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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett jämställdhetsarbete på två förskolor 
utvecklats och vad som påverkat utvecklingen. Studiens syfte har varit att undersöka 
vilken syn personalen på de två förskolorna har på sitt jämställdhetsarbete samt vad som 
har hindrat respektive stimulerat en utveckling av jämställdhetsarbetet. 
Undersökningsgruppen består av personal från två förskolor, 24 personer, och 
undersökningsmetoderna har varit enkäter och intervjuer.  

Resultaten visar att personalens syn på jämställdhetsarbetet kan delas in i tre kategorier; 
”Det går framåt”, ”Det står still” och ”Det är bra som det är”. Resultaten visar vidare att 
många i personalen ser jämställdhetsarbetet som ett projekt och har svårt att införliva det 
i den dagliga verksamheten. Tiden ser personalen som det främsta hindret för en 
utveckling av arbetet, det saknas tid för observationer och analys. Studien visar också att 
väl förankrade tankar och arbetssätt lever kvar under turbulenta perioder och fortsätter att 
stimulera arbetet. 

Nyckelord 

Jämställdhet, jämställdhetsarbete, förskola, genus 

Förord 

Att lära känna andra är en vishet. Att lära känna sig själv är den största visheten.  

(Lao Tse, i Svaleryd, 2002) 

Lust, kreativitet och kunskap hänger ihop och att utföra denna studie har verkligen varit 
både lustfyllt och lärorikt. Jag har lärt mig en hel del både om andra och om mig själv. 
För detta vill jag speciellt tacka personalen på de två förskolor som ingått i min studie 
och som villigt delat med sig av tankar och erfarenheter. Dessutom ett tack till min 
handledare, Anita Söderlund, som har hjälpt mig att se mitt arbete ur ett annat perspektiv 
än mitt eget. 
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Inledning 
Flickor och pojkar bemöts på olika sätt i förskolan. Olika beteenden tillåts och stimuleras, 
de får olika uppgifter i samspelet i gruppen och även utrymmet de ges respektive tar sig i 
det fysiska rummet varierar. Personalen medverkar aktivt i dessa processer. (Tallberg 
Broman, 2002) Därför menar jag att det är viktigt att personalen i förskolan inför 
alternativa normer och roller – och att de lever upp till dem.  

Barnen lever upp till vår förväntade bild av dem. Vi måste släppa fokus på barnen och fokusera 

på oss själva som pedagoger om en förändring ska bli möjlig. (Björntomtens hemsida, 2007) 

Att lägga över hela ansvaret för jämställdhet mellan flickor och pojkar på förskolan vore 
att övervärdera förskolans möjligheter och betydelse skriver Rithander (1991) Förskolan 
speglar bara samhället i stort men jag anser ändå att förskolan måste ta ansvar för sin del 
av samhällsutvecklingen. Dessutom är det ju ålagt dem i förskolans läroplan (Skolverket, 
1998). Vad som inte framgår av läroplanen är på vilket sätt jämställdhetsarbetet ska ske 
och det är bra då varje förskola måste utgå från sin egen situation. Visst kan det vara 
inspirerande att läsa om hur andra gjort och tänkt men alla förskolor måste göra det på sitt 
eget sätt. Jag menar att ju mer förankrat jämställdhetsarbetet är i den egna förskolan, ju 
mer upptäckter personalen gör på ”hemmaplan”, desto mer lustfyllt och framgångsrikt 
blir arbetet.  Det finns inte en jämställdhetspedagogik, istället består den av många små 
delar som tillsammans, under tid, kan ge oss ett mer jämställt samhälle.  

Människan är en tänkande varelse men just tankarna kring genus och jämställdhet verkar 
svåra att komma åt. Det handlar om att bli medveten om det omedvetna. Först när ens 
egen del i skapandet av jämställdhet blivit tydligt kan man påverka.  

Bakgrund 
Redan 1985 skrev utbildningsutskottet i sitt betänkande att   

Regeringen anser att jämställdhet mellan könen bör lyftas fram som en pedagogisk fråga. 

(Tallberg Broman, 2002, sid. 15)  

1987 kom det pedagogiska programmet för förskolan där det bland annat står att  

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en trygg könsidentitet.  

Förskolan ska verka för jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. 

(Staten Offentliga Utredningar, SOU, 2006, sid. 57-58)  

Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) befäster kravet på jämställdhet i värdegrunden 
och menar att  

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

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

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket, 1998, sid. 8)  
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Med utgångspunkt i dessa dokument slår Delegationen för jämställdhet i förskolan fast att 
arbetet med jämställdhet inte är frivilligt utan något som måste genomföras på alla 
förskolor, ”det är viktigt att anlägga ett genusperspektiv på förskolans pedagogik” (SOU, 
2006, sid. 165). En professionell pedagog måste kunna arbeta med jämställdhet oavsett 
hur hon eller han privat tänker och lever, menar de.  

Detta uttalande stimulerade mig till att våren 2007 bedriva ett utvecklingsarbete, som 
ingick i min utbildning, på två förskolor som just låg i startgroparna för ett 
jämställdhetsarbete. Genom möten, observationer, intervjuer och några tips så hjälpte jag 
dem att starta upp. När min uppgift var slut, efter två och en halv månad, så var vi alla 
eniga om att nu var de ”på gång”.  Många undersökningar visar dock att 
utvecklingsarbete tar tid. Att utveckla sitt jämställdhetsarbete kan nog ses som speciellt 
tålamodskrävande eftersom mycket av förändringarna ska ske inom en själv. Man är 
tvungen att lyfta fram, granska och ifrågasätta sina egna värderingar. 

En förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhet är kunskap. Om pedagoger på 
förskolan ska kunna leva upp till läroplanen och se saker ur ett genusperspektiv är det 
alltså nödvändigt att satsa tid och pengar på att utbilda dem. Med utbildning menar jag då 
inte bara någon föreläsning och en bok att läsa utan speciellt tid till att observera, 
reflektera och diskutera tillsammans med andra pedagoger. Detta må vara kostsamt i ett 
initialt skede men jag är övertygad om att det lönar sig i längden, såväl för den enskilda 
förskolan som för samhället i stort. Jag anser, liksom John och von Sabljar (2004), att 
båda könen har allt att vinna på att vidga sina könsroller. Alla människor behöver kunna 
och tillåtas att vara självständiga och ta plats likväl som att öva på goda relationer och 
närhet. Bara lagstiftning hjälper inte. Om inte vi vidgar våra roller så hjälper inte heller 
exempelvis delad föräldrapenning för att öka jämställdheten. 

SOU (2006) efterfrågar mer forskning om det pedagogiska jämställdhetsarbetet inom 
förskolan. Utredningen menar att den mesta forskning som bedrivs handlar om hur olika 
könsstrukturer ser ut och de anser därför att det behövs mer forskning om de 
arbetsmetoder som har använts och om vad det genusmedvetna arbetet egentligen leder 
till. Själv har jag funnit att det finns en uppsjö av metodböcker gällande 
jämställdhetsarbete men lite om hur de som har prövat metoderna har upplevt det.  

Pedagogisk forskning skall också bidra till att finna bättre vägar som leder till uppsatta mål. En 

förändrad genusordning präglad av jämställdhet är ett sedan länge uppsatt, men alls inte 

uppnått, mål (Wernersson, 2006, sid. 51)  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett jämställdhetsarbete på två förskolor 
utvecklats och vad som påverkat utvecklingen. 

Frågeställningar 
Vilken syn har personalen på två förskolor på sitt jämställdhetsarbete? 

Vad har hindrat respektive stimulerat en utveckling av jämställdhetsarbetet på dessa 
förskolor? 

Litteratur 

Teorier och arbetssätt 
Genusforskning möts oftare av skepsis än annan forskning, menar Hedlin (2004) Många 
som läser om genus reagerar också med förnekelse: ”Det gäller inte mig”. En del hävdar 
att jämställdhet bara är ett problem för den äldre generationen, att unga redan är på god 
väg och att resten kommer av sig självt. Vissa människor anser att de redan kan allt om 
jämställdhet och att ämnet är uttjatat. Någon tycker att teorin är för svår. Somliga 
förvränger genusdiskussionen och menar på fullt allvar att genusforskare vill tvinga alla 
män att dansa balett och alla kvinnor att spela hockey. Ytterligare en del människor 
reagerar helt enkelt genom att tiga sig igenom en eventuell diskussion. (Hedlin, 2004)  
Förvånansvärt många, som jag stött på, är inte intresserade.  

Problemet är att vida begrepp såsom jämställdhet, demokrati, valfrihet etc. är positivt laddade, 

vilket göra att nästan alla kan instämma i vikten av dem utan att riktigt reflektera över deras 

betydelse.  (Hedlin, 2006, sid.11) 

Detta kan, enligt mig, vara en förklaring till att det sällan hörs något negativt om dagens 
jämställdhetsmål. En annan förklaring kan vara att jämställdhet är något som ligger rätt i 
tiden, få vill upplevas eller stämplas som omoderna bakåtsträvare. Istället för att 
ifrågasätta och på så sätt kanske faktiskt få igång en intressant och klargörande debatt om 
begreppen så tror jag att många väljer att vara tysta. 

Jämställdhet 

Ordet jämställdhet började användas omkring 1976 för ”samhälleliga relationer mellan 
man och kvinna”. Det ersatte ordet jämlikhet. Då man inte strävar mot likhet anses 
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jämställdhet av många vara ett mer beskrivande uttryck; att ställas jämte. (Skolverket, 
1999)  

Jämställdhet är ett svenskt politiskt begrepp definierat som jämlikhet mellan könen. Jämställdhet 

innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och innebär att kön 

inte skall vara ett omotiverat hinder för personlig utveckling. Det inkluderar därmed bland annat 

samma möjligheter till samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, och utveckling i 

arbetet. (Wikipedia) 

Det finns, enligt Hedlin (2004) tre olika sätt att förstå kön: 

1. Traditionellt olikhetstänkande – män och kvinnor är, av naturen, två olika väsen. 
Denna skillnad motiverar en rangordning mellan kvinnor och män. 

2. Likhetstänkande – kön saknar betydelse. Förespråkarna för detta synsätt menar att 
rådande könsmönster ser ut som det gör för att flickor/kvinnor inte tar för sig. 

Hedlin menar att båda dessa synsätt bortser från att män och kvinnor lever under olika 
villkor och förordar ett tredje sätt: 

3. Genustänkande – man sätter in kön i ett större sammanhang. Vår syn på 
kvinnligt/manligt ser olika ut i olika kulturer och tider, samt skapas och återskapas 
dagligt i vårt förhållande till andra. Detta måste man ta hänsyn till. 

Genus 

Genus (från engelskans gender) syftar på de föreställningar som vi har om män/manligt 
och kvinnor/kvinnligt. Det infördes som begrepp för att skilja de dimensioner av manligt 
och kvinnligt som är socialt betingade från de dimensioner som är biologiska. Genus 
uppkommer i samspel mellan det biologiska könet och människans sociala och kulturella 
miljö. Genus är, skriver Connell (2002), ”ett mönster i vår sociala ordning och i de 
dagliga aktiviteter eller praktiker som styrs av denna ordning.” (sid 21) Tallberg Broman 
(2002) menar att genus är kontextuellt. Varje individ uppträder olika beroende på plats, 
situation och sällskap men inom vissa genusgränser. Lärarförbundet (2006) poängterar att 
genus är mycket mer än de kvinno- respektive mansroller som hängs utanpå våra 
biologiska kön. Begreppet genus markerar att det är hela samhället och hela det 
mänskliga livet som studeras. 

Genus är ett vetenskapligt begrepp och det innebär att användandet av begreppet förutsätter att 

man är införstådd med den vetenskapliga forskning och bakgrund som, så att säga, är inbyggd i 

ordet genus. (Hedlin, 2004, sid. 1) 

Harding (professor i Social Sciences and Comparative Education vid UCLA) och 
Hirdman (professor i historia vid Stockholms Universitet) har utvecklat var sin 
genusteori, i vilka jag finner likheter. Båda menar att genussystemet är präglat av två 
grundläggande principer; dikotomi (isärhållande) och asymmetri (hierarki). (Orden inom 
parantes är Hirdmans namn på begreppen.) 

Dikotomi innebär att begreppen kvinnligt och manligt är uppbyggda som motsatspar. 
Asymmetri åsyftar en grundläggande obalans i hur kvinnligt och manligt värderas. 
Mannen ses då som norm för det mänskliga och allmängiltiga. 
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Hirdman anser att ordningen av könen i ett genussystem är den mest grundläggande 
ordningen i samhället, ”en verklig förändring i maktrelationen mellan kvinnor och män 
skulle innebära en grundläggande samhällsomvälvning.” (Hedlin, 2004, sid. 11) 

Även Harding anser att ”genus, med sin dikotomi och asymmetri, finns ständigt 
närvarande och inverkar på vårt sätt att tolka och agera i tillvaron. /…/ genus påverkar 
hur vi tänker och resonerar.” (Hedlin, 2004, sid. 48)   

Jämställdhetsarbete och genus/genusperspektiv hör ihop.   

Förskolbarnets uppfattning om sig själv som pojke respektive flicka är flexibel och inte en färdig 

formad könsroll. Kanske är möjligheterna att genom en aktiv pedagogik och ett medvetet 

förhållningssätt ge barnen andra och bättre förutsättningar för ett vuxenliv på lika villkor som 

mest gynnsamma under denna period. (Skolverket, 1999, sid.10) 

Arbetet med jämställdhet handlar inte om att förändra biologiska olikheter, skriver SOU 
(2006), men uppfattningarna om olikheterna ska heller inte bestämma hur pojkar 
respektive flickor ska bemötas och fostras. Wahlström (2003) anser att arv och gener har 
med utveckling att göra men att den miljö som vi gemensamt skapar genom hur vi agerar 
är lika viktig – och den kan vi förändra. Tallberg Broman (2002) hävdar att det 
konstruktivistiska tänkandet dominerar den genusteoretiska debatten. Enligt det har kön 
inte med biologi att göra utan är konstruerat. Landén vid Institutionen för klinisk 
neurovetenskap sammanfattar: ”Vi är inga offer för vår biologi, utan har fått våra hjärnor 
för att tänka ut bra sätt att leva civiliserat tillsammans. Biologi är ingen exakt vetenskap 
och det finns en stor överlappning och variation inom och mellan könen. Visst finns det 
skillnader mellan kvinnor och män – men de många överlappningarna gör att det blir 
svårt att generalisera.” (SOU, 2006, sid. 155)  

Många vuxna, både pedagoger och andra, behandlar fortfarande, ofta omedvetet, pojkar 
och flickor olika.  Detta trots all forskning som finns på området. En anledning till detta 
kan, enligt Hedlin (2006), vara att forskningen inte ligger i linje med vanlig 
vardagsförståelse. Vi tar inte till oss forskningen utan reagerar istället med förvåning eller 
till och med ilska. Vi tror att om vi bara gör som vanligt, alltså det som faller sig 
naturligt, så bemöter vi automatiskt barnen på ett jämställt sätt. Det är dock just då som vi 
riskerar att gå i ”könsfällan” och haka på det gamla genuskontraktet samt föra det vidare. 
Det positiva med Hirdmans genuskontrakt (beteckningen för ett samhälles oskrivna 
regler) är att där finns öppningar och utrymme för enskilda människor att förhålla sig på 
olika sätt. Även om genuskontraktet ärvs från tidigare generationer så finns en möjlighet 
att tänja på gränserna – och till och med att göra tvärtom. Genuskontraktet är i ständig 
förändring. Det negativa är att genuskontraktet, på det individuella planet, kan upplevas 
som behagligt även om det innebär att möjligheterna begränsas. (Hedlin, 2006) 
Genusföreställningar är djupt förankrade hos oss, skriver Tallberg Broman (2002) och 
därför seglivade. Ibland kolliderar också våra föreställningar med det som vi upplever i 
vårt rörliga samhälle, där vi möter många kulturer och traditioner, och detta kan resultera 
i motsägelsefulla uppfattningar hos oss. Att luta sig mot invanda och accepterade 
könsroller kan då kännas tryggt. 

En del pedagoger menar att de automatiskt behandlar barnen på förskolan/skolan mer 
jämställt för att majoriteten personal själva är kvinnor. Tvärtom visar forskning att 
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traditionella förväntningar och värderingar är vanligt förekommande i miljöer där kvinnor 
är i majoritet. ”Det krävs kunskap och medvetenhet om könsstrukturer för att kunna 
handla på ett mer jämställt sätt. Den kunskapen har inte kvinnor bara för att de är 
kvinnor.” (Hedlin, 2006, sid. 60) Istället är det viktigt att vara medveten om att både 
kvinnor och män bär upp könsstrukturer (samhällets speciella könsmönster) och att båda 
bidrar till bristen på jämställdhet, hävdar Hedlin (2006) Könsstrukturer byggs upp av 
traditioner, förväntningar och normer; gränser för vad som anses normalt.  

När man tillägnar sig kunskap om genusstrukturen så kan den inte bara läggas till den befintliga 

vardagsförståelsen av omvärlden. Istället innebär den nya kunskapen att man måste förstå 

samhället på ett nytt sätt. (Hedlin, 2004, sid. 1) 

Forskning om könsroller i barns lek 

När könsroller ska kartläggas är det viktigt att de sätts in i ett större sammanhang, att man 
ser dem i förhållande till omgivningens förväntningar och bemötanden. Eftersom den 
dikotomiska genussymboliken är så stark i västerlandet så är det inte förvånande att såväl 
forskare som andra ”ser” skillnader när de tänker på genus. En forskare, Thorne, menar 
att de rådande genusteorierna gör betraktaren inställd på att leta skillnader. När hon 
flyttade fokus till barnens samlek fann Thorne att genusskillnaderna var situationella. I 
vissa situationer uppstod de medan de nonchalerades i andra. Flickor och pojkar var inte 
permanent separerade i olika världar och inte heller könsrollerna var permanenta. Det 
pågår ett ständigt gränsarbete med att märka ut genusgränserna. (Connell, 2002) Även 
Månsson (2000) fann i sin undersökning att olika sammanhang och olika 
gruppkonstellationer gav skiftande genusmönster. I grupper med jämn fördelning mellan 
flickor och pojkar leker barnen mer tillsammans och mindre hierarkiskt än vid 
pojkdominans.  

 Pramling Samuelsson och Sheridon (2004) samtalade med 420 pedagoger som menade 
att de genom att ge alla barn lika valmöjligheter inte gjorde någon skillnad mellan könen. 
Detta uttalande motsätter sig Pramling Samuelsson och Sheridon som istället anser att 
detta förhållningssätt riskerar att befästa könsrollerna. Som jag förstår det så menar de att 
vi aktivt måste hjälpa barnen att bli könsrollsöverskridande. Både skolverket (1999) och 
Wahlström (2003) menar också att fri lek, utan pedagogisk idé, leder till en stereotyp 
upprepning och konservering av könsroller. Även Gens (2002) menar att pojkar leker för 
sig och flickor för sig, även om många förskollärare påstår annat. ”Flickor leker med 
flickor och pojkar med pojkar. Så blir det alltid i fri lek. Barns uppfattning om det andra 
könet grundmuras just i den åldern.” (a.a., sid. 31) 

Henkel (2006), å sin sida, hävdar att barn är mer könsrollsöverskridande än vad vi vuxna 
kanske tillåter. I den fria leken är det de vuxna som ofta rättar ”eller markerar på annat 
sätt barn som överskrider beteendet för sin förväntade könsroll.” (a.a., sid 50-51) Även 
Berg (2006) hänvisar till studier som visar att vuxna behandlar barn mer könsstereotypt 
än barnen själva. De undrar hur det kan komma sig att exempelvis pojkars dominans kan 
bli ett problem och ifrågasätter lärarens ansvar. 

Ansvaret för att se till att barnen inte behandlar varandra könsstereotypt är de vuxnas. Det är vi 

vuxna, som i vårt agerande med andra vuxna och med barn, sätter standarden för 

umgängesformerna mellan könen och ger innebörden av könstillhörigheten.(a.a., sid. 22) 
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Änggård (2005) har gjort en studie om barns könsuppdelning när de hittar på egna sagor. 
Hon menar att barn som leker inte alltid återspeglar verkligheten, så som de upplever den, 
utan tvärtom passar på att pröva olika könsroller och att bryta mönster. När barn leker, 
eller hittar på sagor, så använder de leksaker, filmer och så vidare som råmaterial men 
gör sina egna tolkningar av dem och är på så sätt kreativa även i sina tolkningar av 
könsroller. Tolkningarna är inte främst personliga utan sker inom gruppen. Därför anser 
jag att det är viktigt att vi vuxna erbjuder barnen en så bred bas som möjligt att göra sina 
tolkningar utifrån och att vi är tillåtande. Våra reaktioner, både medvetna och omedvetna, 
visar barnen vad som är ett socialt accepterat beteende och kan på så sätt tvinga dem in i 
rådande könsdiskurser. Liksom Berg (2006) menar jag också att man för att kunna vara 
en förebild för barnen måste göra upp med sina egna myter och inse vilken påverkan man 
har på barnen. 

Socialisation 

Med socialisation menas att individen inlemmar samhällets normer och värderingar i sitt 
tanke- och känsloliv. Detta sker på två nivåer; primär och sekundär socialisation. Primär 
socialisation sker i grupper som betyder mycket för individen, i barnets fall oftast 
föräldrarna. Här finns den största känslomässiga närheten och därför blir föräldrarnas 
uppfattningar om jämställdhet mycket betydelsefulla för vilka normer och värderingar 
som deras barn kommer att betrakta som riktiga. Man säger att barnen internaliserar 
föräldrarnas uppfattningar, det vill säga att de gör dem till sina egna. Sekundär 
socialisation innebär att barnen även internaliserar en del uppfattningar som de möter i 
andra grupper, till vilka de har en mindre känslomässig relation. Hit brukar man räkna 
förskolan, även om förskolan tidvis är mycket viktig i många barns liv. Dubbel 
socialisation sker då barnet försöker sätta ihop de uppfattningar som kommer från de 
båda grupperna (familjen och förskolan). Om olikheterna, normer och värderingar, är 
mycket stora blir det svårt för barnet. (Olsson och Olsson, 2004)  

Askland och Sataøen (2003) sympatiserar inte med ovanstående förklaring av 
socialisation utan de anser att den representerar ett alltför passivt synsätt på barnet. Enligt 
dem internaliserar inte barnet andras uppfattningar rätt av. De menar istället att barnet 
både anpassar och skiljer ut sig i förhållande till omgivningen och att barnet på så sätt 
skapar sin identitet. ”Socialisation handlar både om att känna sig hemma i och tillhöra 
den kultur man lever i, och att skilja ut sig som en unik människa med en egenart som är 
kvalitativt olika andras.” (a.a., sid 173)  

Oavsett vilken av dessa något olika förklaringar av socialisation som man är anhängare 
till så tror jag att ett problem kan uppstå om skillnaderna i kultur/värderingar är alltför 
stora mellan hem och förskola, och speciellt om de inte har erkänts. Därför är det viktigt 
att ta med föräldrarna i jämställdhetsarbetet redan från början. Olsson och Olsson (2004) 
hänvisar till flera undersökningar som visar att föräldrar visserligen inte längre har olika 
mål i sin uppfostran av flickor och pojkar, men att de ändå anser att flickor och pojkar har 
olika behov och att de behandlar dem olika redan från tidig ålder. Tilläggas kan att många 
pedagoger också är föräldrar.  
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Hardings genusmodell 

Att stärka flickorna är ett vanligt jämställdhetsprojekt. Många förskolor ställer sig dock 
kritiska till en gruppindelning efter kön. (SOU, 2006) Hedlin (2006) menar också att 
denna gruppindelning ofta tenderar till att bli ”fel”. Dels så ses då flickorna ofta som 
problemet och kan känna sig utpekade, dels så är inte flickor som tar plats så populära 
hos lärarna i skolan. Det verkar som att det är samhällets värderingar som vi behöver 
börja med att ändra… Här kan man skönja en krock emellan den symboliska och den 
individuella nivån i Hardings genusmodell.  

Hardings genusmodell är intressant även ur förskoleaspekt. Genus ses i modellen som tre 
processer som sker på tre olika nivåer men som samverkar och går in i varandra. De tre 
nivåerna är: 1. symboliskt (normer och föreställningar), 2. strukturellt (hur arbetet är 
organiserat och uppdelat) och 3. individuellt (individuell könsidentitet).  

Trots att processerna ska samverka påpekar Harding att det är fullt möjligt att en 
förändring kan ske på en nivå utan att de andra nivåerna påverkas. (Hedlin, 2006) 

Det är detta som tyvärr kan ske på förskolorna om inte jämställdhetsarbetet är väl 
förankrat, menar jag. Om personalen inte ges resurser, i form av tid och initialt även 
pengar, till kunskapsfördjupning, observation, analys och diskussion så sker en strukturell 
process som inte är påverkar varken den symboliska eller den individuella processen. 

Ett genusmedvetet arbetssätt både kan, och bör, tvinga personalen till att reflektera över 
rådande könsskillnader och maktrelationer såväl på förskolan som i samhället, anser jag. 

Tidigare projekt  
Det finns inte så många tidigare projekt, eller forskning, som tar upp jämställdhetsarbete 
på förskolan. Detta beror troligen, som jag tog upp i bakgrunden, på att de flesta studier 
som gjorts i förskolan handlat om könsstrukturer och inte om jämställdhetsarbete och 
olika arbetsmetoder. Några som jag dock hittat, och funnit relevanta, vill jag redogöra 
för. Att kort redogöra för mitt eget utvecklingsarbete anser jag också relevant i 
sammanhanget. 

Jämställdhetspedagogik  

Boken “Jämställdhetspedagogik – en sammanställning av aktionsforskningsprojekt” 
(Forsberg och Skolverket, 1998) beskriver kort vitt skilda projekt där den gemensamma 
nämnaren har varit att på olika sätt öka jämställdheten mellan flickor och pojkar. 
Projekten (19 st.) har drivits på skolor, från förskola till högstadium, i Norden samt 
Kanada, USA, Australien och England år 1990-1997. Trots de kulturella och samhälleliga 
skillnaderna finns det många likheter. Det jag fann mest intressant var utvärderingen av 
projekten. 

De flesta projekt startade med att lärarna försökte medvetandegöra sig om vilka 
könsattityder de hade. Detta låg sedan till grund för diskussioner i arbetslagen. 
”Jämställdhetsfrågor upplevs dock som kontroversiella och det har därför inte alltid varit 
möjligt att nå total enighet men strävan har varit att formulera mål och innehåll som alla 
kan acceptera.” (a.a., sid. 31) Personalen framhåller betydelsen av att arbeta i nätverk, att 
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arbeta i arbetslag samt stödet från ledningen för att kunna driva ett framgångsrikt 
jämställdhetsarbete. Samverkan med föräldrar upplevdes också som viktig för att nå 
framgång. 

Flera projekt talar om en de fått ”vänlig stämning” på skolorna och om minskade problem 
och avtagande mobbing. En förskola konstaterade att barnens lek hade förändrats och 
blivit mindre könsstereotyp. Pojkar och flickor lekte också mer tillsammans. Dessutom 
tog flickorna för sig mer av såväl lekmaterial som golvytor. 

Att våga hoppa jämfota 

”Att våga hoppa jämfota – rapport från ett jämställdhetspedagogiskt projekt” (Larsson 
och Nikell, 2004) visar att det behövs både kunskap och tid för reflektion när man startar 
ett jämställdhetsarbete. Titeln syftar på alla hopp som projektet tagit men också på att 
deltagarna fått hopp om att man ska lyckas med sitt arbete Det svåraste, enligt rapporten, 
var för personalen att se hur mönster återskapades och att de var med och befäste dem. 
När arbetet började handla om att förändra sig själv så blev motståndet tydligt. 

De grupper som tidigt kom igång med att dokumentera och skriva var de grupper som 
gick snabbast framåt. Då hade man något att analysera, diskutera utifrån och sedan gå 
vidare med. Sammanfattningsvis kan man dock säga att alla arbetslag har börjat diskutera 
jämställdhet på ett nytt sätt på förskolan/skolan efter att ha deltagit i projektet. 
Skolledarnas engagemang lyfts särskilt fram, “att ledningen är tydlig, aktivt stödjer och 
ger mandat till arbetet.” (a.a., sid. 83) 

 I projektet ingick 20 arbetslag från förskola, grundskola och gymnasium i Västsverige.  

Jämställdhet i förskolan 

I augusti 2003 tillsattes en jämställdhetsdelegation för förskolan. Dess huvuduppgift var 
att ”lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet” i förskolan, att se lärandet i 
förskolan ur ett genusperspektiv. Till grund för sitt arbete utgick de ifrån Lpfö 98.  

Delegationen har tittat på förskolans roll såväl ur en historisk synvinkel som med fokus 
på dagens verksamheter, samt lyft fram både den kvantitativa och den kvalitativa 
jämställdheten. Med kvantitativ jämställdhet menas till exempel hur könsfördelningen i 
personalen ser ut och hur många böcker som har flickor respektive pojkar som 
huvudrollsinnehavare. Med kvalitativ jämställdhet menas hur innehållet i verksamheten 
utformas. 

De beviljade också pengar till jämställdhetsprojekt ute på förskolor, sammanlagt 34 
stycken. Projekten har följt av delegationen genom att de besvarat frågor och inlämnat 
rapporter om sina arbeten. Sommaren 2006 gav Delegationen för jämställdhet i förskolan 
ut sitt slutbetänkande, ”Jämställdhet i förskolan – om betydelsen av jämställdhet och 
genus i förskolans pedagogiska arbete.” (SOU, 2006). Det är en intressant läsning på hela 
325 sidor där delegationen redogör för sina studier och som även innehåller utdrag från 
de deltagande förskolornas rapporter. Delegationen gav också ut ett mer lättläst häfte där 
de närmare beskriver vilka erfarenheter och kunskaper som framkommit av de projekt 
som de samarbetat med.  Häftet heter ”Jämställdhet i förskolan – metoder och 
möjligheter.” (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006) 
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I båda skrifterna försöker delegationen att sammanfatta framgångsfaktorerna för ett 
lyckat jämställdhetsarbete. Det viktigaste av allt, anser de, är att lyckas hålla kvar tankar 
och idéer efter att projekttiden (uppstarten) är över. Det gäller att göra 
jämställdhetsarbetet till en naturlig del av det dagliga pedagogiska arbetet. Vidare anser 
delegationen att det är viktigt att jämställdhetsarbetet ger en bestående förändring i 
barnens verklighet. Det får inte stanna vid att pedagogerna tillgodogör sig teoretisk 
kunskap, de måste även omsätta kunskapen i verksamheten.  

Delegationen redogör också för de punkter som de flesta förskolor lyfte fram som 
framgångsfaktorer. 

• Att granska sig själv 

• Kunskap  

• Reflektionstid  

• Att sätta in förskolans jämställdhetsarbete i ett större sammanhang 

• Engagemang på alla nivåer 

• Kontinuerlig dokumentation/observation, analys och utvärdering av arbetet 

• Tålamod 

Kunskap och motstånd 

Dahlin (2005) har skrivit ett examensarbete där hon analyserar pedagogers 
jämställdhetsarbete. Dessa pedagoger ingick i JämFör, ett länsövergripande projekt i 
Västerbotten som fick pengar av Jämställdhetsdelegationen. Dahlin konstaterar att 
pedagogerna tillägnar sig kunskap som gäller de teoretiska delarna men att det inte är 
ovanligt att det praktiska genomförandet stöter på motstånd. 

Innan projektet påbörjades ansåg de flesta på förskolorna att de var jämställda. De kunde 
redan det här med jämställdhet och de bemötte flickor och pojkar lika. Efter att ha läst 
böcker och varit på föreläsningar så insåg dock pedagogerna att det fanns mer att göra 
och att de inte arbetade så jämställt som de trodde. 

Vi var inte så jämställda som vi trodde. Genast blev allt mycket svårare. Vi fick på oss 

jämställdhetsglasögon (a. a., sid 20) 

Dahlin visar också på att det finns ett speciellt språkbruk knutet till jämställdhetsarbete 
och att detta kommer från litteraturen, som för många projekt är densamma. (JämFör 
läste Wahlström, 2003 och Svaleryd, 2004.) Att ha fått detta ”tänk” anses ofta som viktigt 
och när de tillgodogjort sig språket menar många i projektet att de kommit långt i 
jämställdhetsarbetet. Kunskapen ger därmed inte alltid en reell förändring inom förskolan 
och blir också svår att mäta. 

Genom att betona att det är en process, något som ständigt pågår, blir det inte lika relevant att 

förändringen märks hos barnen, eller ens hos pedagogen. Att ha fått med sig ”tänket” och ett 

speciellt språkbruk blir fullt tillräckligt. (a. a., sid 21) 
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Mitt utvecklingsarbete 

Under våren 2007 var jag med och initierade ett utvecklingsarbete på två förskolor (inom 
ramen för min utbildning). Projektet startade som ett jämställdhetsarbete med fokus på 
lekmiljö. Det var också i sitt arbete med lekmiljön som personalen hade kommit längst 
när jag lämnade dem. Många av de förskollärare som jag samarbetat med kände att de 
ofta pratade om jämställdhet på sina möten. De kände att jämställdhetsarbetet var väl 
förankrat på avdelningarna. I samband med utvecklingsarbetet gjorde jag också intervjuer 
med några i den övriga personalen. Dessa intervjuer visade en något annorlunda bild än 
den förskollärarna gav. Respondenterna tyckte inte att man pratade så mycket om 
jämställdhet på förskolan. En åsikt var att det fanns så mycket annat att prata om på 
mötena. De ansåg inte heller att det fanns tillräckligt med tid för reflektion. 

De pedagoger som ingick i utvecklingsarbetet har, liksom SOU (2006), kommit fram till 
att såväl den pedagogiska miljön som rummets utformning påverkar jämställdheten. Man 
har kommit långt i diskussioner och genomförande av ändringar som bygger på de nya 
kunskaper som man har skaffat.  

Flera avdelningar har gjort om i sin lekmiljö. Bland annat så har de gjort om sin dockvrå 
genom att lyfta ut den till stora rummet där den har blivit ”ett rum i rummet” och mer 
lättillgänglig för alla barn.  Detta har inneburit att både pojkar och flickor nu leker där i 
större utsträckning. 

En pedagog var från början kritisk till det könlösa och undrade om de skulle behöva kasta 
alla bilar och dockor men efter diskussioner på avdelningen så menar hon att ”nu har vi 
insett vad som menas”. En lösning blev att man blandade mer ”könskodade” leksaker. Att 
ha både dockor, bilar och byggklossar på samma ställe blev en lösning. Fler har gjort så. 
En avdelning har utnyttjat rummet som förr var dockvrå och där blandat traditionella 
”flickleksaker” som exempelvis Barbiedockor med traditionella ”pojkleksaker” som 
exempelvis kulbana för att försöka öka samleken mellan flickor och pojkar. 

På utvärderingen tyckte alla att de hade kommit långt i arbetet med sin lekmiljö. Någon 
sa: ”Vi har fått flyt i leken”. Flera pedagoger hade dock observerat att även om pojkar 
och flickor leker i samma rum så sker leken fortfarande ofta i könsdelade grupper. 

Loggboken 

Under våren började pedagogerna använda en loggbok för att kort skriva ner små 
observationer på avdelningen när det gäller lekmiljö och genus. Detta för att man så lätt 
glömmer de små händelserna när man senare har tid att tillsammans reflektera. Ohlsson 
(2004) tillskriver gemensam reflektion stor betydelse för det kollektiva lärandet i 
arbetslag.  

Vissa pedagoger tyckte att det var lite svårt att komma igång med skrivandet i loggboken. 
En del har tagit upp loggböckerna på sina avdelningsmöten. Under utvärderingen av 
utvecklingsarbetet sa pedagogerna att loggboken var bra för att få alla på avdelningen 
engagerade.  
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Metod och genomförande 

Studiens uppläggning 
Syftet med denna studie är, som nämnts, att undersöka hur ett jämställdhetsarbete på två 
förskolor utvecklats och vad som påverkat utvecklingen. Jag vill studera personalens syn 
på jämställdhetsarbetet samt vad som hindrat respektive stimulerat utvecklingen av deras 
jämställdhetsarbete. 

Min studie är kvalitativ och har en tolkande ansats. Enligt Hartman (2004) har en 
kvalitativ undersökning ”som objekt den livsvärld människor har, och därmed den 
mening de knyter till sig själva och sin situation.” (a.a., sid. 273) Jag har, som Befring 
(1994) skriver, velat få en ”helhetsförståelse av specifika förhållanden” (sid. 83). I min 
studie vill jag förstå varför förskolornas jämställdhetsarbete befinner sig där det gör.  

Man bär med sig det överallt. I allt man ser, hör, läser och lägger märke till ”läser man in” teman 

som berör ens projekt. Denna förändrade inställning till omvärlden är en resurs som man 

medvetet kan använda sig av för att få så mycket intryck eller ”input” som möjligt till projektets 

utformning. Särskilt i initialfasen är detta viktigt. Goda idéer och uppslag riskerar annars att 

komma ”för sent”.  (Widerberg, 2002, sid.43) 

Merriam (1994) liknar det metodiska angreppssättet vid ritningen av ett hus. ”Valet 
angreppssätt bestäms av hur problemet ser ut, vilka frågor det ger upphov till och vilket 
slutresultat man vill ha.” (a.a., sid. 21) Mitt syfte och mina frågeställningar har lagt 
grunden till mitt hus och utifrån dem redogör jag för vilka metoder jag har använt.  

Bryman (2002) skriver att det är viktigt att vara observant på den klyfta som förekommer 
mellan vad en respondent säger i exempelvis en enkätundersökning och hur han/hon 
verkligen agerar. Därför har jag gjort besök på förskolorna då jag deltagit i verksamheten 
och haft möjlighet till informella samtal med personalen. Vidare har jag använt mig av 
enkäter och intervjuer i min empiri.  

Undersökningsgrupper och urval 
Undersökningsgruppen består av 24 personer ur personal på två förskolor. Dessa 24 
personer har besvarat en enkät. På förskola ett var det tretton som besvarade enkäten och 
på förskola två var det elva.  Fyra var frånvarande vid det möte då enkäten fylldes i och 
en person hade just börjat arbeta efter en årslång ledighet och valde därför att inte besvara 
den.  

Nio förskollärare, en från varje avdelning, är intervjuade. 

De två förskolorna ligger i en förort norr om Stockholm och har båda barn i åldern ett till 
fyra år. Förskola ett består av fem avdelningar och där arbetar 16 personer; åtta 
förskollärare, sju barnskötare och en person utan pedagogisk utbildning. Tre i personalen 
är män. På förskolan finns också en förskolechef. Hon är ansvarig för det pedagogiska 
arbetet på denna och ytterligare en förskola (som inte ingår i studien).  
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Förskola två har fyra avdelningar och personalen här består av sju förskollärare och sex 
barnskötare.  Även denna förskola har en förskolechef som också hon ansvarar för 
ytterligare en förskola (utanför studien). Båda förskolecheferna började arbeta på 
förskolorna i höstas. Deras anställningar är en följd av att förskolorna under hösten 
övergick från kommunal till privat regi. Förskolecheferna ingår inte i min studie.  

På varje förskola finns en pedagoggrupp som har möte en gång per vecka. Där ingår en 
förskollärare från varje avdelning, tillsammans med förskolechefen. De två 
pedagoggrupperna träffas också tillsammans en gång per månad i något som de kallar 
fokusgruppen. Det var med start i denna fokusgrupp som de båda förskolorna påbörjade 
ett utvecklingsarbete med jämställdhet/genus som fokus under februari månad 2007. Jag 
var med och initierade arbetet och tycker mig därför veta att förskolorna startade från 
ungefär samma grund.  

Genomförande 
Besök 

Jag började med att besöka de två förskolorna varsin halvdag. Både besöken var på 
förmiddagar. Min plan var att delta lite i verksamheten och samla på mig intryck för att 
sedan prata med personalen. Jag hoppades få konkreta exempel från verksamheten att 
senare diskutera utifrån samt även tid till att höra lite, allmänt, om hur de upplevde sitt 
jämställdhetsarbete. Samtal ger en delad kunskap om den sociala scenen, skriver Kvale 
(1997) 

Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenhet, känslor och 

förhoppningar och om den värld de lever i. (Kvale, 1997, sid.13) 

Redan vid det första besöket visade det sig att tiden (8-11) var illa vald. På morgonen var 
det ganska intensivt med såväl personal som barn som kom, samt strukturerad 
verksamhet. Jag blev lätt ”fast” hos barnen och spontana samtal med personalen fanns det 
inte så mycket tid för. Nästa besök lade jag därför på eftermiddagar och det fungerade 
bättre. På den ena förskolan var det lugn lek inne och jag fick mycket tid att observera 
och prata med pedagogerna om deras arbete. Den andra förskolan gick ut på 
eftermiddagen, samt hade personal frånvarande, men jag tyckte ändå att eftermiddagen 
gav mer tid för samtal. De följande besöken har varierat såväl när det gäller tid på dagen 
som val av veckodagar. För att sedan fördjupa min förståelse ytterligare kunde jag ha 
intrycken och informationen från besöken i åtanke när jag förberedde intervjuerna. 

Sammanlagt har jag besökt förskolorna i cirka 20 timmar (undantaget tid för intervjuer 
och enkäter). 

Jag är medveten om att min närvaro kan ha påverkat och förändrat det som jag sett, en 
fara som Merriam (1994) påtalar. Dessutom påverkades vad jag såg av min förförståelse. 
Förförståelsen bygger i hög grad på mina egna värderingar, skriver Thurén (1991). Min 
förförståelse kan leda mig fel men jag kan heller inte förstå något överhuvudtaget utan 
förförståelse. Hela tiden reviderar jag min förförståelse efter de nya erfarenheter jag får. 

 ”... större erfarenheter ger en bättre förförståelse som i sin tur gör att man uppfattar finare 

nyanser. Förförståelsen utvecklas från fördomar till verklig förståelse.” (Thurén, 1991, sid. 60)  
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För att kortfattat kunna skriva ner intressanta observationer hade jag ett litet 
anteckningsblock i fickan. Detta är vad Bryman (2002) kallar provisoriska anteckningar. 
Ofta var det dock direkt olämpligt att ta upp anteckningsblocket, exempelvis vid ett 
informellt samtal. Risken hade då varit stor för att samtalet stannat av och att jag gått 
miste om viktig information. Istället fick jag använda mig av det som kallas mentala 
noteringar. Så fort som möjligt skrev jag sedan rent händelsen, mer detaljerat 
(fullständiga fältanteckningar). (Bryman, 2002). 

Intervjuer 

Merriam (1994) menar att syftet med intervjuer är att få möjlighet att inta en annan 
människas perspektiv. I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades 
ståndpunkt och man låter intervjun röra sig i olika riktningar för att få kunskap om vad 
respondenten upplever vara relevant och viktigt, skriver Bryman (2002). Denna form av 
intervjuer passade således mitt syfte, nämligen att få del av respondentens syn på 
jämställdhetsarbetet.  

Jag valde att göra gruppintervjuer med de båda pedagoggrupperna. Vid de tillfällena satt 
vi i personalrummen. Dessa intervjuer var ostrukturerade och i samtalsform. Jag utgick 
från några teman (bilaga 1) och försökte få samtalen att flyta fritt med utrymme för 
sidospår. Det är ”den flexibilitet som intervjun rymmer som gör den så attraktiv”, skriver 
Bryman (2002, sid. 299) och jag kan bara hålla med. 

Den första gruppintervjun tog cirka 30 minuter och den andra ungefär 45 minuter. 

Båda intervjuerna spelades in på mp3. Att spela in intervjuerna gav mig möjligheten att 
koncentrera mig på intervjun medan den pågick, samt att visa att jag var intresserad av 
vad respondenten sa. Liksom Patel/Davidson (2003) anser jag att ”det är viktigt att vi 
visar ett genuint intresse och förståelse för intervjupersonen” (a.a., sid.71). Senare samma 
dag skrev jag ut intervjuerna och kunde då vara säker på att få med alla ord samt lägga 
märke till de olika tonlägen som använts. Att lyssna på och skriva ut intervjuerna gav mig 
också nyttig information om hur jag själv lät och om jag kunde ha påverkat 
respondentens svar mer än vad jag ursprungligen menat. Detta måste jag i så fall beakta i 
resultatredovisningen.  

Ibland gick den första intervjun lite trögt och då föll jag i den grop som många oerfarna 
intervjuare, enligt Widerberg (2002), gör - jag pratade för mycket. Tystnad och pauser är 
inte farligt påpekar Widerberg. Detta trodde jag att jag hade tagit in och att jag var 
mentalt förberedd på att vänta ut pauserna. Det kräver dock att man passar på sig själv 
hela tiden. Att intervjun var i samtalsform och informell var en av anledningarna till att 
jag drogs med. Den andra anledningen, tror jag, var att jag hade varit med gruppen och 
startat upp jämställdhetsarbetet i våras. Därför ville jag gärna koppla det de sa till hur det 
hade varit i våras och, måste erkännas, såg min chans att ”sätta dem på spåret” igen när 
de nu var tyngda av annat arbete.  

Vid den andra intervjun gick min del av intervjun bättre. Visserligen pratade jag en del 
även under denna intervju men nu kändes det rätt. Denna gång pratade jag inte för att 
fylla ut utan för att jag deltog i samtalet. Min roll blev medskaparens, så som 
Patel/Davidson (2003) menar att både intervjuare och respondent skapar samtalet i en 
kvalitativ intervju. 



 

 17 

Båda dessa intervjuer sammanfattade jag, var för sig, och lämnade sedan över till 
respektive förskola för att de skulle få läsa igenom dem. Jag ville försäkra mig om att jag 
hade uppfattat förskollärarna rätt. Eftersom jag tyckte att det var lite komplicerat att 
sammanställa dessa intervjuer, som var både ostrukturerade och med flera respondenter 
inblandade, tyckte jag att det var etiskt riktigt att respondenterna fick en chans att 
kommentera min tolkning. Detta gav även deras kollegor en chans att ta del av det som 
sagts.   

Då två förskollärare, som ingår i pedagoggruppen, var frånvarande då jag genomförde 
intervjuerna så valde jag att göra tilläggsintervjuer med dessa. De arbetar på varsin 
förskola varför jag gjorde intervjuerna individuellt. Varje intervju tog ungefär en halv 
timme.  

Under mina intervjuer har jag haft nytta av att jag kunnat ”go native” (Patel/Davidson, 
2003). Som förskollärare, med den mesta av min arbetslivserfarenhet knuten till 
förskolan, tillhör vi samma kultur. Med 20 års erfarenhet vågar jag påstå att jag förstår 
det mesta av vad pedagogerna talar om, både glädjeämnen och bekymmer. 

Då jag samtycker med Trost (2005) som skriver ”personligen anser jag det vara oetiskt att 
i stor utsträckning använda talspråk i citaten” (sid. 134) är de citat som jag har använt i 
resultatdelen återgivna i skriftspråk.  

Enkäter 

”Metodologiskt sätt är enkäten ett specialfall av intervjumetodiken”, skriver Befring 
(1994). Helst hade jag velat intervjua all personal men insåg orimligheten i detta, då 
efterarbetet troligen hade tagit mer tid än vad jag hade till förfogande. Eftersom jag ändå 
anser att det är viktigt att alla får komma till tals så har jag använt mig av enkäter. Detta 
ger mig vad Befring (1994) kallar kompletta data. En fördel med enkäter, som Bryman 
(2002) nämner, är att de inte medför någon intervjuareffekt. Till detta är jag dock lite 
kritisk, i alla fall med hänsyn till min enkätstudie. Enkätfrågorna bygger delvis på mina 
tidigare erfarenheter från förskolornas utvecklingsarbete och de diskussioner som vi hade 
då. Detta innebär att de flesta respondenter är medvetna om vilka svar som visar på 
”framgång” med jämställdhetsarbetet. Å andra sidan hade jag innan enkätundersökningen 
gjordes varit ute på förskolorna och informerat om syftet med mitt examensarbete, och att 
jag inte var en kontrollant, så jag hoppas att det innebar att de flesta svarade 
sanningsenligt. Att enkätsvaren är anonyma tror jag också ökar sannolikheten för ärliga 
svar.  

Enkätfrågorna var, som tidigare nämnts, speciellt utformade för att få en uppfattning om 
pedagogernas syn på det utvecklingsarbete de har påbörjat. Trots detta provade jag ut 
enkätfrågorna på mina ”gamla” arbetskamrater. Även om de inte kunde besvara vissa 
frågor så kunde de ge mig respons på enkäten. Var frågorna lätta eller svåra att förstå? 
Var alternativen tydliga? Tog enkäten lagom lång tid att besvara?  

Sedan återstod en omarbetning hemma vid datorn. Förutom svårigheten att formulera sig 
bra så visade det sig att det tar tid att utforma enkäterna på ett snyggt sätt. Det är dock 
viktigt att lägga tid på såväl frågor som layout då en tilltalande enkät med lättförståeliga 
frågor, enligt Trost (2007), ökar svarsfrekvensen. När jag slutligen var nöjd var det så 
dags att gå ut med enkäterna. (bilaga 2) 
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Av det totala antalet personal, 29 personer, var det 24 stycken som besvarade enkäten. 
Bortfallet berodde på att fyra personer var frånvarande vid utfyllandet av enkäterna samt 
att en person valde att inte besvara enkäten. Detta val berodde på att hon just återkommit 
från en årslång ledighet och inte ansåg sig ha tillräckligt underlag för att besvara 
frågorna. 

Personalen, vid respektive förskola, fick svara på enkäterna vid ett och samma tillfälle. 
Detta tillfälle gavs i slutet på oktober då båda förskolorna hade personalmöten. Jag åkte 
först till den ena förskolan, delade ut enkäterna och väntade in svaren för att sedan åka till 
den andra förskolan och göra samma sak där. Att alla svarade på enkäten vid samma 
tillfälle eliminerade risken för att respondenterna skulle diskutera svarsalternativen 
inbördes innan de svarade. Den diskussion som ändå hördes vid ifyllandet av enkäten 
rörde titeln på den bok som många läs. Då alla respondenter inte hade svarat på alla 
frågor, så blev det dock vad Patel/Davidson (2003) kallar ett internt bortfall.  

Jag valde att inte låta de fyra personer som var frånvarande besvara enkäterna i efterhand. 
Om de besvarat enkäterna vid ett senare tillfälle så hade sannolikheten varit stor att de 
pratat med sina kollegor om enkäten innan, vilket hade kunnat påverka deras enkätsvar. 

Sekundärdata 

Jag har också tagit del av sekundärdata från förskolorna. Vid mina besök har jag läst 
förskolornas resultatmål, med inriktning på genus, och hur de ska arbeta för att nå dit 
samt för att kunna utvärdera. Dessutom har jag tagit del av skriftlig information som jag 
funnit anslagen på förskolornas väggar.  Det har också varit intressant att dra vissa 
paralleller till de intervjuer och observationer som jag gjorde under mitt 
utvecklingsarbete. 

Etiska aspekter 

Informationskravet 

Inledningsvis besökte jag de två förskolorna på deras pedagogmöten och informerade om 
mitt planerade examensarbete, hur jag hade tänkt lägga upp det, när det skulle vara 
färdigt samt hur mycket av pedagogernas tid jag skulle ta i anspråk. Jag informerade 
också om att jag troligen skulle koppla det resultat som jag fick av denna studie till det 
som jag tidigare fått fram i mitt utvecklingsarbete på deras förskolor. Vid besök ute på 
förskolorna informerade jag övrig personal om min studie.  

Samtyckeskravet 

Förskolorna var positiva och gav sitt samtycke till att jag gjorde en studie av deras 
verksamhet. Studien kan också ses som en slags uppföljning av deras jämställdhetsarbete, 
något som de uppskattade. 

Inför enkätundersökningen och intervjuerna inhämtade jag individuella samtycken och 
informerade om att medverkan var frivillig. 
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Konfidentialitetskravet 

All personal som ingår i min studie är informerade om att de i min redovisning inte 
kommer att kunna spåras på något sätt. Under bearbetningen av materialet har jag 
förvarat det på ett sådant sätt att obehöriga inte kunnat komma åt det. 

Nyttjandekravet 

Den information som jag samlat in till mitt examensarbete kommer endast att användas 
där och kommer efter godkännande av arbetet att förstöras. 

Materialbearbetning 
Det är viktigt att bearbeta materialet allteftersom det inkommer, skriver Bryman (2002). 
Med detta sätt att arbeta kunde jag ta tillvara tankar och idéer som dök upp och följa 
”hjärnans eget sätt att arbeta, vilket gör att man blir både mer kreativ och mer effektiv.” 
(Widerberg, 2002, sid. 143) Arbetet strukturerades så fort material inkom, skrevs in på 
datorn, färgmarkerades och flyttades om. Vissa tankar och idéer skrevs också ned i ett 
block som låg bredvid datorn. 

När jag börjat sortera mitt material så påbörjade jag också en första analys av det. Genom 
att arbeta med materialet på detta sätt så upptäckte jag snart var mina frågetecken fanns 
och hade tid räta ut dem genom att göra besök eller läsa ytterligare litteratur. Speciellt när 
man har relativt kort tid till förfogande för sin studie tror jag att det är viktigt att hela 
tiden hålla den levande.  

Detta tillvägagångssätt är, enligt Hartman (2004) av interaktiv karaktär. Han skriver att 
den kvantitativa forskningsprocessen delas in i tre faser: Planerings-, insamlings- och 
analysfasen. Beroende på hur man hanterar dessa delar, i vilken ordning, kan man 
tillskriva hanteringen olika metoder. Precis som vid den analytiska 
undersökningsmetoden så började jag med att formulera en frågeställning, men 
skillnaden är att jag inte var tvungen att hålla fast vid den. Faktum är att jag 
omformulerade min frågeställning flera gånger under studiens gång. Den första, 
inledande, planering som jag skrev formulerade jag i mitt PM. När jag så gjort mina 
första besök på förskolorna gick jag hem och analyserade det jag funnit. Utifrån detta 
formulerade jag de första temana till intervjuerna samt gick ut och besökte förskolorna 
ännu en gång. I min studie har alltså insamlande av data och analys gått hand i hand. När 
jag inte jag trodde att jag skulle lyckas få ut mer information så påbörjade jag den slutliga 
sammanställningen av resultatet och analysen. 

Intervjuerna med förskollärarna, som jag spelat in på mp3, transkriberade jag allt 
eftersom jag gjorde dem. Därefter sammanställde jag dem under de frågeställningar som 
jag har använt. Då förskolorna samarbetar i sitt jämställdhetsarbete letade jag inte efter 
skillnader dem emellan utan var bara ute efter att samla in så mycket information som 
möjligt om deras syn på arbetet. När jag sedan skulle sammanställa denna information till 
resultatet så sorterade jag om alla svar under de rubriker som jag fann lämpliga att 
använda.  

Enkätsvaren behandlade jag på samma sätt som intervjuerna. Där fanns dock ännu ett sätt 
att sortera som jag också använde mig av, nämligen att sortera svaren i olika grupper 
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beroende på om den som svarade satt med i pedagoggruppen eller inte. (Pedagoggruppen 
består, som tidigare nämnts, av en förskollärare från varje avdelning som har möte en 
gång i veckan med förskolechefen.) Här ansåg jag att en jämförelse var av intresse då 
pedagoggrupperna fått mer tid att diskutera jämställdhetsarbetet i uppstartningsfasen. Jag 
var intresserad av att se om detta påverkade deras upplevelse av arbetet. 
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Resultat 
I detta kapitel redovisar jag mina resultat. Först redovisar jag enkätresultaten för sig och 
därefter resultaten från främst intervjuerna med förskollärarna sammanställda under mina 
frågeställningar.  I den sist nämnda redovisningen har jag dock även i några fall dragit 
paralleller till enkätsvaren för att särskilt belysa resultatet. Citaten är i de flesta fall också 
hämtade från intervjuerna. I de fall som citaten kommer från enkäterna så framgår detta.  

Enkäten 
Enkäten delades ut till 25 personer. En valde att inte svara på den då hon just börjat 
arbeta efter en årslång ledighet och därför inte ansåg att hon kunde besvara frågorna. 

Tabell 1 Antal böcker som personalen läst om jämställdhetsarbete sedan projektet påbörjades.( n=24) 

 Ingen En Flera Ej svarat 
 11 12 1 0 
 

Drygt hälften, 13 av 24, har läst minst en bok, ”Jämställdhet i förskolan – metoder och 
möjligheter”. 

 

Tabell 2 Personalen syn på hur ofta de diskuterar jämställdhet utifrån styrdokumenten.( n=24) 

 Aldrig 2-3 ggr/år 
Minst 4 
ggr/år Ej svarat 

 3 16 4 1 
 

Majoriteten av de svarande, 20 av 24, uppger att de diskuterar styrdokumentens syn på 
jämställdhet flera gånger per år. 

 

Tabell 3 Hur ofta personalen skriver i loggboken.( n=24) 

 Aldrig 
Någon 

ggn/månad Varje vecka Ej svarat 
 7 17 0 0 
 

Nästan en tredjedel, 7 av 24, uppger att de aldrig skriver i loggboken. Ingen skriver heller 
varje vecka. Dock kan man anta att alla känner till loggboken då all personal har svarat. 
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Tabell 4 Personalens uppfattning om hur ofta loggboksinnehållet diskuteras.( n=24) 

 Alltid Ibland Aldrig Ej svarat 
På avdelningsmöten 7 11 6 0 
På personalmöten 2 8 9 5 
På handledning 4 10 5 5 
 

Svaren visar att loggboken oftast diskuteras på avdelningsmötena, av de tre alternativen. 
En fjärdedel svarar dock att loggböckerna aldrig diskuteras på avdelningsmötena. Att en 
femtedel inte svarat på om loggböckerna används på handledning kan bero på att alla inte 
har haft handledning sedan de började använda loggböcker. 

 

Tabell 5 Om de tillfrågade anser att ledningen är engagerad i jämställdhetsarbetet. (n=24) 

 Ja Nej 
Ingen 

uppfattning Ej svarat 
 21 1 2 0 
 

En överväldigande majoritet, 21 av 24, svarade ja även om en av dem lade till att hon/han 
önskade lite mer engagemang. Endast en svarade nej på frågan och motiverade i enkäten 
sitt svar så här:  

Det känns mer som om vi förväntas redan kunna/göra men vi ges ingen tid till diskussioner. 

 

Tabell 6 Personalens uppfattning om hur ofta de gör observationer med fokus på jämställdhet. ( n=24) 

 Aldrig 2-3 ggr/år 
Minst 1 

ggn/månad Ej svarat 
 7 6 11 0 
 

Knappt hälften, 11 av 24, gör observationer minst en gång per månad.  I följdfrågan, 
vilka observationsmetoder de använder, skriver de flesta att de observerar barnen under 
lek och hur barnen är mot varandra. De flesta dokumenterar sina observationer i text men 
en del tar även foton. En del uppger att de diskuterar sina observationer med kollegor. 
Någon skriver också att de på avdelningen observerar varandra tillsammans med barnen. 

 

Tabell 7 Personalens inställning till att använda videokamera för observation(.n=24) 

 Ja Nej 

Har inte 
tagit 

ställning 
Ej svarat 

 
Kan tänka sig att filma kollegor 12 2 8 2 
Kan tänka sig att själv bli 
filmad 14 4 6 0 
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Fler var positivt inställda till att själva bli filmade än till att filma kollegor. En tredjedel 
respektive en fjärdedel av de svarande hade dock ännu inte tagit ställning. (6 respektive 8 
av 24) Drygt hälften, 14 av 24 personer, hade svarat ja till att bli filmade själva. Många 
hade också motiverat vad de trodde en videoobservation kunde ge. Några exempel: 

Då skulle man se konkreta saker. 

Man får se sig själv så som andra ser dig. Man kan utifrån filmen analysera sig själv och hitta 

både positiva och negativa sidor som man kan arbeta med. 

Det finns så mycket man gör som man inte tänker på, till exempel röstläge. 

Man blir medveten om sig själv, men det kan vara känsligt. 

 

Tabell 8 Personalens syn på hur ofta det finns tid för att analysera gjorda observationer. (.n=24) 

 Aldrig 2-3 ggr/år 
Minst 1 

ggn/månad Ej svarat 
 6 11 5 2 
 

En fjärdedel av de svarande anser att tid till analys av observationerna saknas helt. En av 
dem som inte svarat skrev att man bara analyserar på den egna avdelningen. 

 

Sist i enkäten fanns en öppen fråga där de som besvarade enkäten ombads att berätta lite 
mer om hur de tycker att det är att arbeta med jämställdhet i barngrupperna. Går arbetet 
framåt? Vad upplever de som svårt? 13 av de 24 som besvarade enkäten skrev en 
kommentar här. Några utdrag: 

Jag tycker att det är väldigt viktigt men det behövs nog väldigt mycket mer diskussioner inom 

området. 

Jag tror att arbetet med jämställdhet går framåt. 

Vi är med på tåget – och vi försöker se de små tillfällena. 

Tycker i alla fall att det går bra på min avdelning, men det kan säkert bli bättre. 

Jag upplever inte det som så svårt 

Tycker att vi skulle titta mer på vårt eget förhållningssätt och diskutera det 

 

Vilken syn har personalen på sitt 
jämställdhetsarbete? 
Röster om arbetet – tre olika kategorier 

Främst i enkäterna, men även i intervjuerna och i samtal vid besök, möter jag många 
pedagoger som anser att jämställdhetsarbetet går framåt, om än ibland lite sakta. Men det 
finns också ett antal som menar att arbetet antingen inte har kommit igång riktigt eller 
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också att det har avstannat. Den tredje kategorin, de som tycker att det är bra som det är 
finns också. Alla tre kategorier finns att hitta bland såväl de som ingår i pedagoggruppen 
som de som inte ingår där. Citaten nedan kommer från enkäterna. 

Det går framåt: 

Det känns bra, det går framåt. 

Det går sakta framåt. 

Det står still: 

Just nu står det still. Vi har ingen tid. 

Vi har inte arbetat så mycket med jämställdhet i min grupp ännu. 

Det är bra som det är: 

Det viktigaste är att vi startat projektet, tiden visar vad det blir. 

Vi tycker att vi arbetar jämställt på ett naturligt sätt. 

Vi tänker på det i det dagliga arbetet. 

Skrivna mål 

I förskolornas resultatmål står att all personals medvetenhet till pojkars och flickors olika 
förutsättningar ska öka samt att personalen ska göras medveten om sina egna attityder 
och förhållningssätt till pojkar och flickor. Vidare står det att alla barn ska ges möjlighet 
att prova olika slags aktiviteter oavsett kön. Detta håller den personal som jag mött med 
om och säger också att de ger pojkar och flickor samma uppmärksamhet. Flera har också 
skrivit om detta i enkäten: 

Det är viktigt att det ska finnas samma valmöjligheter för både tjejer och killar och att de ska få 

välja själva. 

Alla barn skall ha samma möjligheter att pröva på och göra egna val oavsett kön. 

Under ett av mina besök sa en i personalen att de visserligen hade formulerat och skrivit 
ner genusmålen på förskolan men att nedskrivandet faktiskt var den lätta biten, 
svårigheten var att nå målen. I intervjuerna höll förskollärarna med:  

Nu när det är ett krav att jobba genusinriktat så borde vi fokusera på det.   

Kan bli krystat om vi ska hålla på med något tema. Det är den egna inställningen, hos oss vuxna, 

som är viktigast.  

Enkäten visar en koppling mellan förskolornas jämställdhetsarbete och styrdokumenten. 
En överväldigande majoritet, 20 av 24, av personalen diskuterar det som står om 
jämställdhet i styrdokumenten minst två till tre gånger per år. Det är ändå inte nog anser 
en del jag pratat med och en person skrev på enkäten: 

Det krävs nog att man diskuterar ämnet minst en gång per månad i grupp. 

Förskolorna strävar också mot att ha en levande diskussion om könsroller med barnen. 
Målet ”Att få igång en genusdiskussion med barnen” står anslaget på en vägg. Barnen 
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diskuterar också könsroller sinsemellan, berättar flera ur personalen, vilket visar på att 
diskussionerna har fortplantat sig. En förskollärare menar, i intervjun: 

Det finns alltid sådana diskussioner hos barnen, det är bara att lyssna på dem.  

Bland annat refererar hon till ett engagerat samtal mellan två pojkar och en flicka om 
vem som ska sköta tvätten i leken. Då märks det att barnen har olika referensramar och 
det är något att spinna vidare på, säger hon. Det gäller att få in denna diskussion naturligt. 
En förskollärare, en kvinna, arbetar tillsammans med två män (och en annan kvinna). 
Hon tror att personalsammansättningen på hennes avdelning bidrar till att de har mycket 
”genusprat”:  

Det blir nog väldigt mycket, som man inte tänker på, som man pratar om i vardagssituationer 

också. Det blir ett annat klimat på avdelningen. 

Litteratur 

Vuxenlitteratur 

Trots att personalen förra året bestämde att de alla skulle läsa en bok om jämställdhet så 
är det flera som menar att de inte har haft tid eller känt sig motiverade. Drygt hälften av 
personalen uppger i enkäten att de har läst en bok (en hade läst två). Redan under mitt 
utvecklingsarbete i våras var det en hel del diskussioner om lästid. Dåvarande biträdande 
rektor menade, på ett fokusgruppsmöte, att personalen hade så kallad förtroendetid att 
läsa på medan flera av förskollärarna hävdade att den tiden inte räckte till. Dessutom 
menar en förskollärare, i intervjun att; 

Även om man skulle ha tid så tror jag att de som inte är så intresserade inte skulle läsa ändå. 

När jag pratade med en av dem som läst litteratur om jämställdhet menade hon att det 
gjort henne nyfiken. Nu är det hennes personliga intresse som är drivkraften för att läsa 
mer.  

Den personal som läst litteratur har läst samma bok, ”Jämställdhet i förskolan – metoder 
och möjligheter” vilket kan ge en grund för att påbörja diskussioner. Många av 
förskollärarna framhåller också vikten av att alla kommer in i ”tänket”:  

Tänket har kommit igång.  

Jag använder genusögonen så gott som hela tiden i det vardagliga arbetet. 

En förskollärare tycker dock att det blir för mycket prat om genusglasögon som tas på 
och av: 

Det blir tokigt när man säger att man tar på sig, man tar av sig. Tar man av sig när man går 

hem? Antingen har man en sådan syn /…/ eller så har man inte. 

En av förskollärarna berättar att hon, som läst litteratur, märkt att inte alla alltid förstår 
vad hon talar om och ibland känner hon sig obekväm i rollen som pådrivare av en 
jämställdhetsdiskussion: 

Man blir lite som en pekpinne, istället för att den andra förstår vad man menar. 
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Barnlitteratur 

”Medvetenheten ska öka när vi lånar böcker från bokbussen, se till att det blir lika många 
böcker med flickor respektive pojkar som huvudperson”  

Dessa rader kan man läsa i den ena förskolans mål. Det visar sig också under intervjuerna 
att de flesta tänker på vilka böcker de lånar och vilka roller flickor/pojkar har i böckerna.  

Att det inte bara blir killar som har speciella roller i böckerna. 

Det är en annan slags sagor nu. 

Dock anser förskollärarna att det finns för få böcker med genusaspekt: 

 Fler författare borde tänka på pojkar och flickor då de skriver. 

En förskollärare motsätter sig helt uppfattningen att det skulle vara svårt att hitta böcker 
där könen framställs som jämställda: 

 Nya böcker, av svenska barnboksförfattare, är väldigt jämställda och genomtänkta. Pojkar som 

visar känslor och gråter och flickor som är arga, rollerna är väldigt blandade. 

Under intervjuerna kom vi också in på könsroller i sånger. Många hade inte reflekterat 
över detta tidigare: 

Personligen har jag inte tänkt någonting på sånger men när jag sitter här och funderar så kan jag 

inte komma på hur man överhuvudtaget kan lägga in något genus i de sångerna vi sjunger. 

Blinka lilla stjärna passar väl alla. 

Det blir lite diskussion om huruvida man kan/ska ignorera könen i sångerna:   

Sjörövar-Fabbe var ju en karl! 

En förskollärare föreslår då att man kan kontra den sången med sången om Svarta Malin, 
som var en kvinnlig sjörövare. 

Lekmiljö 

Många tycker nog att pojkar ska leka med dockor och flickor ska leka med bilar men det är ju inte 

det det handlar om.  

Den personal som gjorde om barnens lekmiljö i våras då de startade sitt 
jämställdhetsarbete är mycket nöjda. Det märks att personalen har fortsatt att tänka på 
lekmiljön och flera förskollärare menar att de ändrar miljön ”stup i kvarten” beroende på 
hur barngruppen fungerar. Flera avdelningar har ett tomt rum som barnen får använda 
som de vill. 

Om man är tillåtande behöver man inte alltid vara så skapande (som vuxen).  Man ger barnen 

möjlighet och hjälper dem att utforma det vidare. Barnen signalerar sina behov. 

Inget statiskt möblemang som är i vägen. 

Förskollärarna har observerat att samleken mellan flickor och pojkar har ökat sedan de 
blandat ”pojk- och flickleksaker” i samma rum. 

Allt i ett och samma rum. Sida vid sida står bilar och dockor. 

Man ska ställa fram både för pojkar och för flickor för att de ska träffas. 
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I ett rum har man Barbiedockor och en kulbana. Till att börja med lekte pojkar och 
flickor med sina saker men när de lekte bredvid varandra blev de nyfikna 

De träffades där, både flickor och pojkar. Pojkarna började med kulbanan, sedan kom flickorna; 

Nej, vi ska leka här med Barbiedockorna. /…/ Sedan blev det att alla klädde på Barbiedockorna, 

både pojkar och flickor, ingen lekte med kulbanan. Eller tvärtom, flickorna vill leka med kulbanan 

också. 

De flesta i min studie, både i intervjuer och i enkäter, menar att barnen på deras förskolor 
leker bra tillsammans, flickor och pojkar. När barnen leker rollekar har personalen 
uppmärksammat att även pojkarna vill vara mamma och baby. Även flickorna tar andra 
roller. Förskollärarna säger i intervjuerna: 

Killarna vill också vara mammor /…/ köra vagnarna och så. 

Tjejerna gör de här lite tuffare lekarna också. 

Ibland behöver man dock introducera flickorna i mer traditionella pojklekar, tycker en 
förskollärare. Hon brukar till exempel ta med sig flickorna och bygga mekano och anser 
att det är bra att det bara är flickor till en början: 

Då får de bygga på sitt sätt, som de vill. 

En förskollärare menar att åldern på barnen påverkar samleken, att det är lättare när de 
bara har små barn: 

Femåringarna lekte mer utpräglat bara flickor respektive pojkar. Nu är det naturligt att de 

blandas. De kanske inte har fått de där värderingarna ännu. 

Nästan alla barn tycker om att klä ut sig, menar förskollärarna. Särskilt populärt är det att 
klä ut sig till prinsessa, både bland flickor och bland pojkar. 

Pojkarna vill också ha smycken, tar fram spegeln och tittar att örhängena sitter bra. 

Det är viktigt att man bekräftar att både flickor och pojkar är fina i sina glittriga 
klänningar, betonar förskollärarna. Detta har mötts av olika reaktioner hos föräldrarna. 
Personalen vill dock visa på att det är en roll och att killar också kan spela den och en 
förskollärare berättar: 

Förra året gjorde vi Guldlock som teater för barnen och personalen. Då hade vi ”Anders” som var 

Guldlock. 

Föräldrasamverkan 

På en vägg på en av förskolorna läser jag:  

”Samverkan med föräldrarna har stor betydelse i förskolans jämställdhetsarbete. 
Genom att involvera föräldrarna i diskussionen om jämställdhet i förhållande till 
förskolans värdegrund ökar möjligheten till en ömsesidig förståelse om arbetet 
med jämställdhet.” (Texten har förskolan hittat i Skolverkets ”Allmänna råd och 
kommentarer för kvalitet i förskolan”, 2005) 

Att väcka genustankar hos föräldrarna ser personalen som sin uppgift. Flera avdelningar 
hade exempelvis tagit upp tvärt-om-tänket på ett föräldramöte. (Tvärt-om-tänket innebär 
att man ska fråga sig själv om man hade gjort/sagt lika om barnet varit en flicka/pojke 
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och står omskrivet i Henkel, 2006) Detta ledde till intressanta diskussioner och en 
förskollärare märkte att flera föräldrar började reflektera mer över vilka skillnader de 
gjorde i förhållningssätten till barn av olika kön. Hon säger: 

Det är uppskattat att ha de här diskussionerna, det tycker alla föräldrar. 

Förskollärarna har dock olika erfarenheter av att lansera jämställdhetstanken hos 
föräldrarna.  

Man måste vara lite taktisk och professionell när man lägger fram det. Man får säga det på ett 

sätt så att man inte stöter sig. 

En del tycker att det har gått lätt, att de flesta föräldrar har varit positiva till att de ska 
arbeta med jämställdhet på förskolan. Vissa föräldrar hade emellertid påtalat att de inte 
ville att personalen skulle överdriva. Andra förskollärare har haft laddade diskussioner 
med sina föräldragrupper. På en avdelning hade speciellt papporna oroat sig för att deras 
söner skulle bli homosexuella om de tilläts klä ut sig i tjejkläder på förskolan. 

Deras första pojke som kom i kjol, de var ju helt förtvivlade. 

Där hade personalen fått lägga ner mycket tid på att samtala med föräldrarna och 
informera dem om hur de tänkte. Nu upplevde de att den värsta ”rädslan” hade lagt sig.  

Samtidigt menar förskollärarna att de kan se tecken på att en ny pappabild håller på att 
växa fram; pappan som tar mer ansvar för sina barn. De berättar om pojkarna som i 
rolleken pratar jobb i mobiltelefonen och samtidigt kör barnvagnen. Det märks också på 
barnen att de flesta pappor både lagar mat och städar. Dock säger en förskollärare: 

Om alla föräldrar var lika jämställda som förskolan och skolan är så skulle det vara ett helt annat 

samhälle. Det är ju därifrån, tycker jag, 90 procent av ojämställdheten kommer ifrån, det kommer 

hemifrån. 

Hon berättar, som ett exempel, att föräldrar mer ofta än barnen blir upprörda om det inte 
finns ett barn av samma kön (och ålder) som deras barn kan leka med när det kommer till 
förskolan. 

Flera avdelningar ser ”hallsituationen” (lämningar och hämtningar) som ett bra tillfälle 
att föra ut sitt jämställdhetsarbete till föräldrarna. Då blir det till exempel naturligt att be 
den hämtande pappan att laga den trasiga hängaren i sonens jacka. En förskollärare 
förklarar: 

Man lägger över ansvaret (på pappan) och skojar med föräldrarna och berättar då att vi håller på 

och arbetar mycket med genus och att det är därför som vi gör så här. 

En avdelning hade under våren haft ett projekt om olika yrkesroller efter att ha hört ett 
barn säga: ”Min mamma jobbar på dagis men min pappa har ett riktigt jobb.” I det 
projektet involverade man föräldrarna genom att låta dem svara på frågor om sina arbeten 
och lämna fotografier från arbetsplatserna. Barnen hade också fått svara på frågor om vad 
de trodde att föräldrarna gjorde på arbetena samt rita hur de trodde det såg ut där. 
Materialet sammanställde man till en utställning. Alla var mycket nöjda med projektet 
och genusdiskussionen med barnen tog fart. Barnen är numera medvetna om att man kan 
vara både polis och vägarbetare om man är kvinna, precis som man kan vara 
sjuksköterska som man, hävdar personalen. 
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En hel månad ska den ena förskolan nu ha öppet hus då föräldrarna kan komma på besök, 
när som helst men helst föranmälda, och delta i verksamheten. Då kan föräldrarna se och 
diskutera jämställdhetsarbetet. Det är populärt, berättar en förskollärare: 

Förra gången, i våras, hade vi jättestor uppslutning. 

Reflektionstid 

All personal ger uttryck för att de har för lite tid för att reflektera. På en enkät står: 

Framför allt behöver man diskutera och det får vi ingen tid till. Givetvis finns tänket hos en hela 

tiden men det stannar liksom där när man ej har tid att diskutera på huset eller på avdelningen. 

En förskollärare menar att de som satt i pedagoggruppen i våras kom igång med 
jämställdhetsarbetet just för att de hade extra tid att diskutera och reflektera. 
Uppfattningen är dock att de inte lyckades/hade tid att föra ut diskussionen till 
förskolorna: 

Vi pratar och har de här diskussionerna i pedagoggruppen och sedan försöker vi att få ut det 

men det ebbar liksom ut... 

Att det är viktigt att arbetet involverar alla på förskolan, menar dock flertalet.  

Man måste prata med varandra om det ska gå framåt. 

Vi har nästan inte diskuterat överhuvudtaget, känns det som, och då kommer man ingenstans. 

Även om tiden för gemensam reflektion inte finns så menar många, både i enkäten och i 
intervjuerna, att de ofta pratar med sina kollegor men att det som regel begränsas till 
diskussioner på avdelningen. En enkätkommentar: 

I arbetslaget diskuterar vi med varandra, men det har inte blivit så mycket diskussioner 

tillsammans hela förskolan. 

Som underlag till de reflektioner de ändå gör använder många observationer, enligt 
enkäten. Genusaspekten på observationerna är dock något relativt nytt. En förskollärare 
uttrycker sig: 

Förr tänkte vi inte så mycket på genus när vi jobbade. Vi observerade men tanken var inte där.  

De flesta observerar barngruppen under lek men någon skriver på enkäten att de även 
observerar varandra i samspelet med barnen. På enkäten finns en fråga om pedagogernas 
inställning till att använda sig av videokamera för att tydligare upptäcka hur personalen 
förhåller sig till flickor respektive pojkar. Väldigt få är uttalat negativa till att filma eller 
själva bli filmade, även om många ännu inte har tagit ställning. De som var positiva 
menade att en sådan form av observation skulle ge mycket och att man skulle få konkreta 
saker att diskutera utifrån.  

Det skulle nog bli många aha-upplevelser 

Jag tror att en sådan metod skulle vara utmärkt, jag tror att större delen av ens beteende sker 

omedvetet. 

Man skulle se verkligheten som den är. 
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Loggboken 

Av enkäten kunde jag utläsa att 17 av 24 av de svarande skrev i loggboken någon gång 
per månad. Där framgick också att nästan en tredjedel, 7 av 24, alltid diskuterade 
loggboken på avdelningsmötena medan nästan hälften, 11 av 24, gjorde det ibland. Detta 
verkar dock vara fel. Under mina intervjuer och samtal har det framkommit att många 
svarat på hur det var under våren, då loggboken var nyinförd och välanvänd. 

Under hösten anser många av förskollärarna att de inte har haft tid, eller ork, att skriva i 
loggboken. 

Loggboken är ett jättebra verktyg men då måste allting annat ligga på plats. 

Situationen känns så jobbig så man orkar inte. 

Flera säger sig heller inte se någon vits med att skriva i loggboken om de ändå aldrig har 
tid att reflektera över det som man själv och kollegorna har observerat/skrivit.  

När man börjar skriva så hinner man inte utväxla några meningar med varandra. 

Om loggboken kan hjälpa till att skaffa reflektionstid så menar ändå många förskollärare 
att de gärna vill använda den. 

Skulle vi diskutera lite mer vad vi skrivit i loggboken så skulle vi nog skriva mer också. 

Allmänt behövs det mer reflektionstid och om nu loggboken skulle hjälpa oss till det så kan vi lätt 

acceptera den.  

Vad har hindrat respektive stimulerat en 
utveckling av jämställdhetsarbetet?  
Tid 

Jag vet inte riktigt vad det är som gör att inte tiden finns… men jag tror att det är att det är så 

mycket just nu och… 

Tidsbrist är det avgjort dominerande svaret på vad som upplevs som ett hinder när jag 
samtalar med förskollärarna. Tiden för att arbeta med jämställdhet finns helt enkelt inte, 
menar de. De vill inte släppa arbetet men allt måste få ta sin tid och just nu känner 
förskollärarna att de måste prioritera de små barnen och de nya barngrupperna.  

Att förskolorna har privatiserats under hösten har också ”stulit tid”. Trots att förändringen 
inte är stor, enligt förskollärarna, så är det en del nya rutiner och papper att sätta sig in i.   

De flesta i personalen saknar tid till att reflektera över jämställdheten på förskolan och 
över sitt arbete. På såväl avdelnings- som personalmöten upplever de att det alltid finns 
så mycket annat att prata om. En förskollärare menar: 

Ska vi jobba med det här så måste vi få tid att reflektera ihop och framför allt diskutera hela tiden 

och det känner inte jag att vi har. Varken på avdelningen eller huset.  

I startfasen var loggboken en av de saker som stimulerade arbetet, anser en förskollärare. 
Då var det lätt att få igång diskussionerna på avdelningen fortsätter hon. 
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Man hade det på pränt, just en situation som man kunde prata om./…/ Då kunde man bygga 

utifrån den situationen som hänt, det blev så konkret. 

Just att man, trots tidsbrist, har fortsatt att prata med varandra tror dock många har 
fortsatt att stimulera jämställdhetsarbetet.  

Vi pratar mycket om det även om vi inte har något på papper. Vi håller det levande i samtalet.  

Vi försöker att den andra säger till den tredje. Vi försöker informera, så gott det går. 

Flera förskollärare uttrycker frustration över att man på förskolorna inte kan fokusera på 
en sak i taget.  

Man skulle vilja att vi bara höll på med det, så att alla kunde koncentrera sig på det. 

Det blir lätt /…/ nu ska vi göra det här under den här perioden och så mattas det av. 

Någon skriver, tvärtemot, i enkäten: 

Alla ska fokusera så mycket på det att man lätt glömmer bort vad det är som man vill uträtta. 

Att många av tankarna kring hur man kunde starta jämställdhetsarbetet väcktes i 
pedagoggruppen, och stannade där, har hindrat utvecklingen menar flera i personalen, 
både inom och utom pedagoggruppen. En förskollärare säger: 

Svårt att få det att fungera, att vi ska få samma tänk allihop. Just det att man inte hinner ta ut det 

till den stora gruppen. 

Nu hoppas förskollärarna på en ändring, då förskolecheferna just infört en särskild punkt 
på personalmötena till diskussion om jämställdhetsarbetet. En förskollärare tycker: 

Jättebra att vi har öronmärkt lite tid så att vi kan hinna diskutera lite. 

Barngruppen 

Att flickor och pojkar leker så mycket tillsammans verkar både stimulera och hindra en 
utveckling av jämställdhetsarbetet. En som jag samtalat med under mina besök säger att 
”barnen är tillåtande”, hon anser att det är barnen själva som driver jämställdheten 
framåt. Under intervjuerna berättar förskollärarna att de har sett en ökad samlek efter att 
ha gjort ommöbleringar. Detta stimulerar personalen till att pröva nya ommöbleringar och 
en del möblerar om ”stup i kvarten.” Just det att barnen leker mycket tillsammans, över 
könsgränserna, verkar också göra att en del i personalen inte anser att det behövs något 
speciellt jämställdhetsarbete. På enkäten skriver någon: 

Vi har inte arbetat så mycket med jämställdhet i min grupp ännu. Men jag tycker att våra barn är 

duktiga på att leka med lite av varje och inte bara flickor med flicksaker och pojkar med 

pojksaker. 

Att man fått många små barn på förskolorna ser nästan all personal som ett hinder. De 
anser helt enkelt inte att de har tid att arbeta med jämställdhet då de nya små tar så 
mycket tid. Ännu en enkät: 

Nu har vi tio riktigt små barn /…/ så jag känner att denna termin måste ägnas åt att få 

barngruppen trygg. 

En förskollärare menar också att det är svårare att jobba med jämställdhet med små barn, 
andra tycker att små barn är mer jämställda ”av sig själva” så att det inte är lika viktigt. 
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Visst kan man tänka mycket genus med de små barnen också men man hade lite mer att jobba 

med med 4-åringarna.  

Pojkunderskott anges också som ett hinder av en av dem som jag pratade med. Den 
personen menar att det är svårare att jobba genusinriktat när de har så få pojkar i gruppen. 

Samarbete 

En anledning till att jämställdhetsarbetet går framåt är att det är naturligt för dem, sade en 
i personalen under ett av mina besök. När de hör eller läser något nytt så tänker de att ”så 
här gör vi redan”. De får bara ord på sitt arbete, fortsätter hon. Många andra, av dem som 
jag talat med, hävdar just att de redan arbetar jämställt. Att barnen på förskolan leker 
tillsammans, både flickor och pojkar, bekräftar att jämställdheten fungerar, menar de. Det 
finns dock de som opponerar sig mot detta och menar att man måste lyfta fram och 
analysera det man ser för att kunna veta hur jämställt man arbetar. På enkäten skrev 
någon:  

Man är nog inte så genusmedveten som man tror. 

Att ha en diskussion om jämställdhetsarbetet på ett personalmöte var en önskan redan på 
slutet av mitt utvecklingsarbete men har ännu inte skett. På planeringsdagarna i höstas 
gjorde dock personalen värderingsövningar, med fokus på genus. Mitt intryck är att det 
var uppskattat. En förskollärare sa att det var;  

Intressant hur olika man tänker som personal.  

Hon undrar om det är en reell bild eller den traditionella bilden som man har ”i 
ryggsäcken” och tycker att det är viktigt att fortsätta diskussionerna med kollegorna för 
att stimulera jämställdhetsarbetet.  

Viktigt att man sitter i den lilla gruppen. Hur tänkte du? Jamen så här tänkte jag/…/ Att man vet 

hur man har tyckt och varför. 

En annan förskollärare framhåller också värdet av diskussioner men tror att intresset är 
väldigt olika: 

En del vill inte vara så personliga med sina arbetskamrater. Man måste våga visa sig själv men 

det kan vara jobbigt att börja gräva och inse hur ojämställd man är. 

Arbetet har inte varit övergripande och att de diskussioner som man har haft hittills mest 
har skett avdelningsvis ser flera som ett hinder för jämställdhetsarbetet. En förskollärare 
menar att: 

Man är lite insnöad på sin egen avdelning. 

 Det hördes emellertid även röster från förskollärarna om att man måste börja med arbetet 
på sin egen avdelning, att det är viktigast att det fungerar där. 

Så tänker man och så jobbar man med den lilla gruppen. 

Vi är ju ett arbetslag också. 

 Flera av personalen menar att det personliga engagemanget är det viktigaste. En 
förskollärare säger: 
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Att jag har en sådan inställning tycker jag ger mycket mer än om jag skulle dra igång något 

projekt bara för att…  

På en enkät kan jag läsa: 

Det viktigaste är personalens inställning till jämställdhet i allt, inte bara i arbetet. 

Jämställdhetsarbetet handlar alltså, enligt flertalet, om hur just hon/han är och hur 
hon/han bemöter barnen. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Att arbeta mot samma personalgrupp i mitt examensarbete som i mitt utvecklingsarbete 
visade sig svårare än jag hade trott. Nu kom jag tillbaka till ”mina” förskolor men i en 
något annan roll. Under utvecklingsarbetet hade vi visserligen samarbetat men jag hade 
också haft en inspirerande och något drivande roll. Denna gång var det en undersökning 
som jag skulle göra, jag ville fånga deras bild av jämställdhetsarbetet. Ibland kändes det 
som om personalen upplevde detta som en kontroll, som om jag vill se om de hade 
uppfyllt det som vi pratade om i våras och om de klarade att driva arbetet framåt. Detta 
var dock långt ifrån mitt syfte och en del samtalstid gick åt till att förklara och till att ta 
personalen ur deras ”försvarsställning”. Att jag arbetat med dem tidigare gav mig 
emellertid även en förförståelse för deras situation vilket, som jag upplever det, 
underlättade min tolkning. Här gällde det dock att hålla isär fakta och känslor. “När man 
tolkar andra människors känslor och upplevelser utifrån sina egna känslor och 
upplevelser befinner man sig på mycket osäker mark.” , skriver Thurén (1991, sid. 47) 
Att jag varit medveten om problemet tror jag ändå minskat risken för hopblandning av 
egna och andras känslor i studien. Jag har hela tiden strävat mot en opartiskhet även om 
jag håller med Britta Wingård som hävdar att objektiv forskning inte förekommer utan att 
alla väljer hur de ser på saker och hur de går vidare och att forskningen därför alltid blir 
subjektiv. (Föreläsning 2007-09-10, LHS) 

Tillförlitlighet 

Studien har låg generaliserbarhet då den endast utförts vid två förskolor.  

Nästan all personal, 24 personer av 29, har deltagit i studien genom att besvara en enkät. 
Det var första gången som jag arbetade med enkäter och jag är inte helt nöjd med hur jag 
lyckades utforma enkäten. Jag trodde att besvararna skulle skriva mer spontant under den 
sista öppna frågan och först vid insamlandet och bearbetningen av enkäterna insåg jag att 
den upplevdes för ”frivillig”. Det hade varit bättre att formulera en direkt fråga om vad 
som de upplevde hindrade utvecklingsarbetet och vad som påverkade det positivt. Frågan 
hade då även fått ett nummer och varit svårare att hoppa över. Följdfrågan till fråga 7, om 
personens inställning till att filma/bli filmad, gav exempelvis många kommentarer.  
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Fråga 5, om personalen ansåg att ledningen var engagerad i jämställdhetsarbetet, borde 
jag inte ha haft med. Den är känslig och svår att svara på med ett ja eller nej. Efter samtal 
vid besök så är mitt intryck att fler än de två som på enkäten uppgivit att de är något 
kritiskt inställda till ledningens engagemang faktiskt är det. Om frågan ställt vid enskilda 
intervjuer, där de tillfrågade också hade haft en större möjlighet att utveckla sina svar, 
tror jag om att resultatet hade blivit ett annat. 

Vid transkribering av intervjuerna upptäckte jag att jag emellanåt kom med ledande 
frågor men anser att dessa endast bidrog till att klargöra det förskollärarna talade om och 
att jag inte ”lade ord i någons mun”. Jag finner också stöd för mitt förfarande hos Kvale 
(1997) som skriver att ledande frågor lämpar sig för att verifiera intervjuarens tolkningar 
samt pröva tillförliten i respondentens svar.  

Förskollärarna som jag intervjuat fick efter genomförd intervju ett sammandrag av denna, 
med möjlighet att kommentera det jag skrivit. Även övrig personal gavs möjlighet att läsa 
och kommentera sammandraget och de kommentarer som jag fick stödde min tolkning 
och bekräftade använda citat. 

Då förskollärarna representerar alla avdelningar på förskolorna så anser jag att 
intervjuerna med dem, tillsammans med enkäter och gjorda besök, givit mig en god bild 
av personalens syn på sitt jämställdhetsarbete.  

Resultatdiskussion 
Personalen på de två förskolor som ingått i min studie verkar kämpa med ungefär samma 
problem som de som ingått i tidigare studier, exempelvis Larsson och Nikell (2004) samt 
Dahlin (2005).  Att inget nytt har framkommit av min studie kan vid en första anblick ge 
intryck av att den är onödig. Jag anser dock att det även kan tolkas helt tvärtom; min 
studie belyser och befäster de svårigheter som ofta förekommer under ett 
jämställdhetsarbete. 

Personalens syn på sitt jämställdhetsarbete 

Vilken syn har personalen på sitt jämställdhetsarbete? 

Personalens syn på jämställdhetsarbetet är något splittrad. Som framgår av resultatet kan 
de delas in i tre kategorier; ”det går framåt”, ”det står still” samt ”det är bra som det är”. I 
intervjuerna säger alla förskollärare att det är viktigt att arbeta mot en ökad jämställdhet 
men det finns delade meningar om vilken prioritet arbetet ska ha och hur de ska gå 
vidare. Några vill att man ska fokusera på jämställdhetsarbetet medan några andra menar 
att fokus just nu måste få ligga på de små barnen. Flera verkar också lite uppgivna och 
menar att det inte är någon idé med exempelvis observationer när de ändå inte ges tid för 
reflektion. 

Både i enkäter och under mina besök säger personal att de redan arbetar jämställt och att 
de behandlar alla lika. Flera i personalen anser också att små barn är mer jämställda ”av 
sig själv”.  Som belägg för jämställdheten lyfter de fram att flickor och pojkar leker bra 
tillsammans och att det råder en bra stämning på förskolan. 
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Av intervjuer och enkäter framgår att många i personalen anser att den personliga 
inställningen till jämställdhet är det viktigaste och att jämställdhetsarbetet handlar om hur 
just hon/han bemöter barnen. Ett citat, hämtat från enkäten, kan ses som en 
sammanfattning av personalens syn på jämställdhetsarbetet: 

Det viktigaste är att vi har startat projektet. Tiden får visa vad det blir. 

Det är inte ovanligt eller konstigt att vi uppfattar oss jämställda då Sverige ofta framställs 
som ett av de mest jämställda länderna i världen. (Tallberg Broman, 2002; 
Lärarförbundet, 2002 och SOU, 2006) Dahlin (2005) fann att de pedagoger som ingick i 
hennes undersökning trodde att de var väldigt jämställda, innan de påbörjade sina projekt. 
Att komma igång med jämställdhetsarbetet kan vara svårt då det, enligt Skolverket 
(1999) ofta är stor skillnad mellan uttalad vilja och reell handling. Det är lätt att se 
fördelen med jämställdhet i samhället men svårare att vara beredd att ändra på sig själv 
Detta beror, enligt Skolverket, på att ”vi är våra kön på ett helt annat och mer 
grundläggande sätt än vi är våra attityder och åsikter”. (sid. 109) Vi kan byta attityder och 
åsikter utan att vår identitet hotas medan könsidentitet är något djupare än det som 
uppfattas av vårt förnuft. Larsson och Nikell (2004) har i sin studie kommit fram till att 
det behövs både kunskap och tid för reflektion när man startar ett jämställdhetsarbete. Att 
kunskap behövs för att upptäcka hur det står till med jämställdheten på en förskola menar 
även SOU (2006) som skriver att trivsel inte är någon garanti för att förskolan är 
jämställd. Projekten som ingår i Forsbergs och Skolverkets (1998) sammanställning tar 
dock upp just ökad samlek och ”vänlig stämning” som ett troligt resultat av 
jämställdhetsarbetet. 

Att många av barnen på förskolorna är små, från ett år, borde inte betyda att 
jämställdhetsarbetet ”läggs på is”. Skolverket (1999) skriver att när barnet upptäcker 
skillnaderna mellan könen och börjar det också etablera en egen könsidentitet och 
olikheterna blir synbara i lekar och beteenden. Tidpunkten för barns uppfattning om sin 
fysiska könstillhörighet brukar, enligt utvecklingspsykologin, förläggas till någonstans 
mellan ett och ett halvt och två år, skriver Månsson (2000) Att det är viktigt att arbeta 
med jämställdhet även med riktigt små barn menar Wahlström (2003). Hon säger att det 
är inte bara är samtal som påverkar barnen utan att även kroppsspråk och annan fysisk 
kommunikation sätter spår hos små barn.  

Jag anser att det är farligt att reducera jämställdhetsfrågan till en attitydfråga, det 
personliga ”tyckandet” får aldrig väga tyngst. Det är också min övertygelse att det behövs 
kunskap för att få syn på sina egna värderingar. Övertygelsen har stärkts allteftersom jag 
själv, inför utvecklingsarbetet och nu examensarbetet, har läst litteratur om genus och 
jämställdhet. Ju mer jag läser desto mer intresserad blir jag och desto fler tecken på 
ojämställdhet men även jämställdhet ser jag i min omgivning. Min erfarenhet är alltså att 
om man inte börjar läsa så väcks heller inte intresset som stimulerar en att läsa, och 
fundera, vidare. Mest stimulerande är det förstås att fundera tillsammans. 

För att de förskolor jag studerat ska känna sig motiverade och orka gå vidare tror jag att 
det är nödvändigt att någon hjälper dem att få syn på det som de faktiskt har åstadkommit 
och påminner dem om att jämställdhetsarbete ofta är så här; motigt och tidskrävande. 
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Hinder och stimulans för jämställdhetsarbetet 

Vad har hindrat respektive stimulerat en utveckling av jämställdhetsarbetet?  

Tid, observation och reflektion 

Att just tidsbrist är det som personalen ser som främsta hinder för en utveckling av 
arbetet med jämställdhet framgår tydligt i resultatet. Personalen ger i både enkäter och 
intervjuer uttryck för att de saknar tid både för att diskutera med varandra, speciellt hela 
kollegiet, och för att göra observationer. Ändå anger många i enkäten att de gör 
observationer av barngruppen, även om de skulle vilja ha tid att göra fler. En majoritet är 
också positiv till att använda en videokamera för att få syn på hur de verkligen bemöter 
barnen.  

Det försprång som de förskollärare som ingår i pedagoggruppen fick när de var med och 
startade upp arbetet tidigt i våras verkar bestå. Förskollärarna ger också i intervjuerna 
uttryck åt att det är svårt att få ut informationen från gruppmötena till övrig personal. 
Samtidigt menar de att det är viktigt att arbetet involverar all personal 

Även Wahlström (2003), som har varit med och startat upp många jämställdhetsprojekt, 
har konstaterat att hindren till viss del handlar om tid. I förskolan är ofta arbetssituationen 
så trängd att tiden för reflektion saknas. SOU (2006) skriver också att många av de 
projekt de stödde just menade att brist på tid var den största svårigheten. Deltagarna 
upplevde det som frustrerande att förändringen tog sådan tid. SOU poängterar dock att 
tidsbrist inte är en anledning för att ”slippa” jämställdhetsarbete.  

SOU (2006) hävdar också att observation och dokumentation är två självklara delar av 
jämställdhetsarbetet. Genom att observera och dokumentera olika situationer på förskolan 
får personalen kunskap om vilka könsmönster som finns och hur de påverkar barnen. 
Dokumentationen blir sedan ett underlag för reflektion tillsammans med kollegor. Detta 
blir ett sätt att få alla delaktiga. 

När jag observerar gör jag något mer än bara ser. Att observera blir ett medvetet samlande av 

iakttagelser, något jag sett eller hört men ännu inte reflekterat över. En observation väcker frågor 

och gör mig nyfiken på något jag vill förstå mer om. (SOU, 2066, sid. 86) 

Att mycket av jämställdställdhetsarbetet försiggår inne i förskollärarnas huvuden, utan att 
de ges tid till att reflektera tillsammans med sina kollegor, menar jag är bortkastade 
resurser. Det är viktigt att förskolorna hittar sätt, och tid, till att diskutera tillsammans i 
kollegiet. Att förskolecheferna nu lägger in jämställdhetsarbetet som en fast punkt på 
personalmötena är ett steg i rätt riktning, anser jag. 

Videoobservationer menar även jag är ett bra sätt att upptäcka hur vi bemöter barnen. Det 
blir lättare att se hur barnens beteenden är relaterade till de sätt på vilket vi vuxna agerar. 
Man måste dock vara medveten om att det kan vara svårt och känsligt och detta tror jag 
är anledningen till att så pass många i enkäten angav att de ännu inte hade tagit ställning. 
Det är viktigt att inte skuldbelägga varandra, att inte leta syndabockar.  
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Litteratur 

Hälften av personalen har läst litteratur om jämställdhet visar enkäten. Av den framgår 
också att de har läst samma bok. Flera i personalen har vid besök angivit att de inte haft 
tid eller känt sig motiverade att läsa. 

Vid intervjuer och besök berättar några, av dem som läst, att de tyckte litteraturen var 
intressant och att de hade fortsatt att läsa av eget intresse. En av dem såg det dock som ett 
hinder för jämställdhetsarbetet att inte alla läst litteraturen då hon upplevde det som svårt 
att diskutera utan gemensamma referenser. En förskollärare menar emellertid att det blir 
tjatigt med pratet om ”genusglasögon”. 

Dahlin (2005) menar att jämställdhet idag formuleras som en kunskapsfråga. Hon anser 
att det ligger en övertro på den ”rätta” litteraturen och att det finns en dominerande 
diskurs kring vad som anses vara rätt perspektiv. De genusteorier som oftast läses på 
förskolorna ger upphov till ett speciellt språkbruk. Man bekräftar sina upptäckter med att 
man fått ”tänket” och tagit på ”genusglasögonen” och anser ofta att detta räcker. 
Dessutom, menar Dahlin, finns en uppfattning om att detta seende är objektivt. 

Kunskapen ger därmed inte nödvändigtvis en reell förändring inom förskolan och det förändrade 

blir således inte alltid mätbart, när emancipationen återfinns i pedagogernas huvuden.      

(Dahlin, 2005, sid. 22) 

Att skaffa kunskap och inspiration genom att läsa litteratur är dock något som SOU 
(2006) stödjer. De menar att det kan kännas skönt att starta med något som någon annan 
redan har prövat men betonar samtidigt att man först måste göra observationer på den 
egna förskolan för att kunna hitta en metod som passar just där. Det är viktigt att 
jämställdhetsarbetet är förankrat på den egna förskolan för att det ska kunna fortgå.  

Förankringen på egna förskolan lyfter även Lärarförbundet (2006) fram och betonar 
också vikten av att ha en gemensam terminologi för att undvika tolkningsproblem. De 
föreslår att man ordnar en studiecirkel, helst på arbetstid, så att alla är med, det vill säga 
även de ”inte redan frälsta”. Kompetensutveckling är en del av jobbet menar de. 

Jag fruktar att det privata engagemanget alltid kommer att styra om pedagogerna läser 
eller inte och detta ser jag som ett hinder för jämställdhetsarbetet. Om inte all personal 
läser samma litteratur i ett initialt skede så måste de hitta en annan gemensam plattform 
att stå på. Risken finns att den som inte har läst litteraturen känner sig utanför och inte 
blir så engagerad i jämställdhetsarbetet. Visserligen menar även jag att man inte ska 
förlora sig i litteraturen men jag anser ändå att det är en bra utgångspunkt och den bok, 
Jämställdhet i förskolan – metoder och möjligheter, som de aktuella förskolorna valt att 
börja med anser jag ger en bra blandning av fakta och andras erfarenheter och upptäckter. 
Att läsa boken i cirkelform och på arbetstid tror jag skulle passa båda förskolorna. 
Tidsbristen skulle lösa sig och de som angav brist på motivation som anledning till att de 
inte läst skulle kanske tycka att det var mer givande att läsa och diskutera tillsammans 
med kollegor. 

Föräldrasamverkan 

I intervjuerna framkom att alla avdelningar hade kommit långt i sin samverkan med 
föräldrarna, även om vissa avdelningar hade fått kämpa mer än andra, exempelvis den 
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avdelning som haft föräldrar med ”homofobi”. Alla avdelningar har haft utvecklande 
diskussioner på föräldramötena och använt samtalen i hallen till att föra ut sitt arbete och 
till att lyssna på föräldrarna. En avdelning hade också genomfört ett projekt i samarbete 
med föräldrarna. Även om en förskollärare menar att mycket av ojämställdheten kommer 
hemifrån så menar de flesta att en fungerande föräldrasamverkan är stimulerande för 
deras jämställdhetsarbete och i vinter bjuder de in alla föräldrar till öppet hus.  

Samarbetet med föräldrarna är något som, enligt SOU (2006) och Forsberg och 
Skolverket (1998) gör jämställdhetsarbetet mer framgångsrikt. Även Wahlström (2003) 
menar att det är nödvändigt att ta med alla tre parter; barn, personal och föräldrar i 
jämställdhetsarbetet. Hur personalen bemöter föräldrarna, vilken status de ger dem, 
påverkar barnen och deras status i gruppen. Därför är det viktigt att jobba med respekten 
mellan hem och förskola vid lämningar och hämtningar. Dubbel socialisation (att få 
normer och värderingar hemma att gå ihop med dem som finns på förskolan), som 
Olsson/Olsson (2004) skriver om, underlättas för barnet om personal och föräldrar har en 
bra samverkan och en öppen diskussion. 

Jag anser att personalen har lyckats att få med föräldrarna i diskussioner och har undgått 
att fokusera på barnen. Det är viktigt att få fram att det inte är barnen som ska förändras 
utan de vuxna/ samhället. Att personalen bemötte de oroliga pojkföräldrarna med att 
förklara hur de tänkte och arbetade var bra. Det verkar ju också ha fungerat och kanske 
kommer de nya kunskaper och tankar som föräldrarna fått att märkas i andra 
sammanhang, exempelvis i diskussioner på deras arbetsplatser. 

 

Samtal och lekmiljö 

Trots att flera av förskollärarna säger att det känns jobbigt just nu så ger ändå många i 
personalen intryck av att de är ”på väg”. En enkät lyder: ”Vi är med på tåget.”. Flera i 
personalen ger också uttryck för att de pratar mycket med sina närmaste kollegor och en 
förskollärare säger att de ”håller projektet levande i samtalet.” En annan förskollärare 
anser dock att det finns en risk för att man blir ”insnöad” på sin egen avdelning och 
många med henne vill ha ett övergripande samarbete gällande jämställdhet. 

När det gäller lekmiljön, ur genusperspektiv, säger förskollärarna att de är mycket nöjda 
med hur det arbetet har utvecklats. Att de ser hur samleken mellan könen har ökat 
stimulerar dem till att fortsätta att arbeta med miljön. 

Det är inte bara de vuxnas förhållningssätt till barnen som är viktigt i 
jämställdhetsarbetet, skriver Henkel (2006), utan även de vuxnas förhållningssätt till 
varandra. Både när det gäller kollegor och barn är det viktigt att fokusera på deras 
förmågor och möjligheter istället för på deras brister. Berg (2006) menar att vuxnas 
agerande såväl mot barn som mot andra vuxna sätter standarden för umgängesformerna 
mellan könen. 

Även den fysiska miljön, leksaker, böcker och annat pedagogiskt material bidrar till 
barnens uppfattning om vad som anses vara ”kvinnligt” och ”manligt”, enligt SOU 
(2006). Skolverket (1999) hänvisar till undersökningar som visat att samlek mellan 
pojkar och flickor ökar markant i lekar med fler än tre deltagare, vilket förskolorna i 
studien har uppmuntrat genom ändrad lekmiljö. 
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Även jag upplever att förskolorna är ”på väg”. Jag tror att hösten, med privatisering och 
inskolning av nya barn, kan ses som en parantes och att personalen räknar med att de till 
våren kan ta vid där de slutade. Att de startade med att se på sin miljö ur genusperspektiv 
innebär att de tankegångarna är väl förankrade och det, menar jag, är anledningen till att 
de har kunnat leva kvar under den turbulenta hösten. Intervjuerna visar att förskollärarna 
tänker mycket på hur de använder miljön för att stimulera jämställdheten. Då miljön 
utgör en stor och viktig del av verksamheten ska man inte förringa denna insats i 
jämställdhetsarbetet. 

Personalen menar att de pratar mycket med varandra på de respektive avdelningarna och 
det är även min uppfattning från intervjuer och besök, att det finns en öppenhet kollegor 
emellan. Också den som själv inte är så drivande i jämställdhetsarbetet verkar positiv till 
förslag ifrån de mer initiativrika. Jag menar dock att det är viktigt, både för de mer 
drivande och för deras kollegor, att de på förskolorna börjar arbeta mer övergripande för 
att stimulera en utveckling av det jämställdhetsarbete som de har påbörjat.  

Precis som jag, i teoriavsnittet, fruktade kunde bli fallet så anser jag att personalen på de 
förskolor jag studerat inte lyckas få alla nivåer i Hardings genusmodell att gå ihop. De 
arbetar på den individuella nivån med att tänka på vilken litteratur de läser för barnen, hur 
de formar lekmiljön för att stimulera till samlek och jämställdhet och, till viss del, även 
på hur de bemöter barnen. Pedagoggrupperna är ett exempel på vad de gör på den 
strukturella nivån, alltså hur de organiserar och delar upp arbetet. Mer kraft behöver dock 
läggas på den symboliska nivån, normer och föreställningar, om personalen ska få syn på 
sina egna värderingar. Mitt intryck är att även den individuella nivån, för personalens del, 
haltar. Enligt mig går den ”hand-i-hand” med den symboliska och först när man lyckats 
komma åt sina egna värderingar kan en riktig förändring ske på den individuella nivån. 

Förslag till fortsatt forskning 
Litteraturen lyfter ofta fram ledningens betydelse för ett lyckat jämställdhetsarbete. I min 
studie har det visat sig att personalens uppfattning om ledningens engagemang är lite 
kluven. Den uppfattning som delges i enkäten skiljer sig, enligt min tolkning, något från 
den uppfattning som hörs under intervjuer och samtal vid besök.  

Vid mina besök passade jag också på att ha samtal med förskolecheferna. Jag ville ta reda 
på om de hade fått någon information om jämställdhetsarbetet som påbörjats av den 
personal de nu skulle leda. Det var också intressant att se om de hade några idéer om hur 
de skulle stödja sin personal i arbetet. Dessa samtal redovisas inte i denna studie men 
satte igång tankar hos mig.. 

Personligen tror jag att ledningens engagemang i personalens jämställdhetsarbete är 
mycket viktigt för att det ska utvecklas. Engagemanget kan dock se olika ut och har också 
olika förutsättningar. Därför skulle det vara intressant, och givande, att studera olika 
”stödformer” som ges från ledning till personal. Resultatet av en sådan studie skulle i sin 
tur kunna fungera som stöd till ledningspersonal som vill hjälpa sin personal vidare. 
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Bilaga 1. 
 

Frågeteman till intervjuer  

 
 
 
Lekmiljön 
Fungerar det ”omgjorda”? 
Ökad samlek? 
Nya tankar/planer? 
 
 
 
 
Litteratur  
Tänker ni annorlunda när ni väljer böcker nu?   
 
Sånger? 
 
 
 
 
Loggboken 
 
 
 
 
Reflektionstid 
 
 
 
 
Föräldrarnas delaktighet 
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Bilaga 2. Enkät
 
Kryssa bara ett alternativ, tack! 
 
1. Har du, sedan utvecklingsarbetet började, läst litteratur om jämställdhet?  
 
Ingen bok    En bok       Flera böcker  
 
Om du har läst, vilken bok/vilka böcker? 
 
 
Har någon bok varit obligatorisk? Vilken? 
 
 
 
2. Diskuterar ni i personalen vad som står i styrdokumenten om jämställdhet? 
 
Aldrig          2-3 gånger/år       Minst 4 gånger/år   
 
 
3. Skriver du i loggboken? 
 
Aldrig    Någon gång/månad    Varje vecka  
 
 
4. Diskuterar ni det som skrivs i loggboken? 
 
På avdelningsmöten Alltid    Ibland   Aldrig  
 
På personalmöten  Alltid    Ibland    Aldrig  
 
På handledning  Alltid    Ibland   Aldrig  
 
 
5. Anser du att ledningen (förskolechef – rektor) är engagerad i ert arbete för att öka 
jämställdheten i barngrupperna? 
 
Ja     Nej     Ingen uppfattning  
 
Skriv gärna deltagande som du uppskattar/saknar:  



 

 44 

 
6.  Gör du observationer, med fokus på jämställdhet, i barngruppen? 
 
Aldrig    2-3 gånger/år            Minst en gång/månad  
 
Vilka observationsmetoder använder du? 
  
 
 
7.  För att tydligare upptäcka hur personalen förhåller sig till flickor respektive pojkar 
använder många förskolor sig av en videokamera. Filmen tittar man sedan på, och 
diskuterar, tillsammans i personalgruppen. Skulle du kunna tänka dig att… 
 
filma kollegor  Ja        Nej   Har inte tagit ställning  
 
bli filmad själv  Ja       Nej            Har inte tagit ställning  
 
Vad tror du att en sådan observation skulle kunna ge? 
 
 
 
 
8. Finns det tid att analysera gjorda observationer tillsammans med övrig personal? 
 
Aldrig    2-3 gånger/år     Minst en gång/månad  
 
 
 
9. Representerar du din avdelning på pedagogmötena på förskolan? 
 
Ja     Nej        Ibland  
 
 
Berätta gärna lite mer, med egna ord, om hur du tycker att det är att arbeta med 
jämställdhet i barngruppen. Går arbetet framåt? Vad upplever du som svårt? Vad är 
roligast? Vad är viktigast?  (Använd baksidan av pappret om du behöver mer plats) 
           
          Tack för hjälpen! 
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