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Abstrakt 
Denna studie syftar till att analysera hur förskollärare konstruerar jämställdhetsuppdraget i 

förskolan där ett särskilt fokus riktas på uppdraget att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Studien är av kvalitativ karaktär där utgångspunkten är ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Empiri har samlats in genom intervjuer som dokumenterats med hjälp av 

ljudinspelning samt anteckningar och tillsammans ligger detta till grund för bearbetning och 

analys. Resultatet i studien synliggör att det finns en stor kunskapsbrist hos förskollärare 

gällande jämställdhetsuppdraget i förskolan vilket i sin tur i många fall snarare förstärker 

traditionella könsmönster och könsroller än motverkar dessa.  
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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till familjen som under hela vår studietid har stöttat 

och lyft oss. Stort tack till vår handledare Anna Öqvist som varit ett stöd för oss genom sin 

handledning av vårt examensarbete. Vi vill även tacka varandra för att vi hela tiden stått 

tillsammans som ett lag under dessa 3,5 år. Denna resa hade inte varit möjlig att genomföra 

utan varandra.  

Ett extra stort tack till förskollärarna som vi har fått intervjua för denna studie, utan er hade 

studien inte kunnat genomföras. Tack för att vi har fått ta del av era personliga beskrivningar 

kring ert arbete med jämställdhet i förskolan.  

Det är med stor längtan och förväntan som vi ser fram emot vårt kommande yrke som 

förskollärare. 

 

Maj 2019  

Jessica Brandebo & Tilda Karlsson 
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1. Inledning 
I förskolans rådande läroplan, Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) beskrivs att 

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller” (s.5). Trots detta visar 

Skolinspektionen genom en granskning av förskolors jämställdhetsarbete under våren 2016 

(Skolinspektionen, 2017) att jämställdhetsarbetet är bristfälligt och att pedagoger ofta blandar 

ihop jämställdhetsarbete med jämlikhetsarbete. Våra egna erfarenheter utifrån 

verksamhetsförlagd utbildning är att vi inte uppfattat ett aktivt jämställdhetsarbete, varken 

genom uttalanden hos pedagoger i förskolan eller genom hur verksamheten bedrivs.  

Våra erfarenheter går i linje med det som tidigare forskning har visat. Eidevald (2011) menar 

att det finns en osäkerhet kring begrepp som är kopplade till jämställdhetsarbete och att 

förskollärare säger sig vara för jämställdhet trots att de finner svårigheter i att förklara 

innebörden av det. Skolinspektionen (2017) beskriver att pedagoger i förskolan har 

svårigheter med att relatera jämställdhetsuppdraget till verksamhetens praktik. De lyfter 

fortsättningsvis att en vanligt förekommande uppfattning hos pedagoger är att de arbetar 

jämställt och att de inte bemöter barn utifrån kön utan utifrån individen. Granskningen 

synliggör dock att pojkar och flickor möter skilda villkor i förskolans verksamhet (ibid.). 

Wedin (2018) menar att jämställdhetsbegreppet och jämlikhetsbegreppet ofta förväxlas trots 

att det står för två separata saker. Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) 

visar även att förskolans arbete med att motverka traditionella könsmönster och könsroller 

snarare förstärker dessa vilket Skolinspektionen (2017) menar görs genom ett omedvetet 

arbete. Även Odenbring (2014) menar att kunskapsbrist inom området riskerar att förstärka 

fördomar kring könen och traditionella könsmönster. Delegationen (SOU, 2006:75) 

konstaterar att det är bristen på kunskap kring jämställdhetsfrågor som är den i särklass 

viktigaste faktorn att åtgärda för att arbetet med jämställdhet i verksamheterna ska kunna 

utvecklas. 

Det bristfälliga jämställdhetsarbetet som Skolinspektionen (2017) visat på har medfört att en 

ny läroplan med ett förstärkt jämställdhetsuppdrag träder i kraft den 1 juli 2019, Läroplan för 

förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018). I det förstärkta jämställdhetsuppdraget framgår att ett 

jämställdhetsperspektiv aktivt ska inkluderas och omfatta hela förskolans verksamhet till 

skillnad från tidigare. Pedagogerna i förskolan ska aktivt arbeta med att vidga barnens 

uppfattningar och upplevelser om deras möjligheter och alla barn ska ges lika möjligheter och 

rättigheter, oberoende av könstillhörighet (ibid.). Delegationen (SOU, 2006:75) framhåller att 

det krävs en insikt om att ett jämställdhetsarbete inte är ett fritt val i verksamheten och en 

insikt om varför det är viktigt att inkludera ett jämställdhetsperspektiv.  

Utifrån att tidigare forskning visat en brist kring jämställdhet i förskolan, att våra egna 

erfarenheter stämmer överens med detta samt att uppdraget blir förstärkt, blir det särskilt 

intressant att studera hur förskollärare konstruerar jämställdhetsuppdraget och hur de 

beskriver att de arbetar för jämställdhet i verksamheten. I och med att vår studie genomförs 

innan den nya läroplanen träder i kraft har vi valt att rikta särskilt fokus mot hur förskollärare 

konstruerar verksamheten för att “motverka traditionella könsmönster och könsroller” 

(Skolverket, 2016, s.5), vilket står formulerat i den rådande läroplanen. Att motverka 
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traditionella könsmönster och könsroller är en del i förskolans jämställdhetsuppdrag. Genom 

studien vill vi bidra till att uppmärksamma det förstärkta jämställdhetsuppdraget i den 

kommande läroplanen (Skolverket, 2018) och visa hur arbetet i dagsläget utifrån den rådande 

läroplanen (Skolverket, 2016) bedrivs i förskolans verksamhet. 

I studien kommer vi att förhålla oss till begreppen pedagog och förskollärare. Begreppet 

pedagog används för att beskriva alla pedagogiskt verksamma inom förskolan, det vill säga 

förskollärare, barnskötare och de som saknar pedagogisk utbildning. Begreppet förskollärare 

avser endast legitimerade förskollärare. 

Alla delar i examensarbetet har gjorts tillsammans av oss. Läsning av tidigare forskning och 

litteratur, all skriven text, alla intervjuer samt transkribering av dem och bearbetning och 

analys har genomförts tillsammans. Detta för att vi båda ville vara lika insatta och delaktiga i 

vårt arbete och tillsammans ansvara för helheten.  
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2. Syfte 
Syftet med studien är att analysera hur förskollärare konstruerar jämställdhetsuppdraget i 

förskolan. Ett särskilt fokus riktas på uppdraget att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller och hur förskollärare beskriver att de arbetar med det i verksamheten. 

2.1 Frågeställningar 
 Vilka konstruktioner av jämställdhet synliggörs i förskollärares beskrivningar? 

 Hur konstruerar förskollärare verksamheten för att motverka traditionella könsmönster 

och könsroller? 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp kopplade till syftet med studien för att tydliggöra 

begreppens innebörd. Därefter följer studiens förankring i styrdokument och lagar, en 

historisk tillbakablick på jämställdhet, jämställdhet i förskolan och arbetssätt för jämställdhet i 

förskolans verksamhet. 

3.1 Begreppsdefinition  

3.1.1 Jämställdhet 

Wedin (2018) definierar jämställdhet som jämlikhet mellan män och kvinnor, det vill säga att 

män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i 

livet. Wedin framhåller vidare att det handlar om relationer och maktförhållanden mellan män 

och kvinnor, pojkar och flickor och när dessa har lika stort inflytande och delar makt i 

samhällets alla delar är samhället jämställt. 

3.1.2 Jämlikhet  

Wedin (2018) definierar jämlikhet som alla människors lika värde oberoende av social 

tillhörighet, etniskt ursprung, kön eller andra aspekter. 

3.1.3 Kön och genus  

Wedin (2018) definierar kön som det biologiska könet, det vill säga kroppen. Dahl (2016) 

betonar att begreppet kön används för att ge en beskrivning av biologiska skillnader 

människor emellan medan genus definieras som det sociala och kulturella könet, vilket 

innebär föreställningar utifrån rådande normer i samhället kring vad som är manligt och 

kvinnligt (Wedin, 2018). Genus konstrueras därigenom av de förväntningar, normer och 

föreställningar samhället tillskriver kön. Genus är i ständig förändring och får olika uttryck 

beroende på tidsepok och miljö och ser olika ut runt om i världen (ibid.). Enligt Dahl (2016) 

används ofta begreppet genus för att understryka det föränderliga och relationella i det som 

anses kvinnligt respektive manligt gällande kroppar, estetik och makt. 

3.1.4 Könsmönster 

Wedin (2018) definierar könsmönster som de förväntade skillnaderna mellan pojkars och 

flickors samt mäns och kvinnors beteende och agerande baserat på deras könstillhörighet. 

Dessa förväntade skillnader påverkar pojkars och flickors sätt att bete sig och skapar bilden av 

hur de ska vara som pojke respektive flicka. 
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3.1.5 Könsroll  

Wedin (2018) definierar könsroll som de roller pojkar och flickor samt män och kvinnor 

tilldelas på grund av förutfattade meningar kring skillnader mellan könen som är kulturellt 

och socialt betingade. 

3.2 Förankring i styrdokument och lagar  
År 1987 gav Socialstyrelsen ut Pedagogiskt program för förskolan i form av allmänna råd 

(Socialstyrelsen, 1987). I programmet skrivs inte jämställdhet fram som ett grundläggande 

värde utan som något som ingår under den grundläggande värderingen jämlikhet. 

Jämställdhetsbegreppet nämns genom att förskolans verksamhet ”ska verka för jämställdhet 

mellan flickor och pojkar, kvinnor och män” (Socialstyrelsen, 1987, s.31). Pojkar och flickor 

ska få samma möjligheter till att utveckla sina förmågor och förskolans verksamhet ska stödja 

barnen ”att utveckla en trygg könsidentitet” (Socialstyrelsen, 1987, s.29) och bidra till en 

känsla av stolthet hos barnen över att vara pojke respektive flicka. Barn införlivar de 

värderingar, handlingsmönster och normer som finns i omgivningen genom socialisation och 

därmed har omgivningen en stor påverkan på barnets sociala identitet och självuppfattning 

(ibid.). 

 

1 januari 1998 gick ansvaret för förskolorna från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet 

och i samband med denna övergång kom den första läroplanen för förskolan, Läroplan för 

förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). I denna läggs större betoning för ett 

jämställdhetsarbete i förskolan. Det framhålls här till skillnad från tidigare att jämställdhet 

mellan könen är ett av de grundläggande värden som förskolan aktivt ska arbeta med. I likhet 

med Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) betonas att pojkar och flickor 

ska ha samma möjligheter i förskolan att utveckla förmågor (Utbildningsdepartementet, 

1998). Detta ska ske, till skillnad från det pedagogiska programmet utan att barnen begränsas 

utifrån stereotypa könsroller. Det tydliggörs att vuxnas bemötande av barnen beroende på kön 

och de förväntningar som ställs på dem kopplade till könen bidrar till att pojkars och flickors 

uppfattningar formas kring vad som är manligt och kvinnligt och att verksamheten ska 

motverka traditionella könsroller och könsmönster. Begreppen könsroller och könsmönster 

nämns för första gången i läroplanen. Det framhålls även att pojkar och flickor ska ha lika 

möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. Det beskrivs att barnen ska utveckla 

och känna trygghet i sin identitet (ibid.) och till skillnad från tidigare är det inte längre kopplat 

till kön.  

 

Den 1 juli 2011 trädde en reviderad läroplan för förskolan i kraft (Skolverket, 2010). I denna 

reviderade läroplan samt i efterföljande revidering år 2016 (Skolverket, 2016) kvarstår 

tidigare formuleringar om jämställdhet i förskolan från Utbildningsdepartementets (1998) 

formuleringar, med tillägget att inget barn i förskolan ska diskrimineras på grund av bland 

annat kön, vilket lagts till i läroplansrevideringen från år 2010. Skolverket har sedan 

revideringen av Utbildningsdepartementets läroplan varit förvaltningsmyndighet för den 

svenska förskolan.  
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En ny läroplan träder i kraft den 1 juli 2019, Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 

2018). Här förstärks jämställdhetsuppdraget än mer och förekommer mer frekvent. Begreppen 

pojkar och flickor nämns inte på samma sätt som tidigare i relation till jämställdhetsarbete. 

Istället används begreppen barn och könstillhörighet i beskrivningar kring 

jämställdhetsarbete. Alla barn, oberoende av könstillhörighet, ska ha lika möjligheter och 

rättigheter och de som arbetar i verksamheten ska bidra till att alla barn ska ges förutsättningar 

för vidgade uppfattningar och upplevelser om sina möjligheter, oavsett könstillhörighet 

(Skolverket, 2018). Gällande tidigare skrivning om diskriminering på grund av bland annat 

kön har även ”könsöverskridande uttryck eller identitet” (Skolverket, 2018, s.5) lagts till. Det 

framhålls tydligare att pedagoger i förskolan ska arbeta aktivt med jämställdhet och att 

förskollärare ansvarar för att ett jämställdhetsperspektiv inkluderas och omfattar hela 

förskolans verksamhet. 

 

Förskolan går under Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800). I 

diskrimineringslagen beskrivs att den som bedriver en verksamhet inte får utsätta något barn 

för diskriminering av något slag och lagens ändamål är att motverka diskriminering och 

främja lika möjligheter och rättigheter oavsett bland annat kön och könsöverskridande uttryck 

eller identitet. Skollagen framhåller att utbildningens utformning ska överensstämma med de 

grundläggande demokratiska värderingarna samt de mänskliga rättigheterna som innefattar 

bland annat jämställdhet. 

3.3 Jämställdhet – en historisk tillbakablick  
Vallberg Roth (2011) framhåller att det finns fyra tidsperioder som styr hur pojkars och 

flickors villkor i förskola och skola har sett ut med start från 1800-talets mitt fram till idag. 

Under den första perioden, från mitten av 1800-talet fram till slutet av 1800-talet, skulle både 

pojkar och flickor undervisas tillsammans men dock vara placerade på olika sidor i rummet 

och undervisningen utgick från en syn på mannen som överordnad kvinnan och som 

företrädare för Gud. Under den andra perioden, från 1800-talets slut till mitten av 1900-talet, 

blev miljön framträdande där bland annat två rum tydligt relaterades till de olika könen, 

byggrum för pojkarna och dockvrån för flickorna. Materialet var även det könsbestämt där 

bilar och klätterställningar var ämnade för pojkar medan sömnadsmaterial och dockor var till 

för flickor. Olika ämnesinnehåll var även tillskrivet de olika könen och planeringen grundades 

på det rådande idealet för könen under denna tid. Pojkar skulle växa upp till att bli 

familjeförsörjare och flickor maka och mor (ibid.). Eidevald (2009, 2011) beskriver att under 

1800- och 1900-talen problematiseras inte kön utan vi är antingen man eller kvinna. Målet 

med jämställdhet under denna tid är att kvinnorna ska ha samma förutsättningar som männen 

och fokus ligger på skillnader i villkoren för män och kvinnor. Vidare beskriver Eidevald att 

forskning som bedrivs under denna tid ofta letar statistiska skillnader mellan till exempel 

mäns och kvinnors löner där könen utför samma arbete eller har likartade utbildningar och 

målet är att jämna ut de eventuella skillnaderna. Den kritik som har riktats mot denna tids 

perspektiv är att den endast hade som syfte att skapa jämställdhet mellan överklasskvinnor 

med överklassmän och arbetarkvinnor med arbetarmän. Därmed menar Eidevald 

osynliggjordes övrigt förtryck i samhället.  
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Vallberg Roth (2011) menar vidare att under den tredje perioden, från mitten av 1900-talet till 

mitten av 1980-talet, skulle pojkar och flickor uppfostras lika där könsneutrala 

aktivitetsstationer för både pojkar och flickor skulle gynna det individuella barnets utveckling. 

Under denna tid beskriver Vallberg Roth att begrepp som jämställdhet och könsroller fick 

genomslag och att förskolan skulle fostra demokratiska medborgare där likhet och utjämning 

mellan könen var en av de uttalade principerna. I och med att begreppet könsroll började 

användas sågs inte kön längre endast som naturbetingat som under tidigare perioder utan även 

som kulturbetingat, med andra ord att kön var påverkbart (ibid.). Eidevald (2009, 2011) 

beskriver att runt 1960-talet var utgångspunkten enkelt förklarat att män och kvinnor är olika 

från födseln eller blir olika genom uppfostran. Till skillnad från tidigare är inte problemet att 

män och kvinnor ska utföra samma saker utan problemet är att det som anses kvinnligt måste 

värderas högre, lika högt som det som anses manligt. Under denna tid menar Eidevald att det 

inte argumenteras för att män och kvinnor ska konkurrera på lika villkor, utan istället lyfts 

fördelarna med vad som anses kvinnligt och det framhålls att samhällsstrukturer måste 

förändras för att möjliggöra att kvinnor till exempel inom sina arbeten ska få lika hög lön som 

männen har inom deras arbeten (ibid.).  

  

Vallberg Roth (2011) framhåller att under den fjärde perioden, från 1980-talets mitt fram till 

idag, har begreppet jämställdhet funnits i de pedagogiska texterna och i de efterföljande 

läroplanerna för förskolan (Socialstyrelsen, 1987; Utbildningsdepartementet, 1998; 

Skolverket, 2010, 2016, 2018) och har förstärkts genom åren. Jämställdhet har i dessa texter 

gått från att ha betraktats som en del i det grundläggande värdet jämlikhet till att bli ett eget 

grundläggande värde för verksamheten (Wedin, 2018). Eidevald (2009, 2011) beskriver att 

under det sena 1980-talet och det tidiga 1990-talet ses könsuppdelningen vara socialt 

konstruerad och byggs på de olika förväntningarna som finns kopplade till manligt och 

kvinnligt, inte på likheter eller olikheter mellan män och kvinnor. Antaganden om att det inte 

finns något som är enhetligt för män eller kvinnor och att det som anses manligt respektive 

kvinnligt inte enbart finns hos respektive kön utan kan återfinnas samtidigt hos både män och 

kvinnor är framträdande under denna tid. Forskning vill visa på de olika sätt som finns att 

vara man och kvinna där de tidigare självklara könsrollerna utmanas och ifrågasätts (ibid.). 

Från 1800-talets mitt har lagstiftningen stegvis blivit könsneutral på näst intill alla punkter 

och även fast det än idag råder en manlig överordning finns det inget formellt statligt stöd för 

detta (Wernersson, 2014). Lagstiftning används idag istället för att motverka den överordning 

som finns (ibid.). Svaleryd (2003) menar att ojämställdhet “upprätthålls helt och hållet av 

frivilliga och mer eller mindre medvetna krafter” (s.25). 

3.4 Jämställdhet i förskolan 
År 2003 beslutades av regeringen att en delegation för jämställdhet (SOU, 2004:115, 

2006:75) skulle tillsättas för förskolan med syfte att utveckla och förstärka 

jämställdhetsarbetet. I delbetänkandet (SOU, 2004:115) beskrivs att förskolan har svårigheter 

med att uppnå jämställdhetsmålen för verksamheten och att förskolan snarare kan stärka 

traditionella könsroller och könsmönster istället för att motverka dessa. Utgångspunkten för 

delegationen var att lärandet i förskolan behöver ha ett genusperspektiv för att möjliggöra att 

förlegade könsmönster och könsroller med tiden kan brytas (SOU, 2006:75). Delegationen 
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beskriver att uppdraget med att motverka de traditionella könsmönsterna och könsrollerna till 

stor del handlar om att dekonstruera gamla föreställningar om pojkars respektive flickors 

beteende och om att utvidga ramarna för hur de olika könen tillåts vara. Förskolans 

jämställdhetsuppdrag innebär att ge varje individ lika villkor och möjligheter till utveckling 

och lärande oberoende av individens könstillhörighet (Heikkilä, 2015).  

 

Mellan åren 2015 och 2017 gav regeringen Skolinspektionen i uppdrag att granska förskolors 

måluppfyllelse och kvalitet gällande arbetet med jämställdhet (Skolinspektionen, 2017). 

Syftet med kvalitetsgranskningen beskrivs vara att belysa ifall flickor och pojkar utan 

begränsningar av stereotypa könsmönster och könsroller ges möjlighet att pröva sig fram och 

utveckla intressen och förmågor i förskolan. Syftet var även att granska ifall det finns 

tillräckliga förutsättningar för arbetet gällande läroplansformuleringen “motverka traditionella 

könsmönster och könsroller” (Skolverket, 2016, s.5). Granskningens val av tema gjordes 

baserat på att det bland annat finns en risk för att stereotypa föreställningar kopplat till kön 

reproduceras och förstärks istället för att ifrågasättas och synliggöras, om arbetet med 

jämställdhet inte sker på ett medvetet sätt (Skolinspektionen, 2017). Motivet är därmed 

detsamma som motivet för att delegationen (SOU, 2006:75) tillsattes. Warin och Adriany 

(2017) beskriver att förskollärare har unika möjligheter att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller i och med att de redan från att barnen är små har möjlighet att 

påverka dem. Detta är däremot något som sällan sker då Warin och Adriany funnit att det är 

få förskollärare som faktiskt försöker utmana traditionella könsstereotyper. Skolinspektionen 

(2017) menar att det krävs en aktiv handling från pedagogernas sida för att leva upp till 

läroplansmålet och lyfter att ett flertal av pedagogerna inte har reflekterat kring innebörden i 

begreppen könsmönster och könsroller och betydelsen av dessa inom förskolan. 

 

Trots att det gått över 10 år mellan delegationens (SOU, 2006:75) tillsättning för att förstärka 

och utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan och Skolinspektionens (2017) granskning, visas 

att jämställdhetsarbete fortfarande inte är något som genomsyrar de verksamheter som 

granskats. Jämställdhetsarbetet kopplas ofta till arbetet med jämlikhet, det vill säga alla barns 

lika värde, inte specifikt jämställdhet mellan könen. Att jämställdhet och jämlikhet ofta blir 

förväxlade är även något som Wedin (2018) konstaterar. Wedin framhåller att jämlikhet 

innebär alla människors lika värde och detta oberoende av social tillhörighet, etniskt ursprung, 

kön eller andra aspekter medan jämställdhet endast handlar om förhållandet mellan män och 

kvinnor, pojkar och flickor. Eidevald (2009, 2011) lyfter att det finns en osäkerhet kring 

begrepp som är kopplade till jämställdhetsarbete då pedagoger säger sig vara för jämställdhet 

trots att de har svårt för att förklara vad det egentligen är. En vanlig uppfattning hos 

pedagogerna i förskolan är att de arbetar jämställt och att de bemöter barn utifrån individen 

och inte dess kön (Skolinspektionen, 2017) och delegationen (SOU, 2006:75) beskriver att det 

är vanligt att tro man som pedagog värderar pojkar och flickor lika samt har samma 

förväntningar och krav på dem. Samtidigt visar Skolinspektionens (2017) granskning att 

pojkar och flickor möter skilda villkor i förskolans verksamhet. Olofsson (2007) menar att 

inställningen hos pedagoger om att de redan arbetar jämställt mest handlar om dålig insikt 

gällande att de ständigt är delaktiga i att skapa kön. Skolinspektionen (2017) beskriver att en 

stor del av pedagogerna i granskningen har svårt för att beskriva jämställdhetsuppdraget i 
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läroplanen (Skolverket, 2016) och relatera det till verksamhetens praktik och att det är vanligt 

att förskolans pedagoger inte gemensamt har tolkat jämställdhetsuppdraget. Pedagoger 

behöver vara väl förtrogna med läroplanens innehåll eftersom det annars är svårt att förstå och 

genomföra uppdraget i den dagliga verksamheten (SOU, 2006:75). Warin och Adriany (2017) 

menar att det är en sak att uppdraget står formulerat i läroplanen men att det är en helt annan 

sak att pedagoger är medvetna och faktiskt arbetar med uppdraget. Delegationen (SOU, 

2006:75) beskriver vidare att reflektionstid enskilt och inom arbetslaget kring uppdraget är av 

vikt för kompetensutvecklingen samt för att hela arbetslaget ska vara införstådd i uppdraget 

och känna samma engagemang för det. Det behövs även insikt om att det inte är ett fritt val att 

bedriva jämställdhetsarbete i förskolan och att ett sådant arbete är viktigt samt varför det är 

viktigt (ibid.). 

 

En av de absolut viktigaste faktorerna som både Delegationen för jämställdhet i förskolan 

(SOU, 2006:75) och Skolinspektionen (2017) kommit fram till för att jämställdhetsarbetet ska 

kunna utvecklas är pedagogernas kompetens inom jämställdhetsområdet. Skolinspektionen 

menar att en konsekvens av pedagogernas brist på kompetens inom jämställdhetsområdet är 

att det är lätt hänt att de utgår från egna uppfattningar om kön och inte utifrån kunskap om 

jämställdhet. Det hindrar pedagogerna från att upptäcka stereotypa könsmönster vilket kan 

leda till att de omedvetet gör skillnad på pojkar och flickor (ibid.). Odenbring (2014) styrker 

att brist på kunskap inom området riskerar att förstärka fördomar kring könen och traditionella 

könsmönster och även Eidevald (2009, 2011) menar att man i förskolans verksamhet 

förstärker traditionella könsroller omedvetet genom oreflekterade föreställningar om hur 

pojkar och flickor bör vara.  

 

Eidevald (2011) menar att det i förskolan har argumenterats dels för att pojkar och flickor ska 

få samma förutsättningar, dels att pojkar och flickor ska få olika förutsättningar som värderas 

lika samt argumenterats för ifall pojkar och flickor verkligen ska ges olika förutsättningar 

utifrån vilket kön de kategoriseras som. Idag handlar arbetet med jämställdhet om att som 

förskollärare i varje område integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten (Heikkilä, 

2015). Heikkilä menar att jämställdhetsarbete innebär att våga se att pojkar och flickor 

behandlas olika av oss vuxna och att det finns skilda förväntningar på dem. Henkel (2006) 

framhåller att pedagoger i all välmening uppmuntrar och styr barn till olika lekar beroende på 

ifall barnet är en pojke eller en flicka. Barnet lär sig på så sätt snabbt vilka förväntningar som 

finns på dem i och med deras könstillhörighet genom att de blir bekräftade när de befinner sig 

inom den könsstereotypa ramen. Henkel menar vidare att en vanlig uppfattning är att pojkar 

och flickor leker tillsammans för att de leker i samma rum och med samma material medan 

det visat sig att de ofta då endast leker bredvid varandra, var för sig. Tullgren (2004) beskriver 

att pojkars och flickors lek är tydligt könsuppdelade, där pojkar ofta ägnar sig åt en viss typ av 

lek exempelvis lek med klossar i byggrummet och flickorna åt en viss typ av lek där dockor är 

vanligt förekommande. Vidare menar Tullgren att denna uppdelning är tydligt märkbar. 

Jämställdhetsuppdraget handlar om att motverka stereotypa könsmönster och könsroller och 

enligt Heikkilä (2015) innefattar den delen inte endast att låta bli att upprepa de redan 

befintliga könsmönsterna och könsrollerna utan även att dessa ska motverkas för att de inte 

ska förstärkas och stabiliseras. Könsmönsterna ska alltid vara förhandlingsbara inom 
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förskolan (ibid.). Samtidigt menar Odenbring (2014) att det är en stor utmaning att motverka 

de befintliga könsmönsterna. 

 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) har studerat hur olika könsmönster i 

förskolans verksamhet kommer till uttryck genom barns och vuxnas språk och handlingar. 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson menar att förskolläraren ofta har könsstereotypa 

föreställningar om de olika könens intressen och språkar och agerar utifrån det. Ett av de 

viktigaste resultaten i deras studie är att det endast är barnen som utmanar, omformulerar och 

vidgar sina möjligheter att tänka och agera utöver det som anses stereotypt för respektive kön. 

Det finns inga exempel på att förskollärare på ett medvetet sätt utmanar eller uppmuntrar 

barnen till gränsöverskridande. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson menar 

fortsättningsvis att de vuxna agerar könsstereotypt och ett exempel på detta är när de leker 

med djur och förskolläraren är äventyrligt inställd gällande djuren när denne vänder sig till 

pojkarna, medan djuren tilltalas som söta när förskolläraren riktar sig mot en flicka (ibid.). 

 

Delegationen (SOU, 2006:75) framhåller att en viktig faktor i jämställdhetsarbetet är 

förhållningssättet hos pedagogerna. Förhållningssätt handlar om att ha förståelse angående hur 

de egna erfarenheterna och värderingarna speglas i mötet med barnen och det är viktigt att 

veta att de föreställningar som pedagogen har om kön kommer att påverka dennes 

förhållningssätt (ibid.). Det är viktigt att förstå att det inte är barnen som ska göras om utan att 

det är pedagogernas beteende och förhållningssätt som ska vara i fokus för 

jämställdhetsarbetet (Wedin, 2018). Odenbring (2014) beskriver att det kan vara svårt att själv 

se hur man som pedagog handlar i relation till barns kön i den pedagogiska verksamheten. 

Även här är kunskap en av de mest betydelsefulla faktorerna då det utan kunskap blir svårt att 

bli medveten om sitt förhållningssätt och förändra det (SOU, 2006:75). Att arbeta med att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller beskriver Warin och Adriany (2017) 

endast kan göras om förskollärare har en medvetenhet kring föreställningar om kön. 

Munkhammar (2001) lyfter att när barn träder in i förskolan ska de inte möta en verksamhet 

fångad i slutna traditioner utan de ska möta en verksamhet som ständigt formas i relation till 

de förändringar som sker i samhället.  

3.4.1 Dilemma i jämställdhetsarbetet 

Arbetet med jämställdhet i förskolan kan påverkas både positivt och negativt av 

vårdnadshavares inställning till det. Delegationen (SOU, 2006:75) beskriver att det många 

gånger i jämställdhetsarbetet kan uppstå oenigheter när pedagoger och vårdnadshavare 

tillsammans ska enas kring detta. Det gäller i synnerhet när det finns vårdnadshavare från 

olika kulturer och länder då synen gällande relationen mellan män och kvinnor kan skilja sig 

kulturer och länder emellan. Eidevald (2009) menar att framförallt pojkars vårdnadshavare är 

oroliga över att deras söner ska göras om till flickor vilket inte gäller när flickor ägnar sig åt 

aktiviteter som är typiskt för pojkar. Då upplevs vårdnadshavarna istället positiva till arbetet 

(ibid.). Delegationen (SOU, 2006:75) menar vidare att pojkarnas vårdnadshavare ofta gör 

motstånd när deras söner går utanför ramen för det som anses manligt. I mötet med 

vårdnadshavarna är det viktigt att ha en dialog kring varför arbetet med jämställdhet är av 
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betydelse för att kunna ge dem en förståelse för det beskriver delegationen. Däremot 

framhålls att uppdraget står formulerat i förskolans läroplan och därför inte är något som 

vårdnadshavare ska bestämma ifall verksamheten ska arbeta med eller inte (ibid.). 

3.5 Arbetssätt för jämställdhet  
I arbetet för jämställdhet finns olika pedagogiska strategier (Lenz Taguchi, 2016) där 

könsneutralitet, könskodat och könsöverskridande samt kompensatorisk pedagogik är några 

av dessa (Eidevald, 2009, 2011). Strategierna åstadkommer olika saker och därför går det inte 

att fastslå någon strategi som bättre eller sämre än någon annan (Lenz Taguchi, 2016). 

Delegationen (SOU, 2006:75) framhåller att jämställdhet ska vara en naturlig del i förskolans 

dagliga verksamhet och inte endast något som plockas fram då och då. Odenbring (2014) 

menar att enskilda projekt angående jämställdhet inte leder någonstans. 

3.5.1 Könsneutralitet  

Att arbeta könsneutralt innebär att i utformandet av miljön undvika att erbjuda material som 

har en tydlig könskodning för att materialet inte ska bli del av pojkars och flickors olika 

könsidentitetsutveckling (Eidevald, 2011). Det erbjuds istället material utan tydlig 

könskodning där bland annat utklädningskläder, skapande material, lera, bollar och bokstäver 

räknas som sådana. Svaleryd (2003) har kunnat se att pojkar och flickor genom detta 

arbetssätt blivit mer kreativa i leken, lekt mer med varandra och även i större grupper. Ett 

annat sätt att arbeta för könsneutralitet i verksamheten är att byta ut namn på könskodade rum 

som dockvrån till exempelvis hemmet eller lägenheten (ibid.). Delegationen (SOU, 2006:75) 

framhåller att om platser och material benämns på ett typiskt kvinnligt sätt avstår de flesta 

pojkar från att vara i de rummen eller använda materialet. Att benämna rum mer könsneutralt 

såsom att kalla det för lägenheten istället för dockvrån leder ofta till att fler pojkar leker där. 

3.5.2 Könskodat och könsöverskridande  

Genom att tillåta könskodat material och leksaker och att blanda dessa i miljön vill 

förskollärare verka för att barnen ska göra könsöverskridande val (Eidevald, 2011). Dockor 

uppfattas som ett kvinnligt kodat material och som ett exempel beskriver Eidevald att lego 

som kan uppfattas som könsneutralt placeras bredvid dockorna, för att på det sättet uppmuntra 

till könsöverskridande val för pojkarna. Att arbeta för att verka för könsöverskridande val kan 

även vara att förskolans miljö utformas så att ett typiskt rum för flickor, dockvrån, inreds med 

typiskt manliga färger, exempelvis blått (ibid.). Delegationen (SOU, 2006:75) lyfter att 

förskolorna i deras projekt har valt att omorganisera miljön för att barnens lekmönster ska 

förändras samt för att uppmuntra pojkar och flickor till att våga leka med fler leksaker och 

med fler lekkamrater. Förskolorna väljer att inte längre placera materialet som är mest 

könskodat i olika rum utan verkar istället för att varje rum i verksamheten ska innehålla en 

mängd olika material för att båda könen ska lockas till lek i dessa. Detta arbetssätt skapade 

stora förändringar i pojkars och flickors lekmönster då de olika könen lekte mer tillsammans, 

att valet av material att leka med hade fått en större variation i deras lekar samt att lekarna var 

mer könsöverskridande (ibid.). Olofsson (2007) menar att man i förskolan verksamhet inte 
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ska ta ifrån, utan tillföra. Oavsett om pojkar är på ett typiskt manligt sätt eller flickor på ett 

typiskt kvinnligt sätt ska vi inte beröva dem dessa karaktärsdrag utan ge barnen möjlighet att 

forma sin personlighet genom att “tillföra fler färger på paletten” (Olofsson, 2007, s.59). 

3.5.3 Kompensatorisk pedagogik  

Kompensatorisk pedagogik har enligt Eidevald (2009) utformats för att öva pojkar och flickor 

på sådant de förväntas sakna på grund av deras könstillhörighet och på så sätt kompensera för 

detta. Eidevald (2011) menar att i denna pedagogik beskrivs inte pojkar och flickor som 

individer som kan vara både manliga och kvinnliga samtidigt enligt den typiska uppfattningen 

av manligt och kvinnligt. Arbetet med jämställdhet i förskolan utifrån den kompensatoriska 

pedagogiken sker ofta genom att pojkar och flickor separeras och förväntas öva på det som de 

antas vara dåliga på (ibid). Eidevald (2009) riktar kritik mot att pojkar och flickor beskrivs 

som motsatser till varandra med skilda egenskaper och mot ett arbetssätt där pojkar och 

flickor separeras för att öva på det som de förväntas vara dåliga på, då han menar att det inte 

med säkerhet stödjer pedagogerna i förskolan att nå målsättningarna i läroplanen. 

Delegationen (SOU, 2006:75) menar att ett argument för att ha könsuppdelade grupper är att 

den stora variation som existerar inom respektive grupp synliggörs. Genom detta blir inte 

vissa pojkar och vissa flickor representanter för den grupp de tillhör. Delegationen beskriver 

fortsättningsvis att det i könsuppdelade grupper kan bli enklare för både barn och vuxna att 

upptäcka den variation som finns i att vara pojke respektive flicka och att pedagoger genom 

denna pedagogik upplevt att de lärt känna barnen mer väl. Svaleryd (2003) menar däremot att 

det alltid finns en risk med att arbeta könsuppdelat då det kan understryka skillnaderna mellan 

könen snarare än att skapa utrymme för alternativa sätt att tänka och handla. 

4. Teoretisk utgångspunkt  
Studien utgår från den socialkonstruktionistiska teoribildningen vilken framhåller att 

verkligheten är socialt konstruerad och således är samhället en mänsklig produkt (Berger & 

Luckmann, 1998). Det innebär att samhället kontrollerar människors handlande genom på 

förhand definierade handlingsmönster som styr människors riktning åt ett bestämt håll. Allt 

som är socialt ses som konstruktioner som historiskt har producerats genom mänskliga 

aktiviteter och är således föränderliga (ibid.). I och med detta är även förskolan en social 

konstruktion av människan (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Inom förskolan styrs både barns 

och vuxnas handlingar av de på förhand bestämda förväntningarna som konstruerats av 

samhället och förs vidare av aktörerna inom förskolan. Detta bidrar även till att särskilda 

förväntningar på individen beroende på könstillhörighet existerar och konstrueras i förskolan 

eftersom könsmönster och könsroller är sociala konstruktioner som styr människors 

handlingar. Då studiens syfte är att analysera hur förskollärare konstruerar 

jämställdhetsuppdraget i förskolan med ett särskilt fokus på uppdraget att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller anser vi att den socialkonstruktionistiska 

teoribildningen är bäst lämpad för studien.  
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Berger och Luckmann (1998) beskriver att människor är sociala produkter och att 

medvetandet hos människan bestäms av dennes existens i samhället. Människans utveckling 

sker i samspel med miljön där en specifik social och kulturell ordning förmedlas till och 

påverkar denne, samtidigt som människan är med och skapar och påverkar miljön och den 

sociala och kulturella ordningen. Till exempel lyfter Diaz-Leon (2013) att vissa egenskaper 

hos människan är socialt konstruerade såsom kön, snarare än biologiskt och naturligt. Lenz 

Taguchi (2012) framhåller att hur barn uppfattar de sociala och kulturella koder som finns att 

rätta sig efter kommer att påverka dennes tänkande och agerande. Dessa koder ger pojkar och 

flickor skilda möjligheter att tänka och agera i förskolan, där flickor många gånger rättar sig 

efter förväntningarna att vara duktiga och hjälpsamma medan pojkar ofta rättar sig efter 

förväntningar som att vara mer livliga och stökiga. Munkhammar (2001) beskriver att de 

färdigheter och kunskaper som förmedlas till barn är beroende av de värderingar och normer 

som råder i samhället och hur vi betraktar barn är konstruerat av sociala förhållanden och den 

kultur som råder. Munkhammar menar vidare att förskolan är en plats som ger förutsättningar 

för barnen att socialiseras in i samhället och skapar därmed förutsättningar för samhället. Det 

sätt på vilket förskolan möjliggör eller begränsar pojkars och flickors tanke- och 

handlingsmönster kan således påverka samhällets struktur och dess konstruktion av kön. 

Munkhammar (2001) menar att det inom förskolan blir synligt att det finns normer och 

föreställningar som ses som självklara utan att de ifrågasätts. Berger och Luckmann (1998) 

betonar därav att all form av mänsklig aktivitet riskerar att bli vanemässig och skapa mönster 

och föreställningar vilket Munkhammar (2001) menar tenderar att dominera vissa områden i 

verksamheten som därmed blir styrande för verksamheten i sig. De olika sätt som pojkar och 

flickor förväntas vara på kopplat till deras kön menar Wedin (2018) påverkar deras bild av hur 

respektive kön bör vara, vilket vidmakthålls av de vuxnas föreställningar. Identiteten formas 

av de sociala processer som finns och kan genom sociala relationer vidmakthållas eller 

omformas (Berger & Luckmann, 1998). Det är alltså de sociala processerna som påverkar och 

bestämmer identiteten. Munkhammar (2001) menar att när förändringar sker i samhället 

förändras rådande traditioner eftersom vi tolkar och förstår omvärlden annorlunda. I och med 

att dessa föreställningar om verkligheten är föränderliga öppnas möjligheter att handla och 

tänka annorlunda då det som har varit självklart tidigare blir synliggjort och kan ifrågasättas, 

vilket i sin tur ger möjligheter för människan och dess omvärld att förändras (Berger & 

Luckmann, 1998). 

5. Metod  
I metodavsnittet presenteras studiens urval, datainsamlingsmetod, genomförande, 

forskningsetiska principer och bearbetning, tolkning och analys.  

 

Studien utgår från den kvalitativa ansatsen vilket Backman, Gardelli, Gardelli och Persson 

(2012) och Ahrne och Svensson (2015) menar möjliggör att studera händelser och yttranden 

samt människors upplevelser eller uppfattningar och nå förståelse för dessa. Detta i relation 

till den kvantitativa ansatsen som fokuserar mer på det som är mätbart och går att presentera i 

form av siffror vilket inte är relevant för denna studie.  
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5.1 Urval 
Studien har genomförts på fem förskolor i en kommun i Norrbotten där fem kvinnliga 

förskollärare deltagit. Vi valde att i första hand kontakta förskollärare som var kända för oss 

sedan tidigare genom verksamhetsförlagda utbildningar, vilket vi ansåg skulle vara 

fördelaktigt för studien då det i enlighet med Lantz (2007) är enklare för respondenter att 

tänka klart ifall de känner sig avspända och trygga. En av förskollärarna som deltagit i studien 

var inte känd för oss sedan tidigare men valdes ut eftersom denne arbetade på en av 

förskolorna vars förskolechef vi fått samtycke av. Då vi dessutom fått vetskap om att det 

arbetade många förskollärare på den förskolan tänkte vi att det kunde öka chanserna för 

intresserade deltagare. Där valdes den aktuella förskolan ut, men inte den specifika 

förskolläraren.  

5.2 Intervju som datainsamlingsmetod  
Då studien är av kvalitativ karaktär valdes intervju för att samla in data vilket är en kvalitativ 

datainsamlingsmetod (Ahrne & Svensson, 2015). Trost (2010) menar att en strävan vid 

kvalitativa intervjuer är att få veta hur den intervjuade uppfattar en företeelse. Syftet med 

studien är att ta del av förskollärares konstruktioner av jämställdhetsuppdraget genom deras 

beskrivningar. Utifrån detta har intervju använts som datainsamlingsmetod vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) menar möjliggör att kunna skapa sig en förståelse för den intervjuades 

perspektiv. Intervju som datainsamlingsmetod gav oss därmed möjlighet att ta del av 

respondenternas beskrivningar kring förskolans jämställdhetsuppdrag och svarade därmed 

mot syftet med studien. Genom intervjuerna kunde vi och i enlighet med Håkansson (2017) få 

en djupare förståelse och mer nyanserad bild jämfört med enkäter, som snarare tar fasta på en 

bredare och mer generell bild av något.  

 

Backman et al. (2012) beskriver att en intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad. Den strukturerade intervjun är lik en enkät där skillnaden är att respondenten 

istället för att skriva får berätta och formen på intervjun är som en utfrågning. Backman et al. 

beskriver vidare att man i en semistrukturerad intervju har ett antal förutbestämda frågor där 

ordningen på frågorna anpassas till intervjusituationen och där svaren tillåts vara mer fria. 

Den ostrukturerade intervjun beskriver Backman et al. består av ett antal temainriktade frågor 

och respondenten uppmuntras att vidareutveckla sina tankar och på så sätt påverka intervjuns 

riktning, då intervjuaren ofta ställer följdfrågor på de framförda tankarna. Intervjuer innehåller 

ofta både semistrukturerade och ostrukturerade delar (ibid). I denna studie har intervjuerna 

varit en blandning mellan semistrukturerad och ostrukturerad intervju då vi hade vissa på 

förhand bestämda frågor men även ställde följdfrågor och bad respondenterna att 

vidareutveckla sina svar vilket gjorde att de därmed hade möjlighet att påverka samtalets 

riktning. Blandningen av dessa två intervjuformer lämpar sig bra för vår studie då vi ville ha 

stöd i att hålla fokus på det aktuella syftet under intervjuerna genom förbestämda frågor samt 

möjliggöra för en mer nyanserad bild att framträda från respektive respondent genom 

följdfrågor.  
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Löfgren (2014) beskriver att en intervjuguide kan hjälpa att hålla fokus genom intervjun. Vi 

använde en intervjuguide (se Bilaga 1) med förbestämda frågor, likt en semistrukturerad 

intervju. Intervjuguiden innehöll åtta öppna frågor relaterade till studiens syfte. Genom öppna 

frågor kan man frambringa berättelser kring det som är relevant och låta den andre vara med 

och påverka riktningen på intervjun (Löfgren, 2014). Under intervjuerna ställdes även 

följdfrågor utifrån de svar vi fick på frågorna i intervjuguiden för att få en mer nyanserad och 

tydlig bild av deras uppfattningar. Detta gör intervjun även ostrukturerad. Vi avrundade 

intervjuerna med att fråga om respondenten hade något att tillägga, vilket var den sista frågan 

i intervjuguiden. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att ett fördelaktigt sätt att avsluta en 

intervju på är genom att fråga om respondenten har något denne vill tillägga för att ge denne 

en möjlighet att ta upp sådant som kan ha uppkommit under intervjuns gång eller som denne 

känner en vilja att ytterligare tillägga. Genom vårt val av dessa intervjuformer kunde vi 

anpassa frågorna efter intervjusituationerna utan att avvika från vår intervjuguide (Håkansson, 

2017). 

5.3 Genomförande 
Studien inleddes med att vi kontaktade fyra av kommunens förskolechefer för att informera 

om studien och fråga om samtycke till att genomföra den med respondenter från deras 

respektive förskolor. Löfdahl (2014) framhåller att det är viktigt att alltid informera aktuella 

förskolechefer och be om samtycke för att genomföra undersökningen före man kontaktar 

förskollärarna. Efter att vi fått samtycke från förskolecheferna kontaktade vi respektive 

förskollärare via telefon. De gavs information om studiens syfte och tid och plats för intervju 

bestämdes där vi i enlighet med det Trost (2010) lyfter, gav en uppskattning kring intervjuns 

tidsomfattning.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola under sammanlagt fyra olika dagar. Vi båda 

deltog under samtliga intervjuer. Två av intervjuerna tog 20 minuter, två tog 30 minuter och 

en tog 50 minuter. Enligt Trost (2010) ska miljön vara ostörd och det ska inte finnas några 

åhörare i miljön. På fyra förskolor skedde intervjuerna i ett separat lugnt rum medan en av 

intervjuerna skedde i ett rum i verksamheten där tre barn befann sig. Både Lantz (2007) och 

Löfgren (2014) betonar vikten av att informera respondenterna om de forskningsetiska 

principer ett deltagande innebär. Vi formulerade därför ett samtyckes- och informationsbrev 

(se Bilaga 2) till förskollärarna med information om studiens syfte, dokumentation av 

intervjun, information kring användning av insamlad data och hur de kan ta del av den färdiga 

studien. Förskollärarna fick ta del av brevet innan intervjun startade för att på så sätt ta del av 

information och ge skriftligt samtycke för sitt deltagande.  

 

Fyra av intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning samt anteckningar. Trost 

(2010) menar att fördelar med att spela in är att man kan lyssna på inspelningen upprepade 

gånger och transkribera intervjun ordagrant i efterhand. Genom att använda ljudinspelning 

kan man koncentrera sig på intervjun och behöver inte föra anteckningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Löfgren, 2014; Trost, 2010). Vi valde däremot trots ljudinspelning att även 

föra anteckningar grundat i att Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att 

anteckningar bör föras tillsammans med ljudinspelningen för att få med information som inte 
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är hörbar, exempelvis gester. När två personer genomför en intervju är det dessutom 

fördelaktigt med anteckningar då den ena personen kan ställa frågor och den andra kan 

fokusera på att föra anteckningar (ibid.). Under intervjuerna intog vi olika roller varav den ena 

hade ansvar över intervjuguidens frågor och den andra över att föra anteckningar, vilka 

varierade i omfattning från intervju till intervju. Båda deltog aktivt i intervjun oavsett roll 

genom att ställa följdfrågor.  

 

En av intervjuerna dokumenterades med enbart anteckningar då förskolläraren endast gav 

samtycke för skriftlig dokumentation. Många människor känner sig inte bekväma med att bli 

inspelade och ett nej ska alltid bli respekterat (Trost, 2010). 

5.4 Forskningsetiska principer 
Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att informationskravet handlar om att den som genomför 

studien ska informera berörda om studiens syfte och framhålla deras villkor i deltagandet, 

som att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. 

Vi har delgett deltagarna information om studiens syfte och kring deras villkor för deltagandet 

samt deras uppgift i deltagandet. Information om att deltagandet är frivilligt och när som helst 

kan avbrytas framfördes. Vetenskapsrådet beskriver att samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva har rätt att bestämma över sitt deltagande. Deltagarna fick frivilligt välja om 

de ville delta i studien och informerades om att de kan avbryta sitt deltagande utan att bli 

ifrågasatta av oss. Skriftligt samtycke inhämtades från förskollärarna genom en 

samtyckesblankett. Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet att deltagarnas 

uppgifter ska ges konfidentialitet och förvaras oåtkomligt för obehöriga. I studien har 

ljudinspelningarna förts över från mobiltelefon till ett USB-minne och samtyckesblanketter 

har förvarats i en pärm som båda har förvarats oåtkomligt för obehöriga. Ljudinspelningarna 

har raderats från mobiltelefonen efter överföring. Namn på förskolor och förskollärare har 

figurerats så att ingen utomstående ska kunna identifiera enskilda förskolor eller personer. På 

så sätt har uppgifter kring deltagarna getts konfidentialitet. Information om att endast vi 

kommer att ta del av den insamlade datan gavs till förskollärarna och att all insamlad data 

kommer att förstöras efter bearbetning. Vetenskapsrådet beskriver att nyttjandekravet innebär 

att de insamlade uppgifterna från deltagarna endast får användas för den aktuella studien och 

dess syfte. Vi kommer endast att använda den insamlade datan för denna studie och datan 

kommer enbart att publiceras i detta examensarbete. 

5.5 Bearbetning, tolkning och analys 
Det första steget i bearbetningen av det insamlade materialet var transkribering av 

ljudinspelningarna. Allt material från intervjuerna transkriberades vilket Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) menar är viktigt. Detta för att inte gå miste om någonting väsentligt i 

relation till syftet. Transkriberingen skedde direkt efter varje genomförd intervju medan den 

fortfarande fanns tydligt i minnet, vilket kan underlätta tolkningen och förståelsen för det som 

beskrivits under intervjun. I enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) justerades 
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språket redan i transkriberingen för att materialet skulle bli läsvänligt. Den totala mängden 

transkriberat material blev 26 A4-sidor.  

 

Studien utgår från Rennstams och Wästerfors (2015) tre grundläggande arbetssätt för analys; 

sortera, reducera och argumentera. Rennstam och Wästerfors menar att dessa bemöter tre 

olika problem i analysarbetet och syftar till att försöka göra problemen hanterbara. 

Arbetssätten är sammanvävda och sker ofta genom en växelverkan och är inte steg som sker i 

bestämd ordning (ibid.), vilket stämmer överens med analysen i denna studie.  

 

Sortering av materialet har skett för att kunna hantera det som Rennstam och Wästerfors 

(2015) kallar för kaosproblemet, vilket innebär att materialet är oöverskådligt och oordnat. 

Det första steget i sorteringen var att sortera materialet utifrån frågorna i intervjuguiden. Vi 

placerade respektive förskollärares intervjusvar under respektive fråga i ett dokument. 

Reducering av material som inte svarade till studiens syfte påbörjades i denna fas. Att 

reducera material beskriver Rennstam och Wästerfors (2015) innebär att bemöta 

representationsproblemet genom att välja och välja bort material. Problemet handlar om 

omöjligheten i att presentera allt material (ibid.). Här togs sorteringen vid återigen då vi 

granskade intervjusvaren under respektive fråga för att se om något av intervjusvaren kunde 

sorteras till någon av de andra intervjufrågorna. I nästa steg skapade vi rubriker utifrån 

studiens frågeställningar; Vilka konstruktioner av jämställdhet synliggörs i förskollärares 

beskrivningar? och Hur konstruerar förskollärare verksamheten för att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller? och markerade vilka intervjusvar som kunde 

sorteras under respektive rubrik. På så sätt förändrades de första grupperingarna allt eftersom 

analysarbetet fortskred och Rennstam och Wästerfors (2015) menar att analysens första 

grupperingar ofta brukar modifieras eller ersättas av andra grupperingar under arbetets gång. I 

detta steg reducerades även ytterligare material och denna gång det material som inte svarade 

på någon av frågeställningarna. Vi granskade materialet under de två rubrikerna för att 

identifiera mönster och utifrån det skapa underrubriker till respektive rubrik. Därefter 

sorterades relevant material till underrubrikerna för att göra materialet än mer överskådligt. 

De mönster som identifierades ledde till underrubrikerna; Osäkerhet kring jämställdhet, Ett 

dilemma i arbetet med jämställdhet i förskolan, Osäkerhet kring begreppen traditionella 

könsmönster och könsroller, Arbete för att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller, Förskollärarens förhållningssätt och Barns ålder är betydelsfull. Även i detta steg 

reducerades material som inte kunde sorteras till någon av underrubrikerna.  

 

Nästa steg var att analysera materialet under respektive underrubrik för att se om vi kunde 

finna mönster i intervjusvaren. De mönster vi kunde finna sorterades tillsammans och det 

material som frångick mönstret sorterades för sig. Reducering skedde även här för det 

material som inte svarade mot underrubrikerna efter ytterligare analys. Det kvarstående 

materialet är det som ligger till grund för det analyserade resultatet i studien.  

 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver argumentering som att bemöta 

auktoritetsproblemet vilket innebär att argumentera för sin studie med det insamlade 

materialet. Argumentering har i vår studie skett under hela processens gång då vi 
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argumenterat för vad som ska väljas och väljas bort för det slutgiltiga resultatet allt eftersom 

arbetet har fortskridit. 

6. Resultat  
I detta avsnitt presenteras studiens analyserade resultat utifrån intervjuerna. Studiens två 

frågeställningar används som huvudrubriker för att redovisa resultatet. Den första delen av 

resultatet besvarar den första frågeställningen; Vilka konstruktioner av jämställdhet synliggörs 

i förskollärares beskrivningar? Den andra delen av resultatet besvarar den andra 

frågeställningen; Hur konstruerar förskollärare verksamheten för att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller? Under respektive huvudrubrik har resultatet kategoriserats till 

underrubriker utifrån de mönster som identifierats. 

6.1 Vilka konstruktioner av jämställdhet synliggörs i 

förskollärares beskrivningar? 

6.1.1 Osäkerhet kring jämställdhet 

Resultatet visar att det finns en stor osäkerhet kring jämställdhet och vad det innebär i 

förskolans verksamhet. Fyra av fem förskollärare konstruerar jämställdhet genom att förväxla 

det med jämlikhet vilket blir synligt genom beskrivningar som “allas lika värde” och “alla 

barn ska ha samma möjligheter och rättigheter” och där beskrivningarna ofta kopplas till 

begrepp som etnicitet och ursprung. ”Vi har många mörka barn” och ”vi har ju mörka dockor” 

uttrycks vilket visar att begreppet jämställdhet kopplas till etnicitet och ursprung och därmed 

istället handlar om jämlikhet mellan barnen. Förskollärarna uttrycker att jämställdhet handlar 

om att möta varje barn som en individ men relaterar inte detta specifikt till kön och 

könstillhörighet vilket visas genom beskrivningar som “jämställdhet är ju kanske inte bara 

pojkar och flickor”. Jämställdhet konstrueras också i termer av demokrati och genom 

beskrivningar som att alla ska våga uttrycka sig och stå för sina åsikter. “Allas åsikter är lika 

mycket värda” lyfts i beskrivningarna gällande demokrati och att alla ska ha rätt att vara den 

de vill vara kopplas även det till demokrati. Beskrivningar kring demokrati visar att 

förskollärarna har en osäkerhet kring jämställdhetsbegreppet då demokrati inte är synonymt 

med jämställdhet men beskrivs som om de vore synonyma med varandra. Att arbeta för 

demokrati innebär inte automatiskt att arbeta för jämställdhet mellan könen. I förskollärarnas 

konstruktioner av jämställdhet ingår även uttryck om att alla olika yrkeskategorier som ingår i 

förskolans verksamhet ska värderas lika högt, det vill säga att förskollärares, barnskötares, 

kokerskans och lokalvårdares arbete är lika viktigt för att förskolan som helhet ska fungera. 

“Alla är beroende av varandra och allas insats är ju viktig för helheten”. 

Jämställdhetsbegreppet konstrueras på så sätt inte i relation till barnen utan de lyfter att det 

handlar om att de olika yrkeskategoriernas arbete inom förskolan bör värderas lika högt. 

Konstruktionerna förlorar inte bara barnperspektivet utan även jämställdhetsperspektivet då 

det inte beskrivs handla om relationen mellan män och kvinnor. Konstruktioner likt dessa 

tenderar därmed att rikta in sig mer mot jämlikhetsbegreppet än jämställdhetsbegreppet. 
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Osäkerheten blir även synlig genom att samma fyra förskollärare har svårt att beskriva hur 

jämställdhetsarbete praktiskt sker i verksamheten. Förskollärarna beskriver att de inte gör 

någon skillnad mellan könen och barnens kön beskrivs inte ha någon betydelse i det som sker 

på förskolan då uttryck som “det spelar ingen roll om det är en hon eller han” förekommer. 

Dessa konstruktioner visar att förskollärarna framhåller att de inte bemöter barnen olika eller 

gör skillnad på dem beroende av kön och könstillhörighet. Förskollärarna osynliggör på så 

sätt kön och betydelsen av kön i jämställdhetsarbetet och det visar att de inte är medvetna om 

att deras handlingar är styrt av samhällets förutbestämda förväntningar på kön vilka 

konstrueras och förs vidare i förskolans verksamhet. De beskriver även att arbetet med 

jämställdhet i förskolan är något som sker naturligt. Detta synliggörs genom uttryck som “det 

faller naturligt”, “men vi har ju egentligen alltid jobbat med jämställdhet i förskolan” och 

“man jobbar ju med det hela tiden”. Förskollärarnas beskrivningar synliggör att deras 

konstruktion av jämställdhetsarbetet tycks vara ett arbete som inte kräver aktiva, medvetna 

handlingar utan är ett arbete som sker utan att de behöver tänka på det. Jämställdhet beskrivs 

även vara ett ämne som det inte samtalas om och arbetet beskrivs vara något som 

förskollärarna inte reflekterar över. “Vi reflekterar inte över det eftersom det är så naturligt för 

oss” och “vi tänker inte på det” är uttryck som styrker detta. Detta innebär att förskollärarna 

varken arbetar med jämställdhet aktivt i förskolan eller reflekterar kring vad arbetet betyder 

inom förskolans verksamhet.  

 

Endast en av fem förskollärare konstruerar jämställdhet i relation till kön och beskriver att alla 

barn oavsett könstillhörighet ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Att det 

handlar om att inte se barnet utifrån dennes könstillhörighet, utan utifrån ett individperspektiv. 

Förskolläraren uttrycker att man inte kan tänka “att bara för att man är kille så är man på ett 

visst sätt och en tjej är på ett visst sätt utan alla är ju olika individer, har olika behov och 

intressen”. Beskrivningen visar att förskollärarens konstruktion av jämställdhet relaterar till 

kön och visar en medvetenhet om att det finns stereotypa föreställningar på barn beroende på 

könstillhörighet men att det viktiga är att se förbi samhällets konstruktioner av kön för att se 

barnets personliga behov och intressen, oberoende av könstillhörighet. Genom detta 

osynliggörs inte kön och dess betydelse i jämställdhetsarbetet utan konstrueras som en viktig 

aspekt att vara medveten om för att kunna arbeta för jämställdhet. Denna förskollärare 

uttrycker inte, till skillnad från de andra att jämställdhetsarbetet är något som faller naturligt 

utan att det krävs kunskap och ett aktivt handlande för att kunna arbeta för jämställdhet samt 

att “man måste vara medveten om sitt förhållningssätt”. Detta synliggör att förskolläraren är 

medveten om att ett arbete för jämställdhet i förskolan kräver medvetenhet, kunskap och 

aktiva handlingar inom området. 

6.1.2 Ett dilemma i arbetet med jämställdhet i förskolan 

Resultatet visar att ett dilemma i jämställdhetsarbetet är barnens vårdnadshavare och specifikt 

vårdnadshavare med annat etniskt ursprung än svenskt. Tre av fem förskollärare beskriver att 

dilemman som uppstått med vårdnadshavarna har skett i relation till pojkars användning av 

utklädningskläder såsom klänning och kjol. Det beskrivs att “vi har haft barn som har haft 
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klänning på och föräldrarna har kommit och blivit jättejättearga” och uttrycker att 

vårdnadshavarna upprepat att “det är en pojke, det är en pojke”. Dilemmat uppstår således när 

pojkar går emot samhällets konstruktion av det manliga könet, såsom att som pojke bära 

kläder som tillskrivs till det kvinnliga könet. Detta synliggör hur vuxna bär på föreställningar 

kring konstruktioner av kön som de för över till barnen och därigenom formar barnens 

föreställningar kring kön och upprätthåller traditionella könsmönster och könsroller. Att det 

uppstår bekymmer kring detta uttrycks bero på att “jämställdheten är inte på samma sätt” 

inom olika nationaliteter och att vissa nationaliteter har det mer uppdelat mellan könen än vad 

Sverige har. “Det är nog ganska djupt rotat hos många” uttrycks i relation till den beskrivna 

uppdelningen mellan könen inom andra nationaliteter. Genom dessa beskrivningar 

konstruerar förskollärarna även vårdnadshavarna utifrån förskollärarnas egna syn på vad som 

är grunden till dilemmat. Deras antaganden om vårdnadshavarnas konstruktion av kön, 

könsmönster och könsroller blir styrande för hur dilemmat konstrueras hos och beskrivs av 

förskollärarna. Av förskollärarnas beskrivningar framgår att Sverige har kommit längre vad 

gäller jämställdhetsarbetet än många andra länder och kulturer och att det därför kan uppstå 

dilemman eftersom synen skiljer sig dessa emellan. Det beskrivs handla om att synen på de 

olika könen och deras konstruktion i respektive kultur ser olika ut.  

 

I resultatet framkommer det att det finns svårigheter i att bemöta denna typ av dilemma i 

verksamheten. Två av de tre förskollärarna beskriver att de barn som dilemmat har uppstått 

kring har inte tagit på sig klänning eller kjol efteråt och det beskrivs att problemet därmed 

oftast har “runnit ut i sanden”. “Det kan ju bli ett dilemma som inte alltid är så lätt, alltså att 

ta” uttrycks i beskrivningar om bemötande av de barn och vårdnadshavare som dilemmat 

uppstått kring. Förskollärarna ger inte något exempel på hur de bemöter detta i verksamheten 

förutom att barnet “nog aldrig tagit på klänning efter det eller bett oss göra det” efteråt. Detta 

synliggör att dilemmat inte aktivt blir bemött av förskollärarna i verksamheten och att 

förskollärarna därmed blir delaktiga i att upprätthålla de traditionella konstruktionerna av kön. 

Det beskrivs fortsättningsvis att det endast är om dilemmat eskalerar som en dialog med 

vårdnadshavarna måste föras. “Man får ju ta ett samtal om det liksom fortskrider eller 

eskalerar men det har det som inte gjort” uttrycks vilket visar att förskolläraren ser problemet 

som löst när användningen av utklädningskläder upphör. Det synliggör även att de 

föreställningar som finns på pojkar och flickor i samhället tillåts styra verksamheten. 

 

En av de tre förskollärarna lyfter vikten av att ha en dialog med vårdnadshavarna för att 

bemöta dilemmat. Förskolläraren beskriver att denne förklarar till vårdnadshavarna att 

“utklädningskläderna är ju rekvisita i teater” och att “barnen utforskar leken genom dessa” för 

att ge dem en förståelse för verksamheten. Genom detta synliggörs att förskolläraren strävar 

efter att ge vårdnadshavarna förståelse för att materialet ingår i barns sätt att utforska lek. 

Förskolläraren lyfter däremot inte jämställdhetsuppdraget i dialogen med vårdnadshavarna 

vilket därmed inte leder till en strävan för att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller och stereotypa konstruktioner av kön. Barnens rätt till att oberoende av kön få 

vidgade upplevelser om deras möjligheter att vara på lyfts inte och därmed går möjligheten 

till förståelse hos vårdnadshavarna för vikten av jämställdhetsuppdraget förlorad. Dilemmat 

blir således inte bemött utifrån ett jämställdhetsperspektiv och problemet som uppstår när 
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pojkar går emot de förgivettagna föreställningar kring vad som anses manligt kvarstår 

därmed. 

 

6.2 Hur konstruerar förskollärare verksamheten för att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller?  

6.2.1 Osäkerhet kring begreppen traditionella könsmönster och 
könsroller  

Resultatet synliggör att det finns en osäkerhet kring innebörden i begreppen traditionella 

könsmönster och könsroller. Fyra av fem förskollärare visar denna osäkerhet genom deras 

beskrivningar då uttryck som “nä det har jag nog inte suttit och funderat över på sådär” visar 

att reflektion kring begreppen inte skett. Även motfrågor uppkommer där förskollärarna 

relaterar begreppen traditionella könsmönster och könsroller till konstruktioner av kön och 

föreställningar kring manligt och kvinnligt men är osäkra kring detta. “Är det då typ att pojkar 

är mer uppe i bilar? Är det så?” och “men är det inte det att om någonting är väldigt flickigt 

eller väldigt pojkigt?” ställs som motfrågor och synliggör en osäkerhet då bekräftelse för 

deras konstruktioner av begreppen eftersöks.  

 

Endast en av fem förskollärare beskriver att traditionella könsmönster och könsroller handlar 

om förväntningar på individer utifrån deras könstillhörighet. Till detta ges exempel på att 

pojkar förväntas vara fysiska och bråkiga genom uttryck som “att pojkar ofta tycker om 

skojbråk och att brottas och att man slår varandra hårt i ryggen och sådär”. I förskollärarens 

uttryck synliggörs en medvetenhet kring samhällets konstruktion av könen och av vad som 

anses manligt och kvinnligt. Förskolläraren beskriver fortsatt att de förväntningar som ställs 

på barn utifrån deras könstillhörighet känner barnen av och många gånger försöker leva upp 

till utan att känna sig bekväma med det. “Men då känner dem kanske sig tvungna att gå dit för 

att de vill ju inte falla utanför normen”, visar att förskolläraren är medveten om att de 

konstruktioner som finns av pojkar och flickor och de förväntningar som ställs på barnet 

beroende på kön kommer att påverka dennes sätt att agera i verksamheten. Könsmönster och 

könsroller beskrivs vara något som människor konstruerar i samhället och inte “någonting 

som man föds med utan någonting som man vaggas in i”. Förskolläraren uttrycker genom 

detta att förskollärare tillsammans med resten av samhället är delaktiga i pojkars och flickors 

uppfattningar om möjligheter att vara på beroende av kön och därmed i att konstruera kön i 

förskolan. 

6.2.2 Arbete för att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller  

Resultatet visar att tre av fem förskollärare inte arbetar aktivt för att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller i förskolan och att uppdraget inte ses som nödvändigt. Det 

synliggörs genom beskrivningar som att det inte spelar någon roll om barnet är en flicka eller 

en pojke i det man gör i verksamheten och att man “inte gör någon skillnad mellan könen”. 
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Detta visar ytterligare att förskollärarna är omedvetna om att det finns förutbestämda 

förväntningar kopplat till kön som styr människans handlande och att de på så sätt är delaktiga 

i att konstruera kön i förskolans verksamhet. Därför kan ett aktivt arbete med 

jämställdhetsuppdraget inte sägas bedrivas i verksamheterna. Uttryck som “något år har vi 

jobbat med genus” och att arbetslagen “aldrig tagit upp frågan rent” gällande att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller visar även att de inte aktivt arbetar med detta i den 

dagliga verksamheten. Genom att beskriva att verksamheten något år fokuserat på genus 

synliggör att föreställningar finns om att det är ett arbete som kan bedrivas fristående i 

verksamheten som ett projekt och inte ständigt kräver ett aktivt arbete kring. En av 

förskollärarna uttrycker att det är “fjantigt att prata om jämställdhet” och att det ändå aldrig 

kommer att bli helt jämställt vilket synliggör att denne inte är medveten om att det är 

människan som konstruerar kön och således även är människan som genom aktivt arbete kan 

förändra konstruktionerna av kön som råder i samhället. 

 

Resultatet visar trots att majoriteten av förskollärarna inte beskriver ett aktivt arbete med 

uppdraget, två olika arbetssätt i förskollärarnas beskrivningar. Dessa är ett könskodat och 

könsöverskridande arbetssätt samt ett könsneutralt arbetssätt. Fyra av fem förskollärare 

beskriver att de valt att ha könskodat material i verksamheten såsom bilar och dockor. Det 

beskrivs att man inte “ska utesluta något utan allt ska vara tillgängligt för alla” och att man 

kan ha material som anses typiskt för pojkar i dockvrån och att man “kan ju blanda miljöer 

litegrann”. Dessa uttryck visar på att förskollärarna har konstruerat miljön så att det finns 

möjligheter för barnen att göra könsöverskridande val i och med de könskodade materialen 

som uttrycks finnas tillgängliga för alla barn. Att man ska erbjuda barnen “ett smörgåsbord av 

aktiviteter” och se till att alla barn blir introducerade till nytt material för att ge alla samma 

förutsättningar och möjligheter att ta del av materialet är ytterligare beskrivningar inom detta 

arbetssätt. Genom arbetssättet kan pojkar och flickor ges möjlighet att vidga sina 

uppfattningar om deras möjligheter då de har chans att utforska material som både ses som 

typiskt manligt och typiskt kvinnligt. 

 

I resultatet visas att det främst är förskollärarnas bemötande av barnen som går att 

kategorisera till ett könsneutralt arbetssätt. Två av fem förskollärare beskriver att bemötande 

är en del i jämställdhetsuppdraget och att det handlar om att “se barnen som individer och inte 

utifrån könstillhörighet” och att individer är olika med olika intressen och behov. Dessa 

förskollärares beskrivningar visar en medvetenhet om att barn blir påverkade i sitt 

konstruerande av kön av omvärldens bemötande och de föreställningar som genomsyrar detta. 

Det beskrivs fortsatt att det handlar om att inte kategorisera barnen eller tänka att de är på ett 

visst sätt på grund av deras kön. Arbetssättet kan ses som ett verktyg för att inte bemöta 

barnen utifrån deras kön och därmed inte heller vara delaktiga i att konstruera stereotypa 

föreställningar om kön och föra vidare dem till barnen. Förskollärarna beskriver även kopplat 

till detta att det ingår i bemötandet att inte uppmärksamma barnens kläder på ett 

könsstereotypt sätt. Det beskrivs att när barnen vill att förskollärarna uppmärksammar 

kläderna bemöter det med “jag ser att det är prickar på och en elefant där” och “dem där såg 

ut att vara jättesköna” istället för att säga att kläderna är fina till flickor eller tuffa till pojkar. 

Ytterligare beskrivningar som kan kopplas till det könsneutrala arbetssättet är då det 
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framkommer ett exempel om att dockvrån döpts om till lägenheten för “att det inte ska vara 

liksom lite till tjejer”. Genom att kalla det för lägenhet beskrivs att det kan locka både pojkar 

och flickor då man kan “göra vad som helst i en lägenhet”. Att ändra benämning på ett typiskt 

flick-kodat rum kan verka för att pojkar finner större möjlighet att utforska detta och i sin tur 

resultera i att rummet uppfattas som könsneutralt. 

6.2.3 Förskollärarens förhållningssätt  

Resultatet visar att endast två av fem förskollärare beskriver att en medvetenhet om det egna 

förhållningssättet och dess påverkan på barnen är betydelsefullt i arbetet. “Vi kan ju verkligen 

påverka barnen om man får säga så, på gott och ont” och förskollärare konstrueras genom 

detta som aktörer som kan ge barn förutsättningar att socialiseras in i samhället och således 

även aktörer som kan bidra till eller motverka att föreställningar kring traditionella 

könsmönster och könsroller överförs till dem. Förskollärarna beskriver att man hela tiden 

måste arbeta med sig själv och vara medveten om sina egna värderingar och föreställningar 

om pojkar och flickor. Detta beskrivs vara viktigt för att inte “lägga dem här fördomarna i 

munnen på barnen” då de uttrycker att “vuxna nog gör det många gånger” och att barnen till 

skillnad från vuxna ofta är väldigt toleranta i deras sätt att tänka. Det synliggör en 

medvetenhet kring att det ofta är vuxna i barns omgivning som konstruerar och upprätthåller 

stereotypa föreställningar om kön som i sin tur övertas av barnen. De tar till sig samhällets 

konstruktioner av kön genom deras sociala omgivning och förskollärare blir därmed 

betydelsefulla i socialisationsprocessen. Att vara medveten om sitt förhållningssätt beskriver 

förskollärarna innebär medvetenhet kring hur man pratar med och bemöter barnen beroende 

på könstillhörighet och att “tänka på att verkligen behandla alla på samma sätt och ställa lika 

stora eller små krav” på alla barn oavsett kön. En insikt kring att barn bemöts utifrån 

stereotypa föreställningar ger förskollärarna möjlighet att arbeta för att inte bemöta dem på ett 

könsstereotypt sätt. “När man blir medveten om sitt förhållningssätt, det är ju då man kan 

förändra det” uttrycker förskolläraren i relation till detta. 

6.2.4 Barns ålder är betydelsefull  

I resultatet framkommer att tre av fem förskollärare ger uttryck för att barns ålder har 

betydelse för deras konstruktioner av traditionella könsmönster och könsroller. De uttrycker 

att barnen när de kommer “högre upp i åldrarna” förstår dessa mönster och att en fyraåring 

har färdigkonstruerade föreställningar om manligt och kvinnligt. Ett exempel som beskrivs är 

att ett barn inte kunde tro att det var en kvinna som körde en traktor ute på förskolegården 

utan höll fast vid att det måste ha varit “en gubbe som körde traktorn” för att män arbetar som 

traktorförare, trots att “barnet bevisades motsatsen”. Förskolläraren uttrycker att “där ser man 

ju också att den här synen på en könsroll är så färgad så man vill inte ens frångå den bilden”. 

Detta synliggör hur barn tidigt tar till sig de könsmönster och könsroller som konstruerats i 

samhället och uppfattar dessa som självklara vilka blir dominerande för deras föreställningar 

om manligt och kvinnligt. När barns konstruktioner ifrågasätts och då en motsats till dessa 

synliggörs kan deras konstruktioner påverkas vilket möjliggör ett annorlunda sätt att tänka 

kring könsmönster och könsroller.  
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Resultatet visar även att det är först när barnen blir äldre som det tycks gå att se att de har 

dessa konstruktioner av kön och att det är först då som arbetet blir viktigt. “De är som lite för 

små tycker jag” och “det blir ju kanske mer när dem blir äldre” uttrycks gällande de yngre 

barnen i förskolan kopplat till att motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Beskrivningarna indikerar att det är först när barnen blir äldre och har tagit till sig samhällets 

konstruktioner av kön som ett arbete behöver bedrivas. “När de är yngre så är det inga 

problem” styrker detta. 

7. Diskussion 
Nedan förs en diskussion om studiens metod för datainsamling och analys. Därefter diskuteras 

studiens resultat i relation till tidigare forskning inom området och den teoretiska 

utgångspunkten. Som avslutning diskuteras implikationer för yrkesuppdraget och förslag till 

fortsatt forskning.  

7.1 Metoddiskussion  
Valet av en kvalitativ metod var en självklarhet för att kunna svara på syftet med studien. 

Detta då studien sökte svar på människors uppfattningar, vilket en kvalitativ metod möjliggör 

(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012; Ahrne & Svensson, 2015). Vår studie sökte 

specifikt svar på förskollärares konstruktioner av jämställdhetsuppdraget i förskolan och 

därmed blev en kvalitativ metod mest relevant. Användningen av intervju som 

datainsamlingsmetod har haft både för- och nackdelar. En fördel med intervjuer var att de gav 

oss möjlighet att få en förståelse för och en nyanserad bild av respondenternas konstruktioner. 

Valet att forma intervjuerna genom att kombinera semistrukturerad och ostrukturerad intervju 

och därmed utforma en intervjuguide samt ställa följdfrågor har varit positivt för studien. 

Intervjuguidens frågor har underlättat för att hålla fokus på syftet (Löfgren, 2014) samtidigt 

som följdfrågorna har kunnat anpassas till intervjusituationen (Håkansson, 2017) och gett 

tillgång till en mer nyanserad bild av förskollärarnas konstruktioner. En nackdel med 

intervjuerna är att förskollärarna kan ha blivit påverkade av oss i intervjusituationen då dessa 

kan ha svarat det som de tror sig förväntas av dem. Håkansson (2017) beskriver att intervjuer 

därmed kan innehålla felkällor. Under intervjuerna deltog vi båda vilket kan ha påverkat 

respondenterna. Detta eftersom Backman et al. (2012) menar att respondenter kan bli särskilt 

påverkade i vissa situationer vilket kan handla om att respondenten känner att den eller de 

som intervjuar har makt i intervjusituationen. Då vi var två stycken som intervjuade en person 

finns risken att personen upplevde oss i en maktposition. Att vi valde att en av oss skulle ha 

det huvudsakliga ansvaret för intervjuguiden under varje intervju var för att minska risken för 

att respondenterna skulle känna sig utsatta under intervjuerna.  

 

Urvalet av förskollärare till studien, där majoriteten var kända för oss sedan tidigare ansåg vi 

var fördelaktigt då de i enlighet med Lantz (2007) kan ha haft enklare för att tänka klart då de 

kan ha känt sig trygga med oss. De kan ha varit mer benägna att beskriva sina faktiska 

uppfattningar till oss än vad de hade varit om vi hade varit okända för dem, vilket kan ha 

bidragit till färre felkällor. Det faktum att förskollärarna kände oss kan även ha minskat risken 
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för dem att känna sig utsatta i intervjusituationerna när vi var två som genomförde 

intervjuerna. En av intervjuerna genomfördes med en för oss sedan tidigare okänd 

förskollärare, vilket kan ha gjort att dennes svar påverkades mer av dessa faktorer än de 

andras svar. Det faktum att vi kände majoriteten av de intervjuade förskollärarna sedan 

tidigare kan ha påverkat resultatet i och med att våra egna uppfattningar och tidigare 

erfarenheter kan ha färgat våra tolkningar i analysarbetet, trots att vi har försökt vara så 

neutrala som möjligt.  

 

Valet att genomföra intervjuerna tillsammans har varit ett stöd för oss själva under 

intervjuerna då det ökat vår egen trygghet i en för oss ovan situation. I och med att vi varit två 

har det varit enklare att få en mer nyanserad bild av förskollärarnas konstruktioner då vi båda 

har kunnat ställa följdfrågor. Detta eftersom vi båda under intervjuerna ställt spontana 

följdfrågor och hade en av oss inte deltagit hade dennes spontana följdfrågor aldrig ställts till 

respondenten. På så sätt hade viss data gått förlorad om intervjuerna genomförts av endast en 

av oss. 

 

Ljudinspelning har varit ett fördelaktigt verktyg för att dokumentera intervjuerna. 

Ljudinspelningarna har gjort att all inspelad verbal kommunikation har kunnat dokumenteras 

för att i efterhand transkriberas, vilket har gett oss ett omfattande material att analysera. 

Ljudinspelningen har även gjort att vi har kunnat koncentrera oss på vad förskollärarna 

beskriver (Kvale & Brinkmann, 2014; Löfgren, 2014; Trost, 2010) och fokusera på att ställa 

följdfrågor under intervjuerna. Att en intervju endast dokumenterades med anteckningar 

påverkade datainsamlingen från den intervjun samt resultatet i sin helhet. Detta då 

datainsamlingsmetoden gjorde att det var omöjligt att dokumentera all verbal kommunikation 

och därmed att samla in ett lika omfattande material som från de övriga intervjuerna. Det blev 

genom det tydligt att ljudinspelning som datainsamlingsmetod var fördelaktigt för denna 

studie.   

 

Trost (2010) beskriver att miljön under intervjusituationer ska vara ostörd. Under intervjun 

som endast dokumenterades med anteckningar befann sig tre barn i samma rum vilket kan ha 

påverkat både situationen i sig och datainsamlingen. Respondenten kan ha blivit påverkad 

genom att miljön var ljudlig och även genom att barnen påkallade dennes uppmärksamhet, 

vilket kan ha gjort respondenten ofokuserad under intervjusituationen. Vi upplevde att vi hade 

svårt att hålla fokus i situationen och därmed påverkades datainsamlingen. Vi hade 

svårigheter både med att lyssna på respondentens beskrivningar samt att dokumentera dessa. I 

och med dessa faktorer kan resultatet ha påverkats.  

 

Inför intervjuerna undvek vi att i detalj informera förskollärarna om studiens syfte. Detta för 

att vi ville undvika att påverka deras beskrivningar av jämställdhetsuppdraget och därmed det 

slutliga resultatet. Hade vi exempelvis skickat ut intervjuguiden till förskollärarna innan 

intervjuerna ägde rum hade risken funnits att de fördjupat sig inom området inför intervjuerna 

och gjort resultatet mindre tillförlitligt. I och med att de endast före intervjuerna hade vetskap 

om att studiens syfte var att behandla jämställdhet i förskolan kan deras beskrivningar antas 

vara deras egna subjektiva uppfattningar inom området. Vi kan dock inte veta med säkerhet 
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att vår begränsade information inför intervjuerna inte påverkade förskollärarnas 

beskrivningar.  

 

Den största kritik som vi riktar mot metoden i studien är att förskollärarna inte informerades 

redan i den första kontakten att vi önskade att dokumentera intervjuerna med ljudinspelning. 

Genom att förskollärarna först vid intervjutillfället tillfrågades om samtycke för 

ljudinspelning resulterade det i att en av intervjuerna inte dokumenterades med 

ljudinspelning. Om informationen hade getts tidigare hade resultatet kunnat bli annorlunda. 

Antingen hade förskolläraren känt sig mer benägen att samtycka till ljudinspelning om denne 

var förberedd på det eller så hade vi kunnat välja att kontakta en annan förskollärare för att 

fråga om deltagande i studien. Det hade kunnat resultera i ett mer omfattande och tillförlitligt 

resultat. Om vi hade fått möjlighet att genomföra studien igen hade vi valt att ge tydligare 

information om datainsamlingsmetoden redan vid den första kontakten med förskollärarna. 

7.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att analysera hur förskollärare konstruerar jämställdhetsuppdraget i förskolan 

där ett särskilt fokus riktas mot uppdraget att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Med stöd av syftet och frågeställningarna har vi kunnat urskilja mönster i analysen 

som svarat mot dessa.  

7.2.1 Kunskapsbrist 

Det framgår av resultatet att det finns kunskapsbrist angående jämställdhetsuppdraget i 

förskolan vilket går i linje med vad tidigare forskning och granskningar visat (Eidevald, 2009, 

2011; SOU, 2006:75; Skolinspektionen, 2017). Kunskapsbristen blir synlig i större delen av 

resultatet genom förskollärarnas beskrivningar, med undantag för en av fem förskollärare som 

visar på medvetenhet och kunskap kring arbetet med jämställdhetsuppdraget. Att 

förskollärarna beskriver att de arbetar för allas lika värde utan att relatera detta till kön och 

snarare relaterar det till etnicitet och ursprung stämmer överens med det som Wedin (2018) 

beskriver, att jämställdhetsbegreppet ofta förväxlas med jämlikhetsbegreppet. Det är inte 

endast jämställdhetsbegreppet som förskollärarna visar osäkerhet kring utan osäkerheten blir 

även synlig vad gäller begreppen könsmönster och könsroller. I och med att begreppen 

könsmönster och könsroller står formulerade i läroplanen (Skolverket, 2016) i relation till 

jämställdhetsuppdraget och att förskollärarna inte kan beskriva vad dessa innebär, kan inte ett 

jämställdhetsarbete utifrån styrdokumentet ske. För att det ska vara möjligt måste 

förskollärarna förstå innebörden i läroplanen (SOU, 2006:75).  

 

Ett jämställdhetsarbete som beskrivs falla naturligt för förskollärarna att bedriva och att det 

uttrycks att det inte görs någon skillnad mellan könen innebär inte per automatik att ett 

faktiskt jämställdhetsarbete bedrivs utan kan snarare innebära att förskollärarna har dålig 

insikt i vad arbetet faktiskt innebär och kräver. Som Skolinspektionen (2017) menar krävs ett 

aktivt handlande för att kunna arbeta med jämställdhetsuppdraget, vilket betyder att det inte är 

något som sker naturligt. Pojkar och flickor har visats möta olika världar i förskolans 

verksamhet (Skolinspektionen, 2017) trots att pedagoger tror sig bemöta barn på ett likvärdigt 
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sätt (SOU, 2006:75) vilket ytterligare visar att förskollärarna saknar kunskap inom 

jämställdhetsområdet när de uttrycker att de inte gör skillnad mellan könen i verksamheten. 

Uppfattningen om att jämställdhetsarbetet sker naturligt och att det därmed redan bedrivs 

riskerar att istället för att motverka traditionella könsmönster och könsroller, cementera dessa. 

Det är mer naturligt att som förskollärare förstärka de traditionella könsmönster och 

könsroller som finns i samhället än att utmana och motverka dessa. Detta eftersom 

Munkhammar (2001) framhåller att det finns normer och föreställningar som ses som 

självklara och därmed fungerar styrande för verksamheten i förskolan. Utan kunskap kommer 

de normer och föreställningar som konstrueras i samhället och förs vidare inom förskolan att 

fortsätta göra det tills förskollärare blir medvetna om detta och kan förändra det. Pojkars och 

flickors identitet formas av föreställningarna vilka antingen kan vidmakthållas eller ges 

möjlighet att omformas (Berger & Luckmann, 1998) av förskollärarna. Genom förskollärares 

sätt att bemöta pojkar och flickor konstrueras deras uppfattningar om vilka möjligheter de har 

att konstruera kön på, det vill säga att vara pojke och flicka på. Därmed blir det av stor vikt att 

som förskollärare skapa möjligheter för barnen att konstruera kön på många olika sätt där 

förskollärares kunskap blir en betydande faktor. 

7.2.2 Det könskodade och könsöverskridande arbetssättet kräver 
aktiva handlingar 

Ett av de arbetssätt som identifierats i resultatet är det könskodade och könsöverskridande 

arbetssättet. Trots att arbetssättet identifierats genom att förskollärarna beskriver att de valt att 

ha könskodat material i verksamheten sker dock inte ett aktivt arbete för att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller i och med det. Genom att könskodat material tillåts 

vill förskollärare verka för att barnen ska göra val som är könsöverskridande (Eidevald, 2011) 

men att endast tillåta dessa i verksamheten leder inte nödvändigtvis till könsöverskridande 

val. Det leder troligare barnen till att välja lekar och material som anses typiskt för respektive 

kön, exempelvis att pojkar leker fysiska lekar och att flickor leker med dockor. Detta eftersom 

Tullgren (2004) kunnat se att pojkars och flickors lek ofta är tydligt könsuppdelade och 

innehåller könsstereotypt material. Att pedagoger dessutom omedvetet styr pojkar och flickor 

till olika lekar (Henkel, 2006) skapar inte heller förutsättningar för könsöverskridande val 

genom att erbjuda könskodat material i verksamheten utan bidrar till stereotypa 

konstruktioner av kön. Förskollärarna behöver i och med valet av könskodat material 

uppmuntra pojkar och flickor att utforska material som leder till könsöverskridande val för 

respektive kön för att kunna bidra till att ge dem vidgade uppfattningar och upplevelser om 

deras möjligheter (Skolverket, 2018). Därmed krävs det tillsammans med det könskodade 

materialet en aktiv och medveten handling från förskollärarens sida för att kunna motverka 

traditionella könsmönster och könsroller och vidga barnens konstruktioner av kön. Det 

könskodade materialet blir annars ett material som förstärker de könsmönster och könsroller 

som finns i samhället och gör barnen till omedvetna medkonstruktörer av dessa. 
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7.2.3 Utklädningskläder som könskodat material 

Eidevald (2011) menar att utklädningskläder är ett material utan tydlig könskodning och 

därmed ett könsneutralt material som kan användas i ett könsneutralt arbetssätt. Eftersom 

resultatet visar att det uppstår dilemman kring specifikt pojkars användning av 

utklädningskläder som kjol och klänning, kan då verkligen utklädningskläder kategoriseras 

som könsneutralt? Vi hävdar att det inte hade uppstått ett dilemma kring pojkars användning 

av vissa utklädningskläder ifall kläderna verkligen vore könsneutrala. I och med det bör 

utklädningskläder snarare betraktas som ett könskodat material. Utklädningskläder kan då ses 

som ett material som kan främja barn att göra könsöverskridande val genom en medveten 

användning av det. Genom att inte se utklädningskläder såsom kjol och klänning som ett 

könskodat material kan förskollärare missa en möjlighet att uppmuntra till könsöverskridande 

val och verka för att vidga barns uppfattningar av vilka möjligheter som finns att vara pojke 

och flicka på. Skolinspektionen (2017) menar att ifall arbetet med jämställdhet inte sker på ett 

medvetet sätt finns risk för att stereotypa föreställningar relaterat till kön förstärks istället för 

ifrågasätts. I föreställningen om att materialet är könsneutralt kan förskollärare vara 

omedvetna om att pojkars och flickors användning av materialet kan grunda sig i 

könsstereotypa val genom att pojkar exempelvis väljer piratkläder och flickor 

prinsessklänningar. 

7.2.4 Förskollärarnas bemötande av dilemmat leder till 
vidmakthållande av traditionella könsmönster och könsroller 

Det dilemma som redovisats i resultatet kring jämställdhetsarbetet i förskolan gällande 

vårdnadshavares motstånd mot pojkars användning av utklädningskläder, blir inte bemött av 

förskollärarna. Att pojkarna väljer att inte använda detta material i verksamheten längre och 

att förskollärarna uttrycker att problemet därmed försvunnit visar i allra högsta grad att 

dilemmat inte bemöts och därmed kvarstår problemet. Förskollärare är ständigt delaktiga i 

skapandet av kön (Olofsson, 2007) och genom att inte arbeta för att pojkarna ska fortsätta 

utforska deras möjligheter att vara pojke på förmedlar förskollärarna att det finns ett rätt sätt 

att agera som pojke. På så sätt agerar förskollärarna i enlighet med deras konstruktioner av 

vårdnadshavarnas åsikter och visar att pojkarna numer håller sig inom samhällets koder för 

hur pojkar ska vara. Lenz Taguchi (2012) betonar att barns uppfattning om de sociala koder 

som finns att rätta sig efter kommer att påverka deras sätt att tänka och agera. I och med att 

pojkarna har slutat använda materialet efter vårdnadshavarnas motstånd har detta skett. Som 

Wedin (2018) framhåller konstrueras barns bild av hur man som pojke respektive flicka bör 

vara av de föreställningar som finns kopplat till kön vilka vidmakthålls av de vuxna. Genom 

att förskollärarna inte arbetar för att motverka de traditionella könsmönstren och könsrollerna 

som existerar i verksamheten och som enligt förskollärarna uppmuntras att vidmakthållas av 

vårdnadshavarna, resulterar det i att pojkarna för att undvika att göra fel håller sig inom det 

förväntade sättet att vara pojke på. All form av mänsklig aktivitet riskerar att skapa mönster 

och föreställningar (Berger och Luckmann, 1998) och dessa tenderar att styra förskolans 

verksamhet. När förskollärare väljer att förbise och acceptera att pojkarnas sätt att agera har 

förändrats utifrån de socialt accepterade koder som de uppfattat, blir dessa styrande för 
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verksamheten. Som Skolinspektionen (2017) sett i sin granskning kan förskolor reproducera 

och förstärka stereotypa föreställningar kring kön om jämställdhetsarbetet inte sker på ett 

medvetet sätt. Genom att förskollärarna inte bemöter dilemmat och aktivt arbetar för att vidga 

pojkarnas syn på hur en pojke kan vara, är det precis det som sker. Alla barn ska inom 

förskolan ha lika möjligheter och rättigheter oberoende av deras könstillhörighet och inget 

barn ska bli diskriminerat på grund av kön (Skolverket, 2018). Därför kan inte förskollärarna 

välja att förbise problemet och låta motstånd från vårdnadshavare styra hur verksamheten 

utformas i och med att det gör det omöjligt att bedriva ett pedagogiskt arbete som svarar mot 

jämställdhetsuppdraget i styrdokumentet.  

7.2.5 Den kompensatoriska pedagogiken kräver kunskap och 
medvetenhet om traditionella könsmönster och könsroller 

Den kompensatoriska pedagogiken är ett arbetssätt som inte kunde identifieras i 

förskollärarnas konstruktioner av jämställdhetsuppdraget i verksamheten. Då detta arbetssätt 

har utformats för att öva de olika könen på sådant de förväntas sakna på grund av deras 

könstillhörighet och kompensera för bristerna (Eidevald, 2009) krävs en medvetenhet kring de 

konstruktioner av pojkar och flickor som finns. Warin och Adriany (2017) menar att 

förskollärare endast kan arbeta för att motverka traditionella könsmönster och könsroller om 

de har en medvetenhet kring föreställningar om kön. Eftersom resultatet visar att det saknas 

en medvetenhet och att förskollärarna, vilket Skolinspektionen (2017) även kunnat se i sin 

granskning, inte reflekterat över begreppen könsmönster och könsroller är det svårt eller 

snarare omöjligt att arbeta för att kompensera pojkar och flickor på sådant som de förväntas 

sakna i och med deras könstillhörighet. Har förskollärare inte någon medvetenhet kring vad 

könsmönster och könsroller innebär samt för vilka könsstereotypa konstruktioner som finns, 

finns det inte heller någon medvetenhet kring vad respektive kön förväntas behöva 

kompenseras för. En anledning till varför den kompensatoriska pedagogiken inte kunnat 

identifierats kan därför till stor del bero på ovanstående resultat, att en medvetenhet saknas. 

7.2.6 De yngre barnens delaktighet i jämställdhetsarbetet 

Barns ålder har visat sig vara betydelsefullt i förskollärarnas beskrivningar av vilka barn som 

innefattas i jämställdhetsarbetet i förskolan. De äldre barnen beskrivs ha färdiga 

föreställningar kring könsmönster och könsroller och att det är först från och med då som ett 

arbete för att motverka traditionella könsmönster och könsroller blir av vikt. Att ett 

jämställdhetsarbete endast riktar sig till de äldre barnen i förskolan är däremot problematiskt. 

Förskollärare ska istället bedriva ett jämställdhetsarbete med alla barn oavsett ålder eftersom 

det framhålls av Skolverket (2018) att ett jämställdhetsperspektiv aktivt ska inkluderas och 

omfatta hela förskolans verksamhet. Det innebär alltså även att de yngre barnen ska 

inkluderas. Warin och Adriany (2017) menar att förskollärare har unika möjligheter att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller då de är tillsammans med barnen redan 

från att de är små och därmed kan påverka dem. Att barnen inte har färdiga föreställningar när 

de är yngre betyder inte att ett arbete för att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller inte behöver bedrivas. Ett arbete för detta borde istället bedrivas från att de är små 
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för att motverka att barnen tar över dessa konstruktioner av kön när de blir äldre. Det ger dem 

förutsättningar att redan som små få vidgade uppfattningar och upplevelser kring kön och kan 

därmed motverka att exempelvis en fyraåring redan har färdiga föreställningar om vad som är 

manligt och kvinnligt. Heikkilä (2015) framhåller att jämställdhetsuppdraget just handlar om 

att traditionella könsmönster och könsroller ska motverkas för att inte förstärkas och 

stabiliseras i verksamheten. Uppdraget med att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller borde inte börja först med de äldre barnen då det kan liknas med att arbetet 

påbörjas i en uppförsbacke då färdiga föreställningar om kön måste omkonstrueras. Om 

arbetet påbörjas tillsammans med barnen när de är små kan fokus riktas mot att barnens 

uppfattningar om på vilka sätt det är möjligt att vara pojke respektive flicka blir 

mångfacetterat, utan att färdiga föreställningar redan konstruerats och överförts. Arbetet 

behöver då inte riktas på att motverka de redan befintliga könsmönstren och könsrollerna som 

konstruerats och överförts till barnen från samhället. 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget  
Under studiens gång har det blivit tydligt för oss att jämställdhetsuppdraget är väldigt 

komplext och att det inte är ett enkelt arbete som kan bedrivas utan medvetna handlingar. Det 

krävs kunskap inom området, för trots att det för många tycks vara en självklarhet att ett 

jämställdhetsarbete sker i verksamheten visar studien att det handlar om en omedvetenhet 

kring den delaktighet förskollärare har i att skapa kön och således i att motverka eller 

förstärka traditionella könsmönster och könsroller. I och med denna studie har vi som 

blivande förskollärare därmed insett vikten av kunskap kring jämställdhet och 

jämställdhetsuppdraget formulerat i läroplanen (Skolverket, 2016) för att kunna bedriva en 

verksamhet som följer dess intentioner. För att inte förstärka traditionella könsmönster och 

könsroller krävs det medvetna förskollärare som är engagerade i att aktivt inkludera 

jämställdhetsarbetet i den dagliga verksamheten. Genom att som förskollärare tro att 

jämställdhetsarbete sker naturligt fortsätter man i samma mönster och förstärker det 

stereotypa könsmönsterna och könsrollerna som finns i samhället, vilket i sin tur leder till att 

pojkar och flickor inte ges lika möjligheter och rättigheter i förskolan. Kunskap är en 

nyckelfaktor för att kunna bedriva ett jämställdhetsarbete som ger alla barn oavsett 

könstillhörighet vidgade uppfattningar om sina möjligheter (Skolverket, 2018). Vi har ett stort 

ansvar i detta arbete och jämställdhet är något som vi kommer att arbeta aktivt med för att 

lyfta i de verksamheter vi arbetar inom i framtiden. På så sätt hoppas vi kunna visa på vikten 

av arbetet och därmed bidra till förändring inom förskolans verksamhet. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning  
En förhoppning med denna studie är att den kan bidra till att jämställdhet i förskolan får större 

uppmärksamhet då det genom studien blivit synligt att ett jämställdhetsarbete inte aktivt 

inkluderas i förskolans verksamhet. Det finns mycket tidigare forskning om jämställdhet i 

förskolan men vi har inte funnit forskning om jämställdhetsarbete i relation till 

vårdnadshavare med annat etniskt ursprung än svenskt. I och med att det svenska samhället 

blir allt mer mångkulturellt och att vår studie synliggjort att det finns ett dilemma i arbetet 

med jämställdhet kopplat till vårdnadshavare med annat etniskt ursprung än svenskt, anser vi 

att vidare forskning och kunskap kring det skulle vara relevant. Det skulle kunna bidra till att 
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ta reda på de bakomliggande faktorerna till dilemmat samt synliggöra vad som krävs för att 

bemöta liknande dilemman i förskolans verksamhet. Ytterligare ett förslag är att fortsatt 

forskning ska bedrivas gällande jämställdhetsarbete i relation till de yngre barnen i förskolan. 

Vidare forskning hade kunnat studera om det är vanligt förekommande även utanför vår 

studie att de yngre barnen inte inkluderas i jämställdhetsarbetet. En sådan forskning hade 

kunnat bidra till att uppmärksamma problemet samt i längden förhoppningsvis leda till 

förändring inom området. Vi anser att det även vore önskvärt att studera om tidiga insatser 

riktat mot de yngre barnen gällande jämställdhetsuppdraget bidrar till att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. En sådan forskning hade kunnat gynna både 

jämställdheten i förskolan och i samhället. 
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Intervju-guide  

 

Hur skulle du beskriva jämställdhet i förskolan?  

 

Hur skulle du beskriva att du arbetar med jämställdhet i verksamheten?  

 

Hur definierar du begreppen ”könsmönster” och ”könsroller”?  

 

Hur tolkar du innebörden i läroplansformuleringen ”motverka traditionella könsmönster och 

könsroller”?  

 

Kan du ge exempel på hur du arbetar i verksamheten för att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller?  

 

Den 1 juli 2019 träder förskolans nya läroplan i kraft och i den förstärks 

jämställdhetsuppdraget i förskolan. Hur tänker du kring ett förstärkt jämställdhetsuppdrag?  

 

Vad tänker du krävs för din verksamhet för att kunna leva upp till det förstärkta 

jämställdhetsuppdraget?  

 

Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2 Bilaga 2 - Samtyckes- och informationsbrev  
 

Information och samtycke 
 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet som läser sista terminen och nu 

skriver vårt examensarbete. Syftet är att studera förskollärares uppfattningar kring 

jämställdhetsuppdraget i förskolan och hur de beskriver att de arbetar med detta i 

verksamheten. Vår förhoppning är att du vill berätta om dina erfarenheter och uppfattningar 

om detta via en intervju som kommer att dokumenteras med ljudinspelning och anteckningar. 

Det är endast vi som kommer att lyssna på det inspelade materialet och läsa anteckningarna, 

vilket raderas efter uppsatsens godkännande. 

 

Studien utgår från Vetenskapsrådets etiska principer. Det innebär att du förblir helt anonym 

och alla personuppgifter och förskolans namn kommer att hanteras konfidentiellt och allt 

material kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Ditt deltagande är frivilligt och du kan 

när som helst avbryta din medverkan. Det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt att ta 

del av på Luleå Tekniska Universitets publikationsdatabas – http://ltu.diva-portal.org. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning, Jessica Brandebo & Tilda Karlsson 

 

 

 

 

 

 

________________________________                   __________________________ 

Ord och Datum                                                           Underskrift 

 

 

Vid frågor kontakta: 

Jessica Brandebo tel: 07X - XXX XX XX e-post:     

Tilda Karlsson tel: 07X - XXX XX XX e-post: 
 

http://ltu.diva-portal.org/

