen varit att få syn på fallgropar kring 

jämställdhetsarbete. Dem jag stött på är bland annat prioriteringar, föräldrasamverkan, 

okunskap, omedvetenhet och andra dilemman i det dagliga arbetet. Trots att många av dessa 

faktorer finns omskrivna i tidigare studier och rapporter känns det viktigt att de synliggjorts 

av verksamma pedagoger. Jag vill med kunskapen om detta få en möjlighet till ett 

ställningstagande till hur jag vill arbeta med jämställdhet i framtiden. Jag vill arbeta på ett 

annat sätt och tycker jämställdhet är viktigt. 

Vad innebär då den här studien för min kommande yrkesverksamhet? Tydligt blir det att med 

jämställdhetsarbete följer en del dilemman och svårigheter, men också möjligheter. Det finns 

inget enkelt svar på hur jämställdhet i förskolan bäst säkras. Det är en mycket komplicerad 

fråga och min uppfattning är att många delar behöver falla på plats för att det ultimata arbetet 

ska komma till. Tidigare jämställdhetsprojekt som Wahlströms (2004) fungerade visserligen i 

förskolan, men när barnen sedan lämnade förskolorna och kom in i skolan återgick barnen 

sorgligt nog in i stereotypa könsmönster. Med andra ord krävs inte bara förskolans idoga 

arbete med jämställdhet utan för att en bestående förändring ska ske behövs även att 

jämställdhet främjas ytterligare i samhället, i hemmen, i skolan och i arbetslivet. Sverige har 

rykte om sig att vara jämställt, men det går inte enbart att luta sig mot att vi är duktiga utan 

det krävs ett pågående arbete.  

Några insikter jag fått kring genus och jämställdhet i förskolan är hur lätt det är att hamna i en 

”hemmablindhet”. Enligt min tolkning är den inte av ondo utan grundar sig i en 

omedvetenhet. Något annat jag finner intressant är en av informanternas konstaterande vad 

gäller manliga pedagogers arbete i förskolan, att de kanske gör traditionellt manliga sysslor på 

ett bättre sätt än kvinnorna. Det kvinnorna gör är helt enkelt inte lika bra när det handlar om 

traditionellt manliga sysslor eller egenskaper. Min undran är hur en sådan åsikt färgar av sig 

gentemot barnen? Blir det tydligt för barnen att sådana åsikter existerar? Barnen socialiseras 

in i en könsidentitet vilket lyfts fram av bland annat Svaleryd (2002), Hellman (2008) och 

Elvin-Nowak (2003). När pedagogerna sätter egenskaper på barnen utifrån deras kön 
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påverkas barnens könsidentitet. En informant beskrev att de i hennes arbetslag försöker att 

inte kommentera ”en söt lockig tjej”, samtidigt visar hon på hur flickan i det exemplet 

tillskrivs särskilda egenskaper kring sitt utseende. I sina uttalanden tillskrivs barnen ofta 

stereotypa egenskaper, detta är återkommande i hela resultatet, visst finns det undantag, men 

oftast bekräftas normen kring vad som anses traditionellt manligt eller kvinnligt. Elvin-

Nowak (2003) beskriver bland annat hur det i en utvecklingspsykologisk tradition finns en 

strävan att uppfostra barn efter vilket biologiskt kön de tillhör. Könet blir således avgörande 

för vad som är möjligt för ett barn.  

Pedagogerna brottas dagligen med många mål de ska tillgodose ifrån styrdokumenten, dagen 

är fullspäckad och tiden knapp. På förskolorna återfanns även en stor arbetsbörda med 

varierande förutsättningar. Okunskap och dilemman styr också vad som hindrar eller 

möjliggör ett fungerande jämställdhetsarbete. Trots att de kan uppmärksamma faktorer i 

verksamheten som behöver förändras kanske de saknar verktyg, engagemang eller fungerande 

arbetssätt. Det återfinns en vågskål mellan vilka mål som ska prioriteras. Vissa mål kanske 

krockar med varandra. Det ska ske en föräldrasamverkan, men vad sker när föräldrarna inte 

håller med om det uppdrag och den värdegrund förskolan vilar på? Det finns återigen inga 

enkla svar.  

6.2.4 Förslag på vidare forskning 

Något som vore intressant att forska vidare om kan vara de dilemman pedagogerna möter 

varje dag. En sådan studie kunde vara att observera dem i dagliga situationer och kanske 

samtala kring dessa observationer med dem. 
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Bilaga  

Intervjufrågor 

Jag inleder intervjun med att kort redogöra för studiens syfte och berätta lite om vad som 

intresserar mig i ämnet för att sedan glida över till några frågor. 

1. Vilka erfarenheter har du av genus och jämställdhet i förskolan? 

 

2. Finns det i arbetslaget något gemensamt arbete kring jämställdhetsarbete? 

 

3. Hur tänker du kring att motverka traditionella könsroller i förskolan? 

 

4. Hur tänker du att det går att genomföra? 

 

5. Brukar ni i arbetslaget diskutera hur ni behandlar och bemöter barnen utifrån deras 

könstillhörighet? 

 

6. Finns någon uppenbar skillnad i bemötande mellan pojkar och flickor? 

 

7. Anser du att det finns stöd från arbetsledaren till att utveckla arbetet med att motverka 

traditionella könsroller? 

 

8. Erbjuds ni någon fortbildning kring jämställdhet och genus i förskolan? 

 

 

 

 


