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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att beskriva och analysera hur tre förskollärare verksamma på tre 

olika förskolor i en söderförort till Stockholm arbetar med att implementera läroplanens mål om 

jämställdhet i sina respektive verksamheter.   

För att söka svar på detta har jag använt mig av deltagande observation och kvalitativ intervju 

som metod.  

Undersökningen visar att informanterna upplever ett flertal svårigheter i att uppfylla läroplanens 

förväntningar på jämställdhetsarbetet. Men informanterna lyfter trots detta fram exempel på hur 

man inom vissa områden har påbörjat arbetet med att motverka de traditionella könsrollerna.  
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Inledning 

Ämnet jag valt för mitt självständiga arbete, jämställdhet i förskolan, är både viktigt och aktuellt 

men har lyst med sin frånvaro under min utbildning. Min nyfikenhet väcktes under den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) som jag till största del gjort på olika 

förskolor i en söderförort till Stockholm. På en av mina VFU placeringar pågick ett genusarbete 

utifrån ett kompensatoriskt jämställdhetsperspektiv. Pedagogerna arbetade med barnen i pojk- 

respektive flickgrupper för att uppmuntra och väcka sidor hos barnen som traditionellt inte kom 

fram i den dagliga verksamheten. I det vardagliga arbetet som vid samling, lunch och fri lek var 

det dock svårt att se några tecken på hur man arbetade med genusfrågor. Jag hade emellertid 

många givande diskussioner med min handledare om vad jämställdhet egentligen innebär. Det 

handlar inte om att göra pojkar till flickor och vice versa eller om att motverka att pojkar leker 

med bilar och flickor med dockor. Det handlar om något så självklart men ändå så abstrakt som 

att ge alla barn samma möjligheter oavsett deras kön. 

En vanlig missuppfattning om genusmedvetna förskolor är att det är barnen man försöker 

ändra på. I själva verket är tanken att de vuxna ska ändra sitt beteende – eftersom vuxna 

genom sitt bemötande tvingar barnen att leva upp till de vuxnas, oftast omedvetna, 

föreställningar om pojkar och flickor och hur de ska bete sig. (DN 8/2-2010)  

Kajsa Wahlström skriver att ”vi förväntar oss skilda saker från flickor och pojkar, och därför 

behandlar vi dem olika utan att vara medvetna om det” (Wahlström 2003, s 18). Vår uppgift 

som pedagoger i förskolan är att bli medvetna om vilka omedvetna mönster vi går runt och för 

vidare till nästa generation. Det är en pedagogs skyldighet att ”ta reda på hur verksamheten är 

till skillnad från hur vi tror den ser ut” (Wahlström 2003, s 46) Kan detta, att det är vi vuxna 

som måste ändra på oss, vara en orsak till att det verkar vara svårt för förskolorna att komma 

igång med jämställdhetsarbetet? 

I läroplanen för förskolan står att en del av förskolans uppdrag är att 

… motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller. (Lpfö98, s 4) 

I slutbetänkandet från Delegationen för jämställdhet i förskolan Jämställdhet i förskolan – om 

betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete står att  

Få kommuner har prioriterat genus- och könsrollsfrågor för kompetensutveckling. Det är 

delegationens bedömning att: kommunerna såväl som enskilda huvudmän för förskolan måste 

bli bättre på att synliggöra jämställdhet som ett prioriterat område för förskolor att arbeta med, 

och initiera kompetensutveckling som når ut brett till personal på såväl enskilt som 

kommunalt drivna förskolor. (SOU 2006:75, s 15) 

Jag vill i detta arbete undersöka hur tre verksamma pedagoger på tre olika förskolor arbetar med 

läroplanens mål om jämställdhet? Upplever pedagogerna att målet om jämställdhet och 

motverkandet av traditionella könsroller är svårare än andra mål att förverkliga? Vari ligger 

svårigheterna? Samt finns det några gemensamma nämnare för framgång? 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera hur pedagoger på tre olika förskolor i en 

söderförort till Stockholm arbetar med att implementera läroplanens mål om jämställdhet i 

förskolans verksamhet.  

Frågeställningar 

Hur genusmedvetna är de tre pedagogerna som deltar i undersökningen? 

Vilka svårigheter ser de tre pedagogerna i arbetet med jämställdhet i förskolans verksamhet? 

Vad lyfter de tre pedagogerna fram att de haft framgångar med i arbetet med att motverka de 

traditionella könsrollerna som läroplanen (Lpfö98) talar om? 
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Bakgrund 

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och ersatte den tidigare 

lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever från 2006. 

Diskrimineringslagen säger att alla förskolor och skolor måste ha en likabehandlingsplan. 

”Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att 

förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling” (Skolverket 100513). 

Mina erfarenheter är att effekten av lagen har lett till fina formuleringar i ett dokument som 

hängs upp i förskolans hall men sedan tog ansatsen slut. Att arbetet med jämställdhet i förskolan 

inte kommit så långt bekräftas av den statliga utredningen Jämställdhet i förskolan (SOU 

2006:75). En vanlig orsak till varför man inte arbetar med jämställdhet är att man anser att man 

redan bemöter pojkar och flickor lika eller att läroplanen innehåller så mycket man ska göra och 

att man inte hinner med allt samtidigt. Men när det gäller just jämställdhet är styrdokumenten 

för förskolan väldigt tydliga. Vi har inget val. Det är vår skyldighet att arbeta med jämställdhet.  

Läroplanen för förskolan är det styrdokument som närmast reglerar den dagliga verksamheten i 

förskolan. I läroplanens värdegrund, som ska gå som en röd tråd i all verksamhet, står klart och 

tydligt hur pedagoger i förskolan ska förhålla sig till arbete med jämställdhet. 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningsätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om 

och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 

rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden 

och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Att hävda grundläggande värden kräver 

att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten.  

(Lpfö98, s 3. Mina kursiveringar) 

Läroplanen är även väldigt tydlig med att det är pedagogens roll som måste förändras eftersom 

det är vårt omedvetna sätt att bemöta pojkar och flickor som ger dem olika förutsättningar. 

Därigenom bidrar pedagogerna till att skapa och upprätthålla de stereotypa könsrollerna som det 

är förskolans uppgift att motverka. ”Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter 

att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” 

(Lpfö98, s 4). 

Även skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter talar tydligt om vår skyldighet att i 

verksamheter för barn och ungdomar arbeta för att alla oavsett kön får samma rättigheter och 

möjligheter. Skollagen säger dessutom att ”Utbildningen skall inom varje skolform vara 

likvärdig, varsomhelst den anordnas i landet ” (Skollagen, kap1 § 2). Detta uppfylls inte i 

dagsläget då det finns förskolor som inte alls jobbar med jämställdhet, förskolor där det finns 

enstaka pedagoger som brinner för genusfrågor och gör så mycket de kan med den grupp de 

arbetar i samt förskolor som profilerat sig som genusförskolor. 

I förslaget till den nya skollag som kommer att träda i kraft 2011, blir det ännu mera tydligt att 

det inte handlar om ett strävansmål utan att det är obligatoriskt att arbeta med jämställdhet i 

förskolan och skolan eftersom det föreslås att skolans värdegrund ska bli lagfäst (Wedin 2009).  
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Centrala begrepp 

Här har jag plockat ut några begrepp som är centrala i uppsatsen.  

Genus 

Kommer från engelskans gender och introducerades i svenska språket av Yvonne Hirdman 

för att beskriva det sociala könet dvs. de skillnader som finns mellan män och kvinnor vilka är 

socialt konstruerade och inte har med biologi att göra.  

Genusmedveten  

Att vara genusmedveten innebär att man är medveten om problematiken med de traditionella 

könsmönstren och därmed synliggör dem och utformar sin pedagogik för att motverka dem. 

Genuskontrakt 

Hirdman använder begreppet genuskontrakt för att förklara en outtalad överrenskommelse 

mellan kvinnor och män som styr våra roller och åtagande i vardagen. Detta kontrakt överförs 

mellan genrationer. 

Genusordning 

Genusordningen innebär att samhället är uppbyggt kring att mannen är norm och att det finns en 

hierarki där män har mer makt än kvinnor.  

Jämlikhet 

Alla människors lika värde oberoende av kön, religion, etnicitet, samhällsklass etcetera  

Jämställdhet  

Att alla oavsett kön har rätt till samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter  

Kön 

Avser oftast den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor. Men har även börjat användas i 

betydelsen det socialt konstruerade könet.  

I denna uppsats används kön för att beteckna biologiska skillnader. 

Könsblind 

En omedvetenhet om problematiken kring de traditionella könsrollerna. Man hävdar att man 

bemöter pojkar och flickor lika, men man har inte gjort något för att undersöka att så verkligen 

är fallet.  

Könsmedveten 

Det finns en medvetenhet om problematiken med de traditionella könsrollerna, men man har 

inte kommit så långt i arbetet med att motverka dem.  
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Tidigare forskning 

Om du blir lämnad ensam i ett rum med ett nyfött barn klätt i gula kläder kommer du att 

medvetet eller omedvetet besluta dig för om du tror att det är en pojke eller en flicka innan du 

kan börja kommunicera med barnet. Beroende på vilket antagande du har gjort om barnets kön 

kommer detta påverka hur du talar med barnet, hur du håller i det och vilka leksaker du väljer 

(Eidevald föreläsning 21 april 2010). 

Detta exempel visar, i enlighet med slutsatser från bland annat Wahlström (2003) och Olofsson 

(2007), att barnen redan från födseln bemöts utifrån dess kön och redan då börjar de fostras in i 

de traditionella könsroller för manligt och kvinnligt som samhället är uppbyggt kring. Detta 

innebär att barnen genom socialisation blir begränsade av stereotyper som inskränker deras 

valmöjligheter i livet. 

Detta arbete handlar om jämställdhet. Jämställdhet innebär att kvinnor/flickor och män/pojkar 

skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och även samma förutsättningar. Men 

genom att vi gör skillnad på flickor och pojkar redan från födseln har vi gjort det svårt att uppnå 

detta. För att förstå varför det ser ut på detta viset och hur vi skall få till en förändring så 

behöver vi ta hjälp av genusteorier. 

Genus 

Så vill jag att ett ord som genus ska förstås och användas, som ett ord som gör att vi ser saker 

vi inte såg tidigare. (Hirdman 2001, s 11)  

Yvonne Hirdman (2001) inför i svenska språket ett nytt begrepp genus, för att flytta fokus från 

de biologiska skillnader som finns mellan män och kvinnors kön, dvs. de reproduktiva organen, 

och istället visa på att de roller som tillskrivs manligt respektive kvinnligt byggs på och 

upprätthålls av andra saker såsom av språk och samhälliga strukturer. Genus är med andra ord 

en mänsklig uppfinning, men den har sitt ursprung i de biologiska skillnaderna.  

Hirdman (2001) visar i ett historiskt perspektiv hur särskiljandet mellan manligt och kvinnligt 

har sitt ursprung i biologin. Utgångspunkten var att en människa var en Man. Definitionen av 

vad en Kvinna är har varierat i olika tider men alltid beskrivits utifrån sitt förhållande till 

mannen. Hirdman (2001) summerar detta i sin teori i vad hon kallar maskulinums första lag ” att 

vara Man är att inte vara Kvinna” (Hirdman 2001, s 48).  

Hirdman (2001) beskriver genom historien tre modeller av hur kvinnor definieras i olika 

förhållanden till mannen. Den vanligaste modellen är manligt och kvinnligt som varandras 

motsatser, en dikotomi. Det är den modell som vi känner igen från vår egen vardag där mannen 

ses som stark och kvinnan svag, mannen är aktiv och kvinnan passiv, mannen som försörjare 

och kvinnan som tar hand om hemmet.  

Mannen har med andra ord genom historien alltid varit norm i samhället. Exempelvis har en 

”pojkflicka” högre status än en ”flickpojke”. Att vara norm leder till att man får mera makt. 
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Genuskontrakt och genusordning 

Hirdman (2001) använder begreppet genuskontrakt för att förklara den outtalade 

överrenskommelse mellan kvinnor och män som styr våra roller och åtagande i vardagen. 

Genuskontraktet upprätthåller genusordningen vilket är den maktstruktur som råder i samhället 

och som bygger på mannen som norm samt män och kvinnor som varandras motsatser. Även 

om kontraktet är mera gynnsamt för män är vi alla, män som kvinnor med och upprätt håller det. 

Hirdman (2001) beskriver det som: 

… det strukturella tvång som båda könen tyngs under, som ett gemensamt ok de inte kan ruska 

av sig – samtidigt som det antyder möjligheter till förhandling, men också förståelse av 

upplevda fördelar av den styrda överenskommelsen. (Hirdman 2001, s 84) 

De traditionella könsroller som läroplanen vill att pedagogerna i förskolan ska motverka är en 

del av detta genuskontrakt. Vilket medför att den genusordning vi medverkar till att upprätthålla 

på en strukturell nivå kommer att föra vidare en norm där pojkar/män värderas högre än 

flickor/kvinnor och detta är inte i enlighet med det jämställdhetsarbete som förskolan ska 

bedriva. Eftersom vi är med och skapar och upprätthåller genuskontraktet är det svårt att få syn 

på de mönster vi behöver förändra. Detta skulle kunna förklara den omedvetenhet som så ofta 

lyfts fram som ett skäl till att pojkar och flickor bemöts olika utifrån sitt kön.  

Henkel (2006) synliggör ytterligare en problematik med rötter i genusordningen. Det finns 

större tolerans i genusordningen för förändringar av kvinnas roll medan ”maktfördelningen och 

hierarkin gör det svårare för män och pojkar att kliva ner i hierarkin utan att de får negativa 

repressalier” (Henkel 2006, s 65).  

Glöms maktaspekten bort missar man en viktig del i det här arbetet.  

(Regeringskansliet 2006, s 4) 

Man kan då tänka att eftersom mannen är norm och har mera makt finns inte heller något behov 

för förändring. Gens (2002) skriver att pojkar har makt redan från att de är små just för att de är 

pojkar, men att detta då inte upplevs som en kamp om makt utan som ett grundläggande behov 

just eftersom det handlar om ett barn. Han beskriver hur makt och hierarkier är en del av 

pojkarnas lek och att detta försiggår även på förskolan där pojkarna, om tillfälle ges, helst leker i 

ett utrymme utan vuxna. Gens (2002) beskriver även hur dessa hierarkier är svåra att förändra 

och att vårt svenska skolsystem gör att många pojkar är begränsade av sin plats i den hierarki 

som upprättas på förskolan i många, många år. Med detta i åtanke är det därför minst lika viktigt 

att utmana genusordningen för att även förändra pojkarnas/männens roll. 

Genus som social konstruktion 

Trots de starka kopplingarna till de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor menar 

Hirdman att genus är socialt konstruerat ”… att göra genus är att göra skillnad där inte 

skillnader finns” (Hirdman 2001, s 65). 

Då Hirdmans genusteori ger oss svaret på varför det är som det är ger istället den australiensiska 

forskaren Raewyn Connell oss en teori för hur vi går vidare i motverkandet av de traditionella 

könsrollerna. 
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Även Connell (2003) poängterar vilken stor påverkan genusordningen har i våra liv ”… genus 

är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur” (Connell 2003, 

s.9).  

Connell (2003) ser genus som en social konstruktion och menar att de könsroller vi lever i 

egentligen inte har något samband med att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och 

män. Hon anser också att vi inte är passiva mottagare av genusmönster utan att vi aktivt provar 

och accepterar och förändrar våra roller. Samtidigt finns det i samhället starka rådande 

genusstrukturer som gör att vissa mönster är lättare än andra att ta till sig. 

Det finns ingen tydlig biologisk bas för genus som social process. Det är snarare en arena där 

våra kroppar används i sociala processer, där vårt sociala beteende gör någonting med de 

reproduktiva skillnaderna. Jag kallar detta den reproduktiva arenan. (Connell 2003 s 21) 

Connell (2003) anser att ”Vi kan inte säga att den sociala ordningen alltid avspeglar biologiska 

skillnader. Däremot kan vi säga att samhället, på en rad olika sätt, riktar sig till våra kroppar och 

spelar på de reproduktiva skillnaderna” (Connell 2003, s.21). Connell (2003) visar i sin bok Om 

genus på hur män och kvinnor egentligen är mera lika än olika. Forskning har även visat att det 

är större skillnad mellan enskilda individer inom gruppen kvinnor respektive män än det är 

mellan grupperna kvinnor och män. Därmed menar Connell (2003) att det inte finns några 

biologiska hinder för att förändra de genusmönster som styr våra liv (Connell 2003). 

Genusordningen fortplantas socialt (inte biologiskt) genom kraften hos de strukturer som 

begränsar det individuella handlandet, och därför förefaller det som att genusordningen är 

oföränderlig … I verkligheten förändras dock genusordningen ständigt, i takt med att den 

mänskliga praktiken skapar nya situationer och strukturerna utvecklar kristendenser. Slutligen 

kan det finnas en gräns för genusordningen. (Connell 2003, s 22). 

Connell visar alltså på att om man tittar över ett historiskt perspektiv ser man att genusmönstren 

går att bryta. Mönstren kan även se olika ut i samma tid men på olika platser. Exempelvis är det 

olika krav som ställs på kvinnor i Sverige och Iran. Ofta har det handlat om förändrade 

grundförutsättningar, exempelvis övergången från bondesamhället till industrisamhället. I 

dagens samhälle, här i Sverige, ser vi inte någon tydlig sådan yttre förändring som skulle tvinga 

fram eller underlätta en förändring av genusordningen. Detta gör en förändring svårare, men 

både Hirdman (2001) och Connell (2003) är överens om att en förändring är möjlig. 

Till exempel visar Christian Eidevald i sin doktorsavhandling Det finns inga tjejbestämmare 

(2009) hur barnen i förskolan utmanar och provar både typiskt kvinnliga och manliga roller, 

men att de vuxna då går in och bemöter barnen olika utefter könsstereotyper för vad som 

förväntas av flickor och pojkar. Eidevalds studie visar att en flicka som är högljudd och tar plats 

upplevs som mera störande än en pojke med liknande beteende och att flickan därmed möter ett 

motstånd från pedagogerna som inte pojkar får. Eidevald utförde observationer på två olika 

förskolor varav den ena deltog i ett jämställdhetsprojekt. Det intressanta var att Eidevald inte 

kunde se någon skillnad i hur pedagogerna på de båda förskolorna bemötte barnen dvs. samtliga 

pedagoger bemötte barnen utifrån stereotypa könsroller. Vad detta visar är att det är 

pedagogerna som går in och begränsar barnen utefter de traditionella könsrollerna som de 

egentligen ska motverka. Det är därmed pedagogerna som behöver förändra sitt sätt om 

förskolan ska kunna leva upp till värdegrunden som säger att ”Flickor och pojkar skall i 
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förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö98, s 4). 

Att det är de vuxnas/pedagogernas förhållningsätt som behöver förändras visar även 

internationell forskning. Bland annat Gender discourse about an ethic of care: nursery 

schoolteachers´ perspectives (Rodriguez et al 2006) en studie gjord i spanska motsvarigheten 

till vår förskola. Studien visade att pedagogerna hade ett förhållningssätt baserat på dikotomin, 

pojkar och flickor som motsatser. I likhet med Eidevald (2009) uppmärksammade studien att  

We can see that children are not necessarily restricted by teachers and sometimes they behave 

in a way that is beyond the limits established for each gender. However, boys and girls are 

almost never encouraged to behave against social stereotypes. 

(Rodriguez et al 2006, s 192)  

En av den spanska studiens slutsatser för att få till en förändring var att ”… it would be very 

positive to enable teachers to confront their own interaction and discursive practices” 

(Rodriguez et al 2006, s 194).  

Genusteori kan ge oss en förståelse för varför vi vuxna/pedagoger omedvetet bemöter pojkar 

och flickor olika men i slutänden handlar det ändå om hur man får till en förändring. 

Det vi är intresserade av är att alla barn – både flickor och pojkar – blir bemötta och 

behandlade utan förutfattade meningar kring hur flickor och pojkar ska vara. I slutänden är det 

här en demokratifråga som alla skulle kunna skriva under på, oavsett om man tror på att 

eventuella skillnader som finns mellan könen är biologiska eller socialt betingade. 

(Regeringskansliet 2006, s 5) 

Diskurs 

Eidevald (2009) undersöker i sin studie hur flickor och pojkar som individer positionerar sig till 

skillnad från tidigare forskning som ofta studerar pojkar respektive flickor som grupp. Han har 

som tidigare nämnts sett att vilken respons barnet får på vald position är beroende av barnets 

kön. Eidevald (2009) såg även att pedagogerna gör generaliseringar efter könsstereotyper 

genom att de upplever att en flicka kan vänta på sin tur även om hon högljutt protesterar, men 

att en pojke som sitter tyst och väntar på sin tur får lämna samlingen före den protesterande 

flickan just för att han är en pojke och inte klarar av att vänta. Eidevald (2009) studerar 

rutinsituationer i förskolan utifrån diskurserna ”vi föds till flickor och pojkar” och ” vi görs till 

flickor och pojkar” och visar på vilka konsekvenser dessa diskurser får för den pedagogiska 

verksamheten samt flickor och pojkars möjligheter att fritt välja positioner efter individualitet 

och inte efter kön. 

Eidvald (2009) bygger i sin avhandling upp en bild av en alternativ diskurs där flickor och 

pojkar tillåts positionera sig olika i olika situationer efter personlighet.  

Detta utan att för den skull arbeta ”kompensatoriskt” där alla flickor och alla pojkar ska tränas 

på likande sätt – snarare med utgångspunkt i att alla barn förväntas lyssna på tillsägelser och 

där alla ges liknade möjligheter till inflytande och makt. (Eidevald 2009, s 173) 

Eidevald (2009) menar att barnen ska tillåtas att utforska olika roller i olika situationer men 

även olika roller i samma situation dvs. barnen ska inte vara låsta vid hur de brukar vara eller 

kanske mera av hur pedagogerna tror att de brukar vara i en viss given situation. Genom ett 
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sådant förhållningssätt skapas förutsättningar för att motverka de traditionella könsrollerna och 

dessutom ges barnen en större repertoar av möjligheter i framtiden.  

Målsättningen skulle då kunna vara att beskriva och bemöta alla barn som aktiva, besvärliga, 

lekfulla, tillbakadragna, aggressiva, tysta, pratsamma, följsamma – beroende på vilka 

positioner barnen väljer i varje unik situation. (Eidevald 2009, s 179) 

Kompensatorisk jämställdhet 

Jämställdhetsmålen är enkla och självklara på pappret. Men vi människor är komplexa sociala 

varelser som agerar utifrån mönster som genomsyrar den kultur vi ingår i. Först när mönstren 

blir synliga och analyserade, blir en förändring möjlig. Men det kräver stor koncentration, 

målmedvetenhet och gott ledarskap. (Wahlström 2003, s 211) 

Ett av de mest kända jämställdhetsprojekten i svenska förskolans historia är arbetet på förskolan 

Tittmyran i Gävle. Kajsa Wahlström var rektor för Tittmyran i mitten på 90-talet och hon var en 

av drivkrafterna bakom projektet.  

När projektet drog i gång sa man på Tittmyran, som på så många andra förskolor, att vi arbetar 

redan jämställt. Efter upprepade observationer av verksamheten upptäckte man dock ett mönster 

av hur man faktiskt dag ut och dag in bemötte pojkar och flickor olika. Utifrån denna insikt 

startade sedan ett förändringsarbete som slutligen resulterade i det vi idag känner till som ett 

kompensatoriskt arbetsätt (Wahlström 2003). 

Vägen dit var allt annat än rak och enkel. Genom sina observationer hade man på Tittmyran fått 

fram ett mönster av vad pojkar respektive flickor fick ut av verksamheten och det visade sig att 

barnens vardag på förskolan var begränsade av stereotypa könsroller. Målet med projektet blev 

därmed att hitta en metod för att öppna upp alla roller för samtliga barn. Man utgick från tanken 

att pojkarna behövde kompenseras med det som flickorna vanligen fick och vice versa för att på 

så sätt vidga allas könsroller. Men man stötte snabbt på problem och deras försök att 

kompensera könsrollerna gav istället barnen dubbla budskap när man samtidigt skulle 

uppmuntra flickorna att ta för sig och pojkarna att vara hjälpsamma. Lösningen blev till slut att 

dela upp barnen i pojk- respektive flickgrupper. Ett gemensamt syfte för arbetet med båda 

grupperna var att vidga könsroller och stärka självkänslan och identiteten. Sedan låg fokus för 

flickorna på att ”… erövra en större självständighet och framhålla sina egna behov” (Wahlström 

2003, s 138). Medan pojkarna behövde tränas i att ”… hitta gemenskap med andra och utveckla 

kompetenser som krävs i relationer, och gör dem mindre utelämnande som individer ” 

(Wahlström 2003, s 140). 

Resultatet av att arbeta med barnen uppdelade efter kön blev gott och därmed en modell man 

höll fast vid. Bland annat började man äta lunch med pojkar och flickor vid olika bord. Då slapp 

flickorna agera hjälpfröknar åt pojkarna och pojkarna fick öva sig i att kommunicera. 

Medvetenheten om att pojkar och flickor behöver träna på olika saker följer dock med som en 

röd tråd i all verksamhet genom att aktiviteterna är desamma för alla barn men målen med 

aktiviteten kan vara olika för pojkar och flickor (Wahlström 2003). 

Några erfarenheter som Wahlström gjort är att arbetslaget måste vara trygga tillsammans om ett 

så här stort projekt ska fungera. När man vill förändra något är det viktigt att ”Observera – 

analysera – förändra – observera – analysera…” (Wahlström 2003, s 97) och sist men inte minst 
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är det viktigt ”… att ha målet i fokus, så att man vet om man verkligen kommer närmare” 

(Wahlström 2003, s 101).  

Eidevald (2009) och Olofsson (2007) lyfter båda fram kritik av modellen kompensatorisk 

jämställdhet. De menar att man riskerar att förstärka det man egentligen är ute efter att motverka 

genom att dela upp barnen efter kön. Eftersom en sådan uppdelning utgår från genuskontraktets 

stereotypa könsroller där manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser. Eidevald (2009) 

påpekar dessutom att pedagogerna på Tittmyran ”… främst fokuserar på barnens olika sätt att 

vara eftersom de förespråkar att flickor och pojkar får träna olika saker i skilda grupper, istället 

för att än mer fokusera sin egen roll och att arbeta mer med sitt eget bemötande som vuxna mot 

barnen” (Eidevald 2009, s 37). 

Olofsson (2007) menar dock att man kan utveckla den kompensatoriska modellen genom att 

göra uppdelningen av barnen efter andra kriterier än kön. Målet med det kompensatoriska 

arbetet är att vidga allas könsroller och ”grundtanken är att det ska hända något med barnen 

under det ”enkönade” verksamheten som de sedan ska ha med sig som något positivt i blandad 

grupp” (Olofsson 2007, s 80). 

Fallgropar 

Oavsett vilka likheter och skillnader vi tror oss finna mellan könen, i ett socialt och kulturellt 

sammanhang, så är de inget annat än ett resultat av våra egna skapade förväntningar och 

föreställningar (Svaleryd 2003, s40) 

Svaleryd (2003) tar upp en problematik i jämställdhetsarbetet med koppling till genuskontraktet. 

Hon menar att man ofta utgår från sina egna privata erfarenheter, på individnivå, när man börjar 

samtala om jämställdhet och att man därmed skjuter problematiken ifrån sig. För självklart finns 

det på individnivå undantag från stereotyperna såsom flickor som spelar ishockey och pojkar 

som dansar balett. Ska vi få till en förändring av dessa traditionella könsroller som begränsar 

vad som är manligt respektive kvinnligt behövs dock en förändring på gruppnivå. Svaleryd 

(2003) menar att eftersom man fastnar på individnivå uppstår det lätt en låsning i samtalet och 

för att komma vidare behöver man hitta en gemensam utgångspunkt.  

Eidevald (2009) lyfter också fram vikten av att ha en gemensam grund för att kunna 

åstadkomma de nödvändiga förändringarna. En bra utgångspunkt är att försäkra sig om att alla, i 

till exempel ett arbetslag, har en gemensam tolkning av vad jämställdhet innebär. Eidevald 

(2009) visar på tre vanliga tolkningar av ordet jämställdhet: ”När alla behandlas lika”, en annan 

innebörd kan vara ”När pojkar och flickor behandlas olika” och en tredje ”När olika individer 

behandlas olika, oberoende av sitt kön” (Eidevald föreläsning 21 april 2010) När man ser dessa 

tre tolkningar av jämställdhet på papper blir konsekvenserna av att inte ha en gemensam 

definition som mål för arbetet i verksamheten uppenbara.  

Ett annat hinder menar Svaleryd (2003) är att jämställdhet länge ansetts vara en kvinnofråga 

istället för en demokratifråga som berör både kvinnor och män. Att se jämställdhetsarbetet som 

en kvinnofråga gör att arbetet lätt stannar upp för att det är både känsligt och svårt att utmana 

samhällets maktstrukturer som finns inbyggda i genusordningen. Två orsaker till detta är att det 

i förskolan framför allt arbetar kvinnor, och att de egenskaper man vill utöka pojkarnas 

möjligheter med anses mindre värda enligt genusordningen. Men egentligen handlar det inte om 
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att ta ifrån någon någonting, pojkar får fortfarande leka med bilar och flickor med dockor, utan 

det handlar om att ge alla, både pojkar/män och flickor/kvinnor fler möjligheter. 

Eidevald (2009) väcker även frågan ”… om inte läroplanen på något ställe borde ta upp 

anvisningar om hur arbetet med att motverka stereotypa könsroller kan genomföras” (Eidevald 

2009, s 165). Fokussamtal med förskollärare i hans studie visar, att pedagogerna gärna pratade 

om jämställdhet i termerna av ”… det handlar om att alla ska ha samma möjligheter… ” 

(Eidevald 2009, s166) men att informanterna hade svårt att berätta hur de konkret arbetade med 

jämställdhet i sina verksamheter. När de tog upp något konkret så handlade det nästan alltid om 

ett hinder. Ett återkommande ämne var hur pedagogerna kände sig motarbetade i sitt 

jämställdhetsarbete, genom att barnen blir negativt påverkade av massmedia, av föräldrarna som 

köper rosa, söta flickkläder och blå tuffa pojkkläder till sina barn eller som på ett ogenomtänkt 

sätt bidrar till att upprätthålla de stereotypa könsrollerna genom att benämna pyssel som 

flicksysslor (Eidevald 2009). 

Olofsson (2007) tar upp att förskolan är en värld dominerad av kvinnor och en konsekvens av 

detta är att verksamheten innehåller många traditionella kvinnosysslor såsom att väva och 

pyssla. Men lösningen på jämställdhetsproblematiken är inte så enkel som att tillföra fler män. 

Detta beror på att männen då ofta får ta på sig rollen som förebild för de traditionellt manliga 

uppgifterna och egenskaperna. Oavsett om pedagogen är man eller kvinna handlar det istället 

om att föregå med gott exempel och visa barnen valmöjligheter utanför de stereotypa 

könsrollerna. Därför behöver de kvinnliga pedagogerna spela fotboll och bygga kojor medan de 

manliga pedagogerna behöver lägga pärlplattor och leka med Barbie. ”If their teachers show this 

kind of conduct, children will be able to rehearse alternative ways of behavior” (Rodriguez et al 

2006).  

Ytterligare en poäng Olofsson (2007) för fram är att de traditionella pojklekarna behöver få 

högre prioritet och bli en lika självklar del i förskolans verksamhet som att måla och pyssla. 

Genom att öppna upp stereotyperna och ge alla barn positiva förebilder av sådant som tidigare 

ansetts typiskt manligt eller kvinnligt ger man även barnen en grund för att leka över 

könsgränserna. 

En annan vanlig fallgrop är till exempel ”… Reggio Emilias filosofi, där barn vid första 

anblicken kan uppfattas som könsneutrala” (Eidevald 2009, s 50). Reggio Emilias filosofi 

bygger på ett förhållningssätt där man ser barnen som unika, kompetenta och medskapande 

individer. I och med att man utgår från att varje barn är en unik individ menar man att kön inte 

har betydelse i hur man bemöter barnen. Återigen har man förbisett omedvetenhet om hur 

genuskontraktet påverkar våra föreställningar om kvinnligt och manligt, och hur dessa 

föreställningar alltid finns med när vi definierar en individ. Därför menar Eidevald (2009) att 

Reggio Emiliafilosofin behöver kompletteras med ett genusperspektiv. I denna fråga får han 

medhåll från flera andra: 

Individperspektivet kan inte säkerställa jämställdheten, så länge varken individen eller 

organisationen lyft upp och analyserat de dolda föreställningarna kring kön, etnicitet eller 

annan olikhet på ett medvetet plan. (Svaleryd 2003, s 41) 
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Vi menar att ett bättre sätt att se på saken är att genus är ett förhållningssätt som kan läggas 

ovanpå alla olika sorters pedagogiska inriktningar – oavsett om det handlar om Reggio Emilia, 

utomhuspedagogik, Montessori eller Waldorf. Jämställdhet är inget som är en egen pedagogik 

i sig som man bara kan ägna sig åt genom att lägga andra sorters pedagogik åt sidan.  

(Regeringskansliet 2006, s 5)  

 

Genustrappan 

En förutsättning för att implementera läroplanens mål om jämställdhet i förskolans verksamhet 

är att pedagogerna blir medvetna om att de bemöter pojkar och flickor olika. Wedin (2009) 

menar att pedagogerna behöver bli genusmedvetna för att jämställdhetsarbetet ska vara 

framgångsrikt. 

För att analysera de undersökta förskolornas genusmedvetenhet har jag valt att använda mig av 

genustrappan (Wedin 2009). Genustrappan kan användas för att se hur långt i 

jämställdhetsarbetet en verksamhet har kommit. Fokus läggs på pedagogernas medvetenhet om 

hur de planerar sin verksamhet och miljön på förskolan. Genustrappan innehåller fyra steg:  

Stereotypförstärkande 

Upprätthåller könsmyter, som t.ex. att flickor är omsorgstagande och pojkar tekniska. 

Könsblind 

Frånvaro av könsperspektiv, innehållet framställs som könsneutralt  

Könsmedveten 

Uppmärksammar och synliggör relevanta skillnader mellan kvinnor och män 

Genusmedveten 

Undersöker och ifrågasätter traditionella könsmönster och diskuterar hur dessa kan förändras 

eller arbetar aktivt för att förändra dessa. (Wedin 2009, s 65) 
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Metod 

”Metod betyder ursprungligen vägen till målet” (Kvale & Brinkmann 2009, s 121). En metod 

kan i stort sett vara vad som helst bara den leder arbetet fram till målet, som i detta fall är att få 

fram kunskap om något. Men i forskningssammanhang finns ett krav på att undersökningarna 

ska vara möjliga att återskapa, för att till exempel kunna verifiera resultatet, därför kan det vara 

bra att hålla sig till vedertagna metoder i sin undersökning.  

Inom forskning brukar man skilja på kvantitativ och kvalitativ metod.  

I kvantitativa undersökningar använder man sig bland annat av enkäter som skickas ut till ett 

stort antal personer. Resultatet från en kvantitativ undersökning summeras ofta i siffror och 

diagram (Bjørndal 2005). I en kvalitativ undersökning är man istället intresserad av hur ett 

mindre antal individ tycker, tänker och uppfattar till exempel sitt yrke. Vanliga metoder är 

observationer och intervjuer (Bjørndal 2005). ”Den kvalitative forskaren använder ord och 

bilder i stället för siffror för att beskriva resultatet” (Kullberg 2004, s. 54). 

Målet med mitt arbete är att ta reda på hur verksamma pedagoger på förskolor tolkar och 

omsätter läroplanens (Lpfö98) mål om motverkande av traditionella könsroller och ökad 

jämställdhet i praktiken. Det passar därmed mitt syfte bäst att använda kvalitativa metoder som 

ger djupare information om ämnet i fråga från ett fåtal pedagoger, än kvantitativ metod som når 

ut till en större grupp pedagoger, men ger ett ytligare svar.  

Ett vanligt misstag är enligt Johansson och Svedner (2006) att man endast använder sig av en 

metod i insamlandet av data från fältet, vilket kan leda till brister i ett arbete. För att undvika 

detta har jag valt att använda mig av både observation och kvalitativ intervju som metod. 

En form av kvalitativ intervju går under benämningen ostrukturerad, vilket innebär att endast 

ämnet för intervjun är givet innan intervjun genomförs medan frågorna som ställs under själva 

intervjun kommer att variera beroende på vad den som intervjuas berättar. (Johansson & 

Svedner 2006) ”Syftet med kvalitativa intervjuer är att få den intervjuade att ge så uttömmande 

svar som möjligt” (Johansson & Svedner 2006, s. 43) och för att uppnå det syftet måste frågorna 

anpassas för varje intervjutillfälle. Den kvalitativa intervjun ställer därmed andra krav på den 

som utför intervjun än en mera strukturerad undersökningsform som till exempel enkäter. Som 

ansvarig för planeringen och utförandet av intervju och analys behöver man ha kunskap om 

ämnet intervjun handlar om, om intervju som metod samt kunskap om hinder och brister som 

kan uppstå när man använder samtal som kunskapskälla (Kvale & Brinkmann 2009). 

När det kommer till observation som metod finns många olika tillvägagångssätt att välja mellan. 

Till att börja med behöver man ta reda på om det är en observation av första eller andra 

ordningen man vill genomföra. En observation av första ordningen innebär att observatören, 

ofta en utomstående, håller sig utanför händelseförloppet och har till enda uppgift att observera 

det som sker. Medan en observation av andra ordningen innebär att observatören, till exempel 

en lärare, även har ansvar för den verksamhet som observeras och själva observerandet är 

därmed inte den primära uppgiften (Bjørndal 2005). 
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Johansson och Svedner (2006) tar upp ett antal praktiska tillvägagångssätt som kan användas för 

att organisera och dokumentera en observation. Observationsmetoderna kan ”… grupperas längs 

en linje från i förväg strängt strukturerade till sådana som står det vardagliga observerandet 

nära” (Johansson & Svedner 2006, s.55). Att skapa ett observationsschema med i förväg 

bestämda kategorier för observation innebär en hög grad av struktur. Detta tillvägagångssätt 

faller under en kvantitativ metod eftersom resultatet ofta kan redovisas med siffror och diagram. 

Kvalitativa observationsmetoder kan bland annat vara ”… critical incidents, löpande protokoll. 

Etnografisk metod, dagboksanteckningar och sociogram…” (Johansson & Svedner 2006, s.55). 

Syftet med undersökningen avgör vilken grad av struktur som är lämplig att använda. 

Intervju 

Inför första intervjun satte jag mig och läste igenom olika metodböcker med tips och råd om att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Bland annat läste jag Helén Thomssons bok Reflexiva 

intervjuer där jag fastnade både för ett förhållningssätt och för metod för genomförandet av 

intervjuer. Thomsson (2002) skriver att man har två val i genomförandet av en undersökning 

man kan antingen välja ett accepterande eller ett reflekterande förhållningsätt.  

Den som vill använda sig av reflexion i sin undersökning vill alltså göra en eftertänksam 

studie, där ljuset eller kunskapen hela tiden återspeglas ur olika vinklar. Man söker efter insikt 

i hur olika omständigheter påverkar det som sker. (Thomsson 2002, s. 38) 

Eftersom jag har valt att skriva om ett för mig nytt ämne, men ett ämne som kommer att ha stor 

påverkan på min framtida roll som pedagog i förskola, och syftet med undersökningen är att få 

fram kunskap om hur pedagogerna ute på förskolorna tänker om könsroller och jämställdhet 

anser jag att ett reflexivt förhållningssätt passar i denna undersökning. Att genomföra en 

undersökning med ett reflekterande förhållningssätt innebär att den som genomför studien 

ifrågasätter och tolkar frågor, svar och deltagare utifrån sina personliga erfarenheter men även 

att kontexten påverkar vilka tolkningar som är rimliga i varje unikt sammanhang (Thomsson 

2002). 

Metoden jag fastnade för går under namnet tema på papper, vilket innebär att istället för att ha 

ett antal i förväg bestämda intervjufrågor har jag konstruerat en tankekarta med ord/begrepp 

som är relevanta inom området jämställdhet i förskolan, se bilaga 3. 

Temabaserade intervjuer har också fördelen i att tydligt markera för intervjudeltagaren att 

intervjuaren inte avser att ställa några speciella på förhand utarbetade frågor, utan att 

deltagaren förväntas berätta kring de olika temana relativt fritt. Intervjuaren kan så att säga ta 

ett steg tillbaka och observera deltagarens behov av stöd under berättandet, stiga fram och 

ställa frågor när det behövs och guida intervjudeltagaren i sitt berättande. (Thomsson 2002, s. 

62-63) 

Tankekartan ger en ram för vad som ska tas upp under intervjun men samtidigt ges de som 

intervjuas stor frihet att ta upp sådant som just de har erfarenheter av vilket stämmer väl 

överrens med undersökningens syfte.  

Enligt Thomsson (2002) är en annan fördel med tankekartan, som under intervjun ligger 

placerad mellan intervjuaren och den som intervjuas, att man med hjälp av kroppsspråk såsom 
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att flytta blicken eller peka på tankekartan kan byta inriktning på samtalet och att detta gör att 

den som berättar inte känner sig lika abrupt avbruten som om det helt plötsligt ställs en ny fråga. 

Samtliga intervjuer har genomförts vid mitt andra besök ute på respektive förskola. Platsen, dvs. 

i vilket rum på förskolan, och tidpunkten för intervjun har valts av den som intervjuades. Alla 

tre intervjuer varade i cirka 30 minuter. 

Thomsson (2002) tar upp en rad praktiska saker som kan vara bra att tänka på för att intervjun 

ska bli lyckad, bland annat att ”om man under intervjun har ett bord framför sig, där pappret 

med intervjuns tema är väl synligt och möjligt att peka på för båda parterna och där klockan och 

bandspelaren kan ligga, så är placeringen riktigt bra” (Thomsson 2002, s 89). En annan viktig 

aspekt är hur man placerar sig i förhållande till varandra under intervjun. Att sitta mitt emot 

varandra kan medföra ett tvång för ögonkontakt som kan upplevas som obehag under en 

intervju. Enligt Thomsson (2002) är den mest lämpliga placeringen att sitta snett mot varandra, i 

ungefär 45 graders vinkel, så att det känns naturligt att växla mellan ögonkontakt och att vila 

blicken någon annanstans. Dessa synpunkter har jag i möjligaste mån tagit hänsyn till vid 

genomförandet av intervjuerna.  

Jag har vid några få tillfällen tidigare genomfört kortare intervjuer som jag dokumenterat med 

papper och penna alternativ skrivit på en dator. Några nackdelar med detta förfarande är att man 

riskerar att missa viktig information, att det är tidskrävande att skriva ner svaren och att samtalet 

blir stört av alla uppehåll. Därför har jag under denna undersökning valt att spela in intervjuerna 

för att sedan transkribera dessa i lugn och ro. Jag har använt mig av en MP3/WMA-spelare med 

auditiv inspelningsfunktion. Jag har använt inspelningsfunktionen tidigare och vet att den 

fungerar bra för detta syfte. En fördel med MP3/WMA-spelaren är att den är liten och diskret 

jämfört med en bandspelare. Jag har av praktiska skäl valt att benämna MP3/WMA-spelaren 

som bandspelare i till exempel samtycket till intervjun (bilaga 2). Inför första intervjun satte jag 

i ett nytt batteri. För att transkribera intervjuerna flyttas ljudfilen över från MP3/WMA-spelaren 

till en dator. Datorn fungerar sedan som en bandspelare under transkriberingen. 

Observation 

När jag skulle förbereda mig för min första observation tittade jag på hur andra tidigare gått till 

väga i undersökningar liknande den jag planerade att genomföra. Att använda sig av i förväg 

strukturerade observationsscheman verkade vara ett vedertaget sätt att observera i förskolan. 

Inspirerad av Kristina Henkel (2006) utgick jag från ett observationsschema av talutrymmet när 

jag utformade mina strukturerade observationsscheman för observationer under samling och 

lunch, se bilaga 4. Redan vid utformandet av observationsschemat började jag dock fundera 

över huruvida det var samma sak, talutrymmet, som var av intresse att observera vid samlingen 

respektive lunchen då det är två väldigt olika aktiviteter. Då jag inte lyckades sätta fingret på 

exakt vad det var som störde mig och hur jag skulle göra istället beslutade jag mig för att trots 

allt använda samma observationsschema för båda situationerna. 

Väl på plats för första observationen satte jag mig strax utanför samlingsringen med mitt 

protokoll men upptäckte ganska omgående att denna metod, strukturerat observationsschema, 

inte alls passade syftet med min undersökning. Svedner och Johansson (2006) tar upp att en 

vanlig kritik mot kategoriseringsobservationer är just att ”… de förutbestämda kategorierna är 

svåra att tillämpa på ett enhetligt sätt och inte alltid fångar in det viktiga i allt som sker i ett 
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klassrum” (Svedner & Johansson 2006, s 55). Att titta på hur talutrymmet under en samling 

fördelas kan säga något om hur det står till med jämställdheten på förskolan men det var ett litet 

för snävt perspektiv för att uppfylla syftet med denna undersökning. Observation med 

strukturerat observationsschema kan dessutom ses som en kvantitativ metod eftersom resultatet 

kan redovisas i siffror och tabeller och jag har ju valt att ha en kvalitativ ansats. Så istället för att 

”sätta pinnar” i de förutbestämda kategorierna fann jag mig anteckna andra situationer som jag 

la märke till tack vare att jag observerade med mina genusglasögon på. När det var dags att 

observera vid lunchen stötte jag på ytterligare ett hinder med metoden jag valt. Att sitta en bit 

ifrån och titta på när andra äter kändes väldigt konstigt och barnen som hittills accepterat min 

närvaro började undra vad jag egentligen sysslade med. När jag efter en stund anslöt mig till 

matbordet insåg jag att jag för att få tillgång till den information jag var intresserad av behövde 

delta i verksamheten, inte sitta vid sidan om och titta på. 

Så de resterande fem observationerna utfördes istället med inspiration från ett etnografiskt 

förhållningssätt.  

”I etnografiska studier undersöks fenomen i naturliga miljöer och vad som i dessa undersöks 

är det naturliga flödet av händelser.” (Kullberg 2004, s.15) 

Ett vanligt tillvägagångssätt i en etnografisk metod är deltagande observation vilket innebär att 

man ”… deltar i den aktivitet som observeras och gör dagboksanteckningar, eller skriver ned 

sina observationer efter att aktiviteten upphört” (Svedner & Johansson 2006, s 62). För mig 

innebar det att jag istället för att sitta vid sidan av deltog i aktiviteten, men min huvudsakliga 

uppgift var att observera med genusglasögonen på. Det kändes även naturligare för både 

pedagoger och barn när jag deltog i deras verksamhet och på så sätt blev en positiv effekt av 

metodbytet att jag antagligen fick en mera rättvisande bild av hur verksamheten normalt brukar 

vara.  

Observationerna bidrar med en bakgrund och en kontext inom vilken intervjuerna med 

pedagogerna får en djupare mening.  

Urval 

Förskolor och pedagoger 

Det första urvalet som alla tre förskolorna har gemensamt är att de alla ligger i det 

partnerområde, det vill säga i den kommun, där jag har gjort min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Kommunen är en söderförort till Stockholm. 

”Som alltid i ett reflexivt intervjuarbete gäller det att söka information och bidrag som kan 

bygga upp och vidga den kunskap vi söker. Deltagare till intervjun sökes därmed utifrån det 

faktum att vi tror att just de som deltar kan bidra med någon viktigt pusselbit.” (Thomsson 

2002, s133) 

Det är relevant att förskolorna som skulle delta i undersökningen arbetar eller har arbetat med 

jämställdhet för att kunna bidra med sina erfarenheter kring ämnet. Detta var således också ett 

kriterium i urvalsprocessen. För att hitta förskolor som på något sätt arbetat med jämställdhet i 

sin verksamhet använde jag mig av kontakter och internet. Jag har i mina förfrågningar uttryckt 

en önskan om att få observera en avdelning med barn i åldern 4-6 år. 
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De tre förskolor som slutligen deltog i undersökningen valdes ut efter principen ”den som 

svarade först” på min förfrågan. 

Detta sammantaget ledde till att det slutligen blev en för mig känd, en för mig bekant och en för 

mig okänd förskola som deltog i min undersökning.  

Den första förskolan kallar jag känd, för att jag tidigare i min utbildning har gjort en del av min 

verksamhetsförlagda utbildning där. Jag tog inför detta arbete kontakt med dem igen, först via 

biträdande rektor, och slutligen med den pedagog som jag senare intervjuade. 

Den andra förskolan kallar jag bekant, för att kontakten med förskolan skedde via en bekant till 

mig. Jag har dock aldrig tidigare besökt denna förskola och kände inte pedagogen som ställde 

upp på att bli intervjuad. 

Den tredje förskolan, den okända, tog jag via rektorn kontakt med efter att ha hittat deras 

handlingsplan för jämställdhetsarbete på internet. Jag har ingen tidigare anknytning vare sig till 

förskolan eller till den pedagog som ställer upp på intervjun. 

Under arbetets gång har det framkommit att alla tre förskolor har deltagit i det genusprojekt som 

kommunen anordnande med start hösten 2006. I projektet erbjöds två pedagoger från alla 

kommunala förskolor i kommunen att delta i en utbildning i genuspedagogik. 

Litteratur 

När jag valt ämne för mitt arbete började jag med att söka efter lämplig litteratur på internet och 

på min hemkommuns bibliotek. Jag använde mig av sökorden förskola och jämställdhet. Detta 

gav mig ett antal titlar som skrivits av pedagoger som själva arbetat med jämställdhet i 

förskolan. Utifrån dessa böckers referenslista hämtade jag inspiration till mera läsning om till 

exempel genusteorier. Efter att ha deltagit i Stockholms universitets litteratursökningskurs 

hittade jag avhandlingen och den utländska artikeln jag refererar till i arbetet. Ett problem har 

varit att många av titlarna har varit utlånade på biblioteken, jag har sökt i min hemkommun, 

grannkommuner samt i Stockholms universitets bibliotekskataloger. Detta har medfört att jag 

har köpt en hel del böcker och lånat de som funnits tillgängliga. 
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Tillförlitlighet 

Som nämndes tidigare ställer den kvalitativa intervjun, som är ostrukturerad i formen, andra 

krav på den som utför intervjun än en mera strukturerad undersökningsform. Som ansvarig för 

planeringen och utförandet av intervju och analys behöver man ha kunskap om ämnet intervjun 

handlar om, om intervju som metod samt kunskap om hinder och brister som kan uppstå när 

man använder samtal som kunskapskälla. (Kvale & Brinkmann 2009) Det faktum att jag som 

student jobbar under tidspress och därmed i viss mån parallellt läser in mig på ämnet, om 

observation och intervju som metod samt har väldigt begränsade erfarenheter av att genomföra 

intervjuer kommer därmed att ha en inverkan på den genomförda undersökningen.  

Tillförlitligheten och generaliserbarheten i undersökningen påverkas även av urvalsmetoden.  

Att genomföra undersökningen på de tre förskolor som först svarade på min förfrågan innebär 

att resultatet kan skilja sig ifrån det resultat jag hade fått om förskolorna valts ut efter andra 

kriterier exempelvis om urvalet skett helt slumpmässigt. Med andra ord är resultatet endast 

giltigt för de tre undersökta förskolorna. 

Bjørndal tar upp en felkälla man måste ta hänsyn till när man använder intervju som metod 

nämligen att man ”… riskerar att påverka den som intervjuas så att den information man får 

färgas av ens egna uppfattningar” (Bjørndal 2005, s 91). Detta känns extra viktigt att vara 

medveten om vid den form av reflexiv intervju jag har valt att genomföra eftersom de frågor jag 

ställer med utgångspunkt från tankekartan samt följdfrågor till det som tas upp under samtalet 

medvetet eller omedvetet kommer att ha påverkas av saker jag läst eller hört under tidigare 

intervjuer.  

En annan sak är det faktum att intervjun spelas in. Detta är en ovan situation både för mig som 

intervjuar och för de som intervjuas och påverkar de intervjuade på så sätt att de inte alltid vågar 

prata fritt i samma utsträckning som innan bandspelaren sätts på eller efter att den stängts av. 

Att ha intervjun inspelad är dock nödvändigt för att intervjun ska kunna användas som verktyg i 

detta arbete. 

Forskningsetik 

För att genomföra denna undersökning sökte jag upp verksamma pedagoger och bad dem att i 

intervjuer öppenhjärtligt berätta om sina tankar och erfarenheter kring arbetet med jämställdhet i 

förskolan. Under observationen gav pedagogerna mig tillträde till sina arbetsplaster där även 

deras kollegor och förskolans barn är en del i den miljön jag observerat. Detta förtroende ställer 

speciella krav på mig som ansvarig för genomförandet av undersökningen. 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit fram riktlinjer för forskningsetiska 

principer som jag har följt under mina fältstudier. 

De forskningsetiska principerna består av fyra huvuddelar: 

Informationskravet:  

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
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omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta. (HSFR, s.7 ) 

Samtyckeskravet: 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall 

bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är 

under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). (HSFR, s. 9) 

Konfidentialitetskravet: 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. (HSFR, s. 12) 

Nyttjandekravet: 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (HSFR, 

s. 14) 

Det är min skyldighet att på ett tydligt sätt säkerställa att de som deltagit i min undersökning är 

medvetna om vad de har för rättigheter. Av syftet framgår att det är pedagogernas roll och 

erfarenheter som är i fokus för undersökningen, men som jag påtalade tidigare går det inte att 

undvika att även kollegor och barn är en del av den miljö som jag befinner mig i under 

observationerna. För att följa de forskningsetiska kraven formulerade jag ett informationsbrev 

till föräldrarna (bilaga 1) som jag bifogade till de förskolor jag besökte. De berörda förskolorna 

har själva fått besluta om de vill sätta upp informationsbrevet eller ej.  

Till de pedagoger som ställde upp på att bli intervjuade skrev jag ett speciellt samtycke (bilaga 

2) där det tydligt framgår vad undersökningens syfte är, att de deltar av egen fri vilja, att 

intervjun spelas in och hur konfidentialitet kring deltagandet hanteras.  
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Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att kort beskriva de tre förskolorna som har deltagit i min 

undersökning samt redovisa resultatet från observationerna och intervjuerna med de tre 

förskollärarna. För att deltagarna i undersökningen ska kunna vara anonyma har jag gett 

förskolorna, avdelningarna och pedagogerna av mig påhittade namn. 

Förskolan Blåsippan 

Den första förskolan jag besökte i min undersökning var den som för mig var bekant, jag har 

valt att hädanefter kalla den för förskolan Blåsippan. Förskolan Blåsippan är en enskild förskola 

belägen nära ett mindre centrum i en populär del av kommunen. Upptagningsområdet är i 

huvudsak ett villaområde. På förskolan Blåsippan går ca 90 barn uppdelat på 5 åldersindelade 

avdelningar i enlighet med den Reggio Emiliainspirerade filosofi man bedriver verksamheten 

efter.  

Observation på avdelning Blå  

På förskolan Blåsippan genomförde jag mina observationer på avdelning Blå med 19 barn födda 

2005. Gruppen består av 8 pojkar och 11 flickor. På avdelning Blå arbetar fyra pedagoger där en 

är utbildad förskollärare, två har barnskötarutbildning och den fjärde är outbildad. 

Avdelning Blå består av fem rum plus hall och toalett. De tre mindre rummen används som 

dockvrå, skaparrum och spel/matrum. I det största utrymmet finns en stor samlingsmatta, ett 

matbord där barnen även sitter när de vill rita och ett mindre bord där det finns lego. Rummet 

delas av med hjälp av en bokhylla. Slutligen finns konstruktionsrummet med byggmaterial på 

hyllor längs väggarna och en lastpall mitt i rummet. I konstruktionsrummet finns också ett bord 

att äta vid. 

Vid mitt första besök visar två av pedagogerna mig runt på avdelningen. ”Detta är dockvrån… 

jag menar hemvrån” säger en av pedagogerna och skrattar. Näst på tur är konstruktionsrummet. 

Pedagogerna berättar hur både pojkar och flickor använder rummet och hur de ofta leker 

tillsammans. Dokumentationen på väggarna berättar dock en annan historia. På en bild är det tre 

flickor som leker tillsammans och på en annan två pojkar som bygger ihop men ingen av 

bilderna visar pojkar och flickor i samspel, vilket pedagogerna själva upptäcker när de tittar på 

fotografierna med nya ögon utifrån mitt genusperspektiv. Jag frågar om pojkar och flickor leker 

tillsammans eller parallellt bredvid varandra när de befinner sig i till exempel 

konstruktionsrummet samtidigt. Detta har pedagogerna inte reflekterat över. 

Vid samlingen har barnen bestämda plaster. I början är det lite rörigt och pedagogerna säger till 

pojkarna att lugna ner sig och sitta stilla medan flickornas beteende ignoreras. En av flickorna 

sitter tätt intill en av pedagogerna och det dröjer inte länge innan hon krupit upp i pedagogens 

knä. Efter en stund ska en sång med rörelser sjungas men flickan vill inte resa på sig. Efter lite 
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mjukt pratande och strykande över håret accepterar pedagogen att flickan inte vill delta och de 

sitter kvar på golvet.  

Man sjunger ”jag gick in i en affär… ”. Några av pojkarna har svårt att begränsa sina rörelser 

till endast en del av kroppen, pedagogen löser detta genom att sjunga om overallen och då får 

hela kroppen vara med!  

Vid lunchen noterar jag hur en av pojkarna tar alla fiskbullar och skickar den tomma karroten 

vidare till kompisen som förvånat tittar ner och utbrister ”oj, det är slut” och går iväg för att se 

om det finns mera mat att hämta. Vid samma bord en stund senare håller en flicka på att ta ris. 

Hon tittar ner i karroten och säger för sig själv ”nu tar jag inte mer för då räcker det inte till 

Ellen”. Ellen är flickans kompis som även hon väntar på att få ta mera mat. 

Två av pojkarna vid bordet mäter nivån av mjölk i glasen. ”Jag leder” säger den som har minst 

mjölk kvar i sitt glas.  

En av pojkarna upptäcker att han inte fått någon gaffel. ”Jag kan hämta en gaffel” kommer det 

snabbt från en av flickorna. 

”Hon gillar inte sås… ” berättar Hanna om sin kompis. 

Vid mitt andra besök sätter jag mig vi bordet i konstruktionsrummet där jag även har överblick 

över dockvrån. Till att börja med leker två flickor och en pojke i dockvrån. En stund senare 

leker de två flickorna familj på golvet utanför dockvrån medan tre killar leker något annat inne i 

dockvrån.  

I bygghörnan leker fyra flickor tillsammans med barbiedockor medan två pojkar leker något 

annat en bit bort. Efter ett tag är det två pojkar och två flickor kvar i bygghörnan, jag uppfattar 

det som om de trevande försöker sammanföra sina två lekar. 

Intervjun med Bea 

Men hur ska man utifrån genus då se till att inte grabbarna grabbar åt sig för mycket? 

Bea har jobbat på förskolan Blåsippan sedan augusti 2009. Pedagogerna på avdelning Blå har 

inte fört någon aktiv diskussion om hur man ska förhålla sig till genus och jämställdhet utan Bea 

berättar i intervjun hur hon som pedagog tänker. Bea har på sin tidigare arbetsplats deltagit i ett 

genusprojekt och har då tagit del av föreläsningar och litteratur om hur man kan arbeta för att 

motverka traditionella könsroller i förskolans verksamhet.  

På förskolan Blåsippan arbetar med efter en Reggio Emiliainspirerad filosofi och Bea lyfter 

fram att för henne innebär det ett jämställt förhållningssätt eftersom de ser barnen som individer 

och uppmuntrar dem ”… att tänka självständigt och utifrån varje individs eget intresse och 

förmåga och att man lyfter fram varje individs egen styrka”. Bea berättar att de inte har 

genomfört några observationer av verksamheten utifrån ett genusperspektiv men att de ändå 

känner att de har lyckats bra med de olika rummen på avdelningen eftersom det ofta är både 

pojkar och flickor vid de olika aktiviteterna. Som exempel nämner hon att flickorna nästan tar 

för sig ännu mer än pojkarna när de går till ”snickeboa”. Och när de håller på och bygger så är 

det väldigt många flickor som är med och ”… leker på sitt sätt… ”. När barnen själva väljer 

aktiviteter blir det ofta så att pojkarna ritar monstermasker medan flickorna håller på med 

schablonteckningar av prinsessor och blommor. Bea berättar att deras filosofi är att det är okej 

när barnen väljer själv men att man som pedagog måste ha i bakhuvudet att man inte värderar 
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det ena högre än det andra. I den pedagogiska verksamheten erbjuder man sedan barnen helt 

andra saker men man har ingen medveten tanke om att dessa aktiviteter ska motverka 

traditionella könsmönster. För tillfället arbetar man med ett projekt om hur det är att vara barn i 

området där förskolan ligger.  

På frågan om vad stereotypa könsroller är och hur man kan arbeta för att motverka dessa svara 

Bea att ”… det finns ju så många olika nivåer, allt från hur man tar i dem, tilltalar dem och hur 

man hälsar på dem och vilket röstläge man använder”. Ett hinder är ju att det handlar om 

invanda och omedvetna beteenden som är så svåra att få fatt i. Bea menar att i rollen som 

pedagog är det hennes uppgift att vara medveten om hur hon är med barnen. Bea tycker att 

något som är lättare och mera tacksamt att börja med är att sätta ett genusperspektiv på de 

böcker, sånger och sagor som är en återkommande aktivitet i verksamheten. För när man väl 

sätter på sig genusglasögonen inser man att böcker och sånger ofta återspeglar de traditionella 

könsrollerna som vi har till uppgift att motverka. Som exempel på nyare böcker som utmanar de 

traditionella könsrollerna nämner Bea Så gör prinsessor och Lill-Zlatan. 

Överhuvudtaget så finns det ju väldigt mycket att välja på här på förskolan… så jag vet inte 

om de (barnen) egentligen upplever att de är utestängda från något förrän man själv gör dem 

medvetna om det. 

Ett typiskt exempel på ojämställdhet är cyklarna ute på gården tycker Bea. Ofta är det pojkarna 

som styr över cyklarna de har favoriter och full koll på vilken som går snabbast. Flickorna 

cyklar om det råkar finnas en cykel ledig medan pojkarna tar för sig genom att gå fram och säga 

”den cykeln hade jag”. Vilket innebär att i praktiken har flickorna inte samma tillgång till 

cyklarna som pojkarna och att de därmed går miste om något som är roligt, utmanande och 

stärkande för grovmotoriken. Bea berättar att på sin förra arbetsplats delade man upp cyklarna i 

två likvärdiga högar, och märkte dem med två olika färger, för att ge flickor och pojkar lika stor 

tillgång till cyklarna. Effekten blev att flickorna cyklade oftare.  

Mot slutet av intervjun berättade jag om situationen med pojken med fiskbullarna och flickan 

med riset som jag uppmärksammade under min observation. Bea säger att det är inte är något 

hon har uppmärksammat tidigare, men att hon nog skulle ha tänkt att det handlade om en 

individ snarare än en genusfråga. Men Bea håller sedan med om att det är ett tydligt exempel på 

en stereotyp könsroll och funderar på hur man ”… då ska se till att inte grabbarna grabbar åt sig 

för mycket”. 

Är det några som har chans att göra någon skillnad för framtiden så är det ju vi… 

Bea reflekterar över att hennes jobb innebär allt från att dela äpplen, hjälpa barnen med 

kläderna, planera temaarbeten och utvecklingssamtal till att utveckla deras Reggio Emilia 

filosofi. Det är många bollar att hålla i luften och ibland tappar man något… och försöker man 

göra för mycket samtidigt riskerar det att bli pannkaka av det. Men Bea konstaterar att man ändå 

måste ha genusfrågan i bakhuvudet hela tiden det står ju faktiskt i läroplanen. ”Är det några som 

har chans att göra någon skillnad för framtiden så är det ju vi…” Vi i förskolan får göra vad vi 

kan för att kämpa mot den våg av stereotypa könsroller barnen möter så fort de sätter på tv eller 

går in i en affär. 
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Förskolan Gullvivan 

Den andra förskolan jag besökte i min undersökning var den som för mig var okänd. Jag har 

valt att hädanefter kalla den för förskolan Gullvivan. Förskolan Gullvivan är en kommunal 

förskola belägen i utkanten av kommunen i ett lugnt villaområde med närhet till naturen.   

Förskolan Gullvivan har fyra avdelningar där sammanlagt 85 barn går. Barnen är uppdelade i 

grupper efter ålder 1-4 år och 4-6 år. 

Observation på avdelning Gul 

På förskolan Gullvivan var det avdelning Gul som tog emot mig. Avdelning Gul består av 29 

barn i åldern 1-4 år och där arbetar 2 förskollärare och 2 barnskötare. Könsfördelningen i 

barngruppen är extremt ojämn med hela 21 flickor och endast 8 pojkar. Eftersom det är en stor 

barngrupp med stort åldersspann har man valt att dela upp gruppen i två vilket innebär att 

fyraåringarna är en egen grupp i egna lokaler vid till exempel samling och lunch fast man hör 

till samma avdelning som de yngre barnen. Jag har genomfört mina observationer i gruppen 

med fyraåringar. Gruppen består av 12 barn varav fyra är pojkar och 8 är flickor.  

Den del av avdelning Gul där fyraåringarna håller till består av 2 större rum och ett mindre rum 

där man vilar samt hall och toalett. Det ena av de större rummen kan bäst beskrivas som en 

lekhall. Här finns bland annat utklädningskläder, en liten scen, spis, dockor med tillbehör och 

gott om golvutrymme att leka på. Det andra rummet har en samlingsmatta som går att skärma av 

med draperier. Längs väggarna vid samlingsmattan finns spel och sorteringsmaterial. I rummet 

finns även ett långbord där man äter lunch, en soffa och ett stort kvadratiskt bord för skapande 

verksamhet och massor av material på hyllor runt om i rummet.  

Mitt första möte med barnen på förskolan Gullvivan sker ute på gården. De större barnen från 

avdelning Gul är nyfikna på vem jag är och de visar mig runt på gården innan vi till sist samlas 

vid gungorna. Barnen ber mig om hjälp att komma upp på gungorna eller vill ha hjälp att göra 

fart. Att vi inte känner varandra sen tidigare är inget hinder i kommunikationen. Barnen ropar 

”fröken” och jag säger du, dig, hon eller han. Ytterligare ett barn vill vara med och gunga och 

jag kommer på mig själv med att utifrån klädseln inte kunna avgöra om det är en pojke eller en 

flicka. Jag blir lite ställd av detta och helt plötsligt blev det svårare att kommunicera.  

När vi kommer in är det dags för samling innan lunchen serveras. Barnen sätter sig på valfria 

platser på mattan. I dag är det fyra pojkar och fem flickor samt en pedagog. Samtliga flickor har 

något rosa på sig och tre av fyra pojkar har Blixten McQueen tröjor den fjärde en skjorta. 

Pojkarna sitter två på var sida om pedagogen och däremellan sitter fem flickor på rad i cirkeln.  

Stämningen är lugn och trivsam. En av pojkarna berättar utifrån ett collage med foton om en 

resa han gjort med sin familj. De andra barnen lyssnar intresserat. Några av barnen kryper 

närmare för att se bättre varpå en av flickorna säger ”jag ser inget” och då påminner pedagogen 

de andra barnen om att sitta på sin plats i ringen så att alla ser. Detta upprepas några gånger 

under samlingen men alltid i en trevlig samtalston. Pedagogen benämner hela tiden barnen vid 

namn. Vid en liten paus i reseberättelsen säger en av pojkarna ”fröken jag vill prata sen” 

därefter väntar han på att kompisen berättar klart och att pedagogen ger honom ordet. 

På en av bilderna håller pojken i en krokodil. Pedagogen pratar om krokodilen och säger då 

”han” men avbryter sig och frågar pojken vilket kön krokodilen har. Pojken svarar att det är en 
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pojkkrokodil. Som avslutning på samlingen får en av flickorna välja en av plåtburkarna som 

innehåller ett föremål som symboliserar ett antal. I locket på burken återfinns siffran skrivet på 

en lapp. Alla barnen vill välja burk men det finns bara tid för en idag. 

Under lunchen fortsätter den trevliga stämningen. Alla barnen tar mat i tur och ordning, de 

skickar artigt vidare karotterna till kompisen och alla väntar lugnt på sin tur. Adam konstaterar 

att det tar en lång stund innan maten når fram till honom som sitter vid ena änden av långbordet. 

Både vid samlingen och lunchen är det flickorna som hörs mest. Jag lägger märke till att Bo, en 

av de yngre pojkarna, har ätit upp sin mat och nu sitter han tyst och tittar på sin tallrik. Runt 

omkring honom ber flera av barnen om mera mat och karotterna skickas kors och tvärs runt 

bordet. Jag iakttar honom en stund och frågar sedan om han vill ha mera mat. Bo svarar att det 

vill han men han tar fortfarande inte mat ur karotten som nu står precis framför honom. Först 

när jag säger ”varsågod” tar Bo mera mat. 

Adam sitter till vänster om mig. Han påkallar min uppmärksamhet genom att titta på mig och 

säger sedan tyst att han vill ha mera mat. Karotterna befinner sig vid andra änden av det långa 

bordet så jag svarar med att ge Adam rådet att titta vilken kompis som sitter närmast den mat 

han vill ha och påkalla uppmärksamhet genom att säga kompisens namn. Jag hinner inte prata 

klart innan två av flickorna har snappat upp att Adam vill ha mera mat och omgående påtalar för 

de barn som sitter närmast maten att ”Adam vill ha mer mat” och snart är maten på väg mot 

Adam. 

Vid mitt andra besök sitter vi återigen på samlingsmattan innan lunchen. Idag är det fyra pojkar 

och sex flickor samt två pedagoger. Placeringen i ringen vad gäller pojke/flicka är samma som 

vid mitt tidigare besök. Barnen har varit på promenad till skogen och är lite trötta och 

okoncentrerade. Pedagogen som håller i samlingen har med sig en bok Abborrens ränder som 

bland annat handlar om en pappa och ett barn som metar tillsammans. I boken finns inget som 

avslöjar om barnet är en pojke eller en flicka. Pedagogen för ett samtal med barnen om vem de 

tror barnet är utifrån en av bilderna i boken. Barnen svarar att det är en flicka för att på bilden 

har barnet långt hår. Pedagogen försöker få till en diskussion men lyckas inte utan säger till sist 

”vad är det för skillnad på pojkar och flickor?” Barnen återkommer till att flickor har långt hår 

och pojkar har kort hår. Pedagogen försöker föra samtalet vidare genom att fråga om det är 

någon skillnad på hur pojkar och flickor kissar. Men barnen är okoncentrerade och samtalet 

rinner ut i sanden.  

Även denna gång avslutas samlingen med att ett av barnen får välja en plåtburk. Alla vill. 

Pedagogen säger ”igår var det en flicka som valde så i dag är det en pojke som får välja”. Ceasar 

väljer en burk med björnar på. Barnen och pedagogen räknar tillsammans hur många björnar det 

finns på burken. Ceasar säger ”det är fyra björnor”.  

Intervjun med Greta 

… det är som att pissa i motvind 

Greta har arbetat på förskolan Gullvivan sen hon tog sin examen för 3,5 år sedan. Då jag 

kontaktade Gullvivan med anledning av deras handlingsplan börjar jag med att fråga hur det 

kom sig att de började arbetet med jämställdhet och när de startade sitt arbete. Greta svarade att 

arbetet pågick när hon började på förskolan men att det för tillfället inte är ett så aktivt projekt 

eftersom pedagogen som brann för genusfrågan och drog i gång arbetet har slutat.  
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Vissa pedagoger är mer aktiva än andra i att hålla genusmedvetenheten levande men det är inget 

uttalat förhållningssätt som gäller på hela förskolan. Vi vill ju naturligtvis följa läroplanen, men 

läroplanen säger inget om hur eller hur mycket vi ska jobba med jämställdhet.  

Sen Greta började på Gullvivan har personalen inte fått någon gemensam utbildning i 

genus/jämställdhetsarbete. Greta själv känner att hon fått med sig ett reflekterande och 

ifrågasättande förhållningssätt från sin uppväxt. Greta berättar även att genus ingick som ett 

kortare moment i hennes utbildning. Under utbildningen spårade ofta diskussionerna ur och 

speciellt männen i klassen fastnade i att ”om man är man och vill köra lastbil så ska man väl få 

göra det”. Men det är ju inte det som genus handlar om ”vi vill inte omvandla folk utan bara få 

det uppmärksammat… att alla ska få… lika mycket chans och samma chans”.  

Greta upplever att det ofta känns som en hopplös uppgift att göra någon skillnad i genusfrågan 

eftersom det är förskolan mot samhället i stort ” … det är som att pissa i motvind”.  

… spelar det kanske en stor roll att de fortfarande är så små? 

Greta menar att barnens ålder i hög grad påverkar hur man arbetar med genusfrågor och att det 

blir lättare och mera aktuellt ju äldre barnen är. Med fyraåringarna anser Greta att hennes 

uppgift är att få barnen att börja reflektera kring vad det är för skillnader på pojkar och flickor. 

På avdelning Gul använder vi oss ofta av bilder som den på samlingen ur boken Abborrens 

ränder och pratar om ”… hur man kan se om det är en pojke eller en flicka… sen lägger inte jag 

något rätt och fel i det utan bara det får igång tankarna”. Greta menar att för barn i fyraårsåldern 

har det ingen betydelse att könsfördelningen är såpass ojämn som den är på avdelning Gul, men 

att det kommer få större betydelser när barnen blir äldre och de själva blir mera medveta om att 

det finns vissa skillnader mellan könen. Greta upplever själv att hon bemöter barnen som 

individer och är lika benägen att säga till en flicka som pojke som ”låter för mycket”. Samtidigt 

är hon medveten om att andra pedagoger som sagt likadant och sedan filmat sig själva har 

upptäckt att de omedvetet bemöter pojkar och flickor olika och säger att det troligen gäller även 

henne. Hon reflekterar även över hur hennes bemötande av barnen skulle påverkas av att barnen 

var äldre och själva mera medvetna om att man bör vara på ett visst sätt enligt samhällets 

gällande genusnormer.  

… att de inte tycker att det är något problem… 

I förskolans Gullvivans handlingsplan står bland annat att man ska tänka på placeringen av 

barnen vid samlingen och lunchen, hur tänker ni då? Greta tittar frågande på mig och läser 

sedan själv i handlingsplan som jag har med mig. Hon svarar sedan att hon tror att det betyder 

att barnen ska sitta varannan pojke och flicka men att för henne är det inte det som är 

jämställdhet. Handlingsplanen beskriver ett kompensatoriskt förhållningssätt hur arbetar ni med 

det? Kompensatoriskt vad innebär det undrar Greta… Det står även i handlingsplanen att ni har 

genus som en stående punkt på APT, stämmer det? Nej, det gör det inte svarar Greta. 

Något som Greta känner att de har lyckats bra med på avdelning Gul är att inte uppmärksamma 

vad barnen har på sig. Ett hinder tycker Greta är att alla pedagoger inte är lika uppdaterade eller 

intresserade av att arbeta med jämställdhet och genus ”… att de inte tycker att det är något 

problem... det är ett hinder naturligtvis”. 
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Förskolan Vitsippan 

Den tredje förskolan i min undersökning var den som för mig var känd. Jag har valt att 

hädanefter kalla den för förskolan Vitsippan. Förskolan Vitsippan är en kommunal förskola 

centralt belägen nära kommunens centrum. Upptagningsområdet är en blandning av höghus och 

villor. På förskolan Vitsippan går 75 barn uppdelat på 6 avdelningar. Barnen är uppdelade i 

grupper för 1-3 åringar och 4-6 åringar.  

Observation på avdelning Vit 

På avdelning Vit går 21 barn i åldern 4-6 år. Avdelning Vit är den som haft jämnast 

könsfördelning av de som ingår i undersökningen med 11 pojkar och 10 flickor. På avdelning 

Vit jobbar 3 pedagoger varav en förskollärare och två barnskötare. 

Avdelning Vit består av 5 rum plus hall och toalett. Hallen är rymlig och fungerar även som 

samlingsrum innan lunchen och läshörna efter lunch. Ett av rummen har funktion av en lekhall 

med fri golvyta där man har samling på morgonen. I ett annat rum finns spel, dator och 

ritmaterial och två bord att sitta vid. I de två mindre rummen finns matbord och en läshörna 

respektive en hemvrå. Dessutom finns ett skapar och snickarrum. 

När jag kommer till förskolan sitter barnen samlade för morgonsamlingen. Ena halvan av 

cirkeln utgörs av flickorna, den andra av pojkarna.  

Uppdelningen i pojkar och flickor fortsätter när de leker på gården. Jag noterar att cyklarna 

används flitigt av både flickor och pojkar även om det är en lite övervikt av pojkar som cyklar. 

Vid lunchen är barnen placerade vid fyra olika bord i tre olika rum. Jag sitter tillsammans med 3 

pojkar och en flicka. Flera av barnen vill ha mera morötter så Daniel frågar vid ett av de andra 

borden om de har morötter över. När han kommer tillbaka säger han väl medveten om att de 

andra också vill ha: ”jag tar allt det här så får ni dela på resten” (på skeden ligger merparten av 

morötterna i skålen). Jag uppfattar det som om han skämtar med sina kompisar som dock ser lite 

upprörda ut så jag säger ”tänk på att det är fler som vill ha” och därefter tar Daniel en lagom 

mängd morötter.  

Intervjun med Vilma 

… de tycker att det är viktigt och vet att vi ska jobba med det men… 

Vilma har jobbat på Förskolan Vitsippan i 12 år. Hon brinner för arbetet med jämställdhet och 

säger att ”… det är så viktigt att alla har samma möjligheter”. För några år sedan anställde 

kommunen en genuspedagog och i samband med det anordnades en utbildning som erbjöds till 

två pedagoger på varje kommunal förskola. Vilma var en av två pedagoger från förskolan 

Vitsippan som deltog. De träffades ett flertal gånger under ett års tid och läste litteratur, 

diskuterade och tränade på att använda sina ”genusglasögon”. Tanken var att de sedan skulle 

starta upp arbetet på sina respektive förskolor genom att föra kunskapen vidare och inspirera 

sina kollegor och detta skulle även utmynna i upprättandet av en handlingsplan. Vilma upplever 

att det varit svårt att sprida kunskapen hon har tillägnat sig vidare till kollegorna. En orsak till 

detta menar Vilma är att ”… man inte kan föra över känslan till någon annan”. Hon syftar på 

den inspiration och de aha-upplevelser man får när man deltar i en föreläsning eller går på kurs.  
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… det är svårare på småbarnssidan. 

Vilma berättar att hon upplever att det är allra svårast att få med de pedagoger som arbetar med 

de yngsta barnen. Vilma tror att det beror på att de traditionella könsrollerna är svårare att få syn 

på där än bland de äldre barnen. Vilma säger att med de yngre barnen kan man göra samma sak 

med alla barn just för att barnen är för små för att uttrycka en önskan om något annat. Men 

Vilma menar att det samtidigt är under åren på småbarnsavdelningen som de präglas till vad 

som är tjejigt och killigt för när barnen blivit tre, fyra år gamla och börjar på avdelning Vit har 

de ju redan en bestämd uppfattning med sig. Självklart påverkas barnen även enormt av 

samhället utanför förskolan säger Vilma. Men Vilma tycker ändå det är viktigt att pedagogerna 

som arbetar med de yngre barnen har genusglasögonen på när de planerar sin verksamhet. 

… använd din tjejkraft … 

När det sedan var dags att tillämpa jämställdhetsarbetet på barngruppen tyckte Vilma att 

kompensatoriskt arbete var konkret och lättsamt att börja med. I arbetet med kompensatorisk 

jämställdhet utgår man från vilka typiska beteenden och roller som flickor och pojkar generellt 

har och så tittar man på vad man behöver kompensera med.  

Pojkar är det ju konstaterat, har ett sämre språk är oftast mera våldsamma och tar till kroppen 

när de blir arga i stället för att använda språket… så då har vi jobbat med det. Tjejerna behöver 

träna på att synas, höras, kunna tävla och grovmotoriska övningar och då har vi tränat på det 

när vi har tjejgrupp. 

På avdelning Vit arbetar de med kill- respektive tjejgruppen ungefär en gång i veckan som en 

punktinsats. Det är oftast Vilma som hållit i tjejgruppen och hon berättar: ”… jag känner att jag 

vill jobba med de här tjejerna för att ge dem någon slags hjälp på vägen”. Vi läser sagor där 

tjejer säger ifrån och är modiga till exempel Tilda med hallonsaft och tjejkraft. Vi tränar oss på 

att använda magrösten, att spela fotboll och hoppa längdhopp. Vilma säger att hon tror det ger 

flickorna trygghet att få prova på saker när det bara är andra tjejer med. Hon har hela tiden i 

bakhuvudet att flickorna ska uppmuntras att ta plats, att det är okej att ses och höras. Vilma 

berättar att hon nog är lite tvärtemot mot hur det brukar vara och ger flickorna ordet oftare än 

pojkarna på till exempel samlingen. 

Förra året tyckte Vilma att hon kunde se effekter av arbetet med tjejgruppen även i den 

vardagliga verksamheten. Hur flickorna peppade varandra med ”… använd din tjejkraft!”. I år 

har hon inte sett lika mycket sådant, men de har heller inte arbetat lika aktivt med grupperna då 

det är mycket annat som ska hinnas med just nu. I killgruppen har tonvikten legat på empatiska 

förmågor. De har haft massage och övat sig i att var mjuka och lyssna på vad kompisarna vill. 

Pojkarna har också tränat finmotorik trätt pärlor, bakat och målat ”… då har vi valt färgerna 

rosa, rött orange ja sådana färger”. Vilma försöker också medvetet ge pojkarna mycket 

kroppskontakt. Det är ett bra sätt att skapa en relation och en kommunikation med pojkarna som 

ofta leker längre bort från pedagogerna än vad flickorna gör.  

På frågan om det inte finns pojkar som i likhet med flickorna skulle gynnas mera av att träna på 

att ta plats istället för att vara omvårdande svara Vilma att så är självklart fallet, men när man 

arbetar efter den kompensatoriska modellen är det efter generaliseringen pojkar som grupp inte 

efter individer. Vilma menar att det är en nackdel med denna metod men hon känner att det är 

bättre att arbeta på detta sätt än att inte göra någonting alls. 
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Analys 

I analysen redogör jag för hur resultatet från undersökningen svarar på mina frågeställningar 

samt gör kopplingar till tidigare forskning.  

Genusmedvetenhet 

Min första frågeställning handlar om hur genusmedvetna de tre pedagogerna som deltar i 

undersökningen är. För att kunna arbeta med jämställdhet krävs enligt Wedin 2009 att 

pedagogerna har en genusmedvetenhet i planerandet av verksamheten och miljön på förskolan. 

Jag har därför med hjälp av ett urval situationer från observationerna och intervjuerna, 

analyserat genusmedvetenheten hos de intervjuade pedagogerna och de avdelningar de arbetar 

på med hjälp av Genustrappan (Wedin 2009). Genustrappans fyra steg är stereotypförstärkande, 

könsblind, könsmedveten och genusmedveten. 

Förskolan Blåsippan 

Om man ser på miljön på avdelning Blå kan man urskilja vad man skulle kunna kalla för en 

traditionell förskolemiljö. Man har en liten dockvrå, en rymligare bygghörna och i rummet med 

personalens arbetsbord finns rit och pysselmaterial. Enligt denna beskrivning skulle miljön på 

avdelning Blå hamna på Genustrappans understa steg – stereotypförstärkande.  

Min uppfattning är dock inte att de har planerat miljön på detta sätt utifrån ett stereotypt 

tänkande kring könsroller såsom att pojkar behöver större utrymme att röra sig på, eftersom det 

flera gånger under intervjun framkom att de var mycket nöjda med att alla barnen använde alla 

utrymmen på avdelningen. Däremot har de inte observerat vad barnen leker när de befinner sig i 

de olika rummen och till exempel den spanska studien har visat att ”… boys and girls 

sometimes use the same objects and toys in the classroom; however it often happens that they 

use them in a different way” (Rodriguez et al 2006, s 190). Därför passar beskrivningen 

könsblind bättre in för att kategorisera genusmedvetenheten på miljön på avdelning Blå 

eftersom kriteriet för steget könsblind är ”Pedagogernas uppfattning är att både flickor och 

pojkar har tillgång till och leker med alla leksaker, men de har inte gjort några observationer för 

att försäkra sig om detta” (Wedin 2009, s 66). 

Även pedagogernas genusmedvetenhet när det gäller det grundläggande förhållningssätt som 

genomsyrar verksamheten placerar jag på nivån könsblind med följande motivering: Bea 

berättar i intervjun att de inte har något uttalat förhållningssätt till genus i verksamheten, men 

menar att den Reggio Emiliainspirerade filosofi de arbetar efter där man ser individen ändå är 

ett jämställt sätt att arbeta. De har dock inte utfört någon utvärdering av verksamheten för att se 

om man verkligen bemöter alla barn som individer och inte omedvetet efter stereotypa bilder av 

hur pojkar och flickor ska vara.  

”Detta är dockvrån… jag menar hemvrån” säger en av pedagogerna och skrattar. Att pedagogen 

på grund av min närvaro reflekterar över hur de benämner rummen på förskolan Blåsippan visar 
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på att hon är medveten om hur dessa etiketter medverkar till att upprätthålla de traditionella 

könsroller som förskolan ska motverka, därmed var hon i den stunden könsmedveten enligt 

Genustrappan. 

Bea visar på en genusmedvetenhet när hon berättar hur sagor och böcker som traditionellt 

används i förskolan oftast bygger på de stereotypa könsrollerna och att man som pedagog 

genom att vara medveten kan välja en mera varierad litteratur och byta ut könet på till exempel 

djur i sånger. 

Bea reflekterar kring att pojkar och flickor ofta faller in i stereotypa mönster när de får välja 

aktivitet själva. Som exempel nämner Bea att pojkar ritar monstermasker och flickorna 

prinsessor. Bea visar på en könsmedvetenhet då hon konstaterar att det är viktigt att man inte 

värderar det ena högre än det andra.   

Förskolan Gullvivan 

Miljön på avdelning Gul var mera otraditionell med sina två stora rum där barnen spenderade 

sin vakna tid. Om det finns en medveten tanke bakom utformningen eller om lokalernas 

planlösning har påverkat framgick inte, men oavsett orsaken bakom är miljön på avdelning Gul 

könsmedveten enligt genustrappan just för att man inte har en tydlig uppdelning av materialet i 

könsmärkta rum.  

Från observationen av samlingen på förskolan Gullvivan skulle en slutsats av uttalandet ”igår 

var det en flicka som valde så i dag är det en pojke som får välja”. kunna vara att Greta vill ha 

ett jämställdhetsperspektiv på turtagandet och då har valt att praktisera varannan gång 

flicka/pojke. Bland annat Eidevald (2009) tar upp hur pojkar som grupp traditionellt anses ta 

mycket av utrymmet under förskolans samlingar. Att Greta medvetet använder en strategi för att 

fördela ordet mera rättvist visar enligt Genustrappan på en genusmedvetenhet hos Greta, 

eftersom hon har uppmärksammat ett traditionellt könsmönster och aktivt arbetar för att 

förändra det. Sätter man däremot situationen i en kontext där barngruppen består av 4 pojkar 

och 8 flickor innebär det att pojkarna gynnas av detta förfarande och därmed leder detta inte alls 

till att det blir jämställdhet i turtagandet. I just denna barngrupp på förskolan Gullvivan som 

består av en tredjedel pojkar och två tredjedelar flickor skulle jämställdheten i turtagandet bli 

bättre om uppgifterna fördelades efter modellen flicka, flicka, pojke, flicka, flicka, pojke osv.  

Greta visar på könsmedvetenhet när hon på samlingen utifrån en saga syftar till att få barnen att 

reflektera kring skillnader mellan flickor och pojkar. Om Greta istället hade problematiserat 

tillsammans med barnen om det har någon betydelse om barnet i boken är en flicka eller pojke 

hade denna situation i stället varit genusmedveten. 

Förskolan Vitsippan 

Avdelning Vit har en mera traditionell förskolemiljö med några större och några mindre rum. 

Placeringen av materialet i de olika rummen är vid en första överblick stereotypförstärkande då 

till exempel finns de typiska pysselaktiviteterna där flickorna ofta håller till i samma rum som 

personalens arbetsbord dvs. i det rum där en vuxen ofta är närvarande. Dörren mellan detta rum 

och det med mera fria ytor där pojkarna ofta leker hålls ofta stängd. Men trots detta är 

planeringen av miljön på avdelning Vit könsmedveten. Definitionen på genustrappans steg 

könsmedveten är: 
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Pedagogerna har genom observationer uppmärksammat traditionella könsmönster i barnens 

användning av materialet och har tagit bort beteckningarna bilhörna och dockvrå, men 

placeringen kvarstår. Flickor och pojkar uppmuntras att leka med allt material på förskolan. 

(Wedin 2009, s 66) 

Denna beskrivning passar på avdelning Vit eftersom pedagogerna som arbetar här är bekanta 

med den kompensatoriska modellen som visar på vad flickor respektive pojkar traditionellt 

leker och vad de behöver kompenseras med. Man har till exempel en aktivitetstavla som visar 

förslag på olika aktiviteter som inspirerar barnen att leka utanför könsstereotyperna. De 

stereotypförstärkande benämningarna på rummen används inte på avdelning Vit.  

Vilma visar vid ett flertal tillfällen under intervjun på ett genusmedvetet förhållningssätt. Till 

exempel genom att problematisera att pedagogerna som arbetar med de yngre barnen har 

svårare för att se att deras omedvetna bemötande får konsekvenser i form av att de bidrar till att 

upprätthålla traditionella könsroller. Ett annat exempel är arbetet hon bedriver med flick- 

respektive pojkgrupper inspirerat av ett kompensatoriskt förhållningsätt.  

Svårigheter 

Min andra frågeställning handlar om vilka svårigheter de tre intervjuade pedagogerna ser i 

arbetet med jämställdhet i förskolans verksamhet.  

Här har jag lyft fram och analyserat några av de svårigheter som de tre intervjuade pedagogerna 

anser finnas i arbetet med jämställdhet i förskolan. 

En gemensam nämnare för alla tre pedagoger var att de i intervjuerna uttryckte en hopplöshet 

med att arbeta med jämställdhet i förskolan eftersom barnen stöter på traditionella könsmönster 

överallt så fort de kliver utanför förskolans lokaler. Den skillnad förskolan lyckas bidra med är 

en droppe i havet. Bea och Vilma uttryckte dock att det ändå känns värt att kämpa på och göra 

vad man kan, att det är bättre att göra något än ingenting. Detta resultat sammanfaller med 

resultatet från Eidevalds (2009) studie. Han beskriver hur förskollärarna på frågan om hur de 

konkret arbetar med jämställdhet istället tog upp hinder de såg och att dessa hinder var, precis 

som Bea, Greta och Vilma upplever, framför allt media som upprätthåller och förstärker de 

stereotypa könsrollerna som förskolan ska motverka. 

Kommunen som min undersökning gjorts i har tidigare lyft fram genus som ett prioriterat 

område, precis som jag i inledningen lyfter fram att Delegationen för jämställdhet i förskolan 

rekommenderat i sitt slutbetänkande hösten 2006. Samtliga tre förskolor har deltagit i det 

genusprojekt som kommunen anordnat. Trots detta har jämställdhet som värdegrund i 

förskolans verksamhet inte fått fäste. Vad beror detta på? Resultatet av min undersökning pekar 

på att modellen med att låta två pedagoger från varje förskola delta i utbildning för att sedan 

föra vidare kunskapen till sina kollegor inte varit tillräcklig. Vilma som själv var en av dem som 

deltog i projektet berättar i intervjun att hon upplever att ”… man inte kan föra över känslan till 

någon annan”. Detta tolkar jag som att det varit svårt att övertyga de övriga pedagogerna om att 

det verkligen behövs en förändring för att uppnå målet med en jämställd verksamhet i förskolan. 

Ett följdproblem som jag ser med detta är att om genusmedvetenheten som krävs hos 

pedagogerna för att ett aktivt jämställdhetsarbete ska kunna bedrivas ska ha en chans att 

överleva en längre tid, behöver antalet pedagoger som är utbildade och aktivt arbetar med ett 
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förhållningsätt förankrat i värdegrunden uppnå en ”kritisk massa”. Annars riskerar arbetet att 

rinna ut i sanden när någon av pedagogerna med utbildning byter jobb, så som skett på 

förskolan Gullvivan.  

De intervjuade pedagogernas tolkningar av vad läroplanen säger om förskolans uppdrag att 

arbeta med jämställdhet var också snarlika. Alla medgav att de borde ha ett 

jämställdhetsperspektiv på verksamheten för det står ju i läroplanen MEN… Sedan kom en rad 

olika skäl till varför de inte arbetar med det mera aktivt. En tolkning kan vara att de uppfattat 

det som ett strävansmål, och inte att arbetet med ”... jämställdhet är en del i ett större uppdrag 

som finns beskrivet i en rad bindande styrdokument som Sverige förbundit sig att följa”. 

(Regeringskansliet 2006, s 6)  

De kategoriserar det tillsammans med områden som språk, matematik och naturvetenskap som 

man ofta arbetar med i kortare eller längre projekt och inte som ett förhållningsätt som ska 

finnas med som en grundstomme när man jobbar språkutvecklande eller utforskar maskar. Detta 

gör att Eidevalds fundering ”… om inte läroplanen på något ställe borde ta upp anvisningar om 

hur arbetet med att motverka stereotypa könsroller kan genomföras” (Eidevald 2009, s 165) 

känns ännu mera relevanta för att öka medvetenheten om vad som faktiskt är förskolans 

uppdrag när det gäller jämställdhet. 

Både Greta och Vilma tar upp åldern på barnen som en faktor som påverkar arbetet med 

jämställdhet i förskolan.  

Greta menar att de små barnen inte är medvetna om vilka traditionella könsroller de ska anpassa 

sig till för att inte sticka ut i samhället, och att pedagogens roll är att få dem att reflektera över 

vilka skillnader det finns mellan könen. Jag upplever att observationerna från mitt besök på 

avdelning Gul visar en annan bild. Samtliga flickor har rosa kläder och majoriteten av pojkarna 

hade Blixtentröjor. Visserligen är det inte barnen utan deras föräldrar eller andra vuxna som 

köper kläderna till barnen. Men vi som är småbarnsföräldrar vet att även barnen själva har 

starka åsikter om hur kläderna ska se ut. Flera av flickorna uppvisade stereotypen ”hjälpfröken” 

vid lunchen då de såg till att pojkarna inte behövde sitta och vänta på maten. Olofsson (2007) 

visar dessutom från sina observationer på förskolan Stormhatten att barnen ofta agerar 

”könspoliser” åt varandra dvs. barnen säger själva till en kompis som bryter mot de stereotypa 

mönstren. Detta sammantaget leder till att min uppfattning är att barn i 4-årsåldern är medvetna 

om vilket kön de tillhör och vad som därefter är accepterat beteende. Därmed inte sagt att det är 

Greta som uppmuntrar de traditionella könsrollerna hos barnen utan som jag redan visat på ett 

antal gånger, bemöts barnen efter dessa redan från födseln och detta sätter sina spår. 

Funderingarna om ålder som hinder handlade i Vilmas fall om pedagogens roll då hon lyfte 

fram att genusmedvetenheten i arbetet med yngre barn ofta glöms bort. Här är 

spädbarnsforskning som bland annat Wahlström (2003), Olofsson (2007) och Eidevald (2009) 

summerat intressant att lyfta fram som ett skäl till varför det är viktigt att ha en genusmedveten 

verksamhet i förskolan oavsett barnens ålder. Även de små barnen bemöts efter stereotyper 

dagligen, dygnet runt. Så även om pedagogerna inte upplever att de yngre barnen vill leka med 

olika saker utifrån sitt kön så är socialisationen in i stereotypa könsroller redan i full gång. 
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Framgångar 

Min sista frågeställning handlar om vad de tre pedagogerna i undersökning anser att de haft 

framgångar med i arbetet med att motverka de traditionella könsrollerna som läroplanen 

(Lpfö98) talar om.  

Ingen av förskolorna som deltagit i studien lever helt upp till läroplanens vision när det gäller 

jämställdhetsarbetet i förskolans verksamhet. Däremot lyfter alla de tre intervjuade pedagogerna 

fram något exempel på hur de anser att de motverkar de traditionella könsrollerna. 

Mycket i motverkandet av stereotypa könsroller handlar om det omedvetna som är svårt att få 

grepp om. Ett mera konkret sätt att starta, som alla tre pedagogerna i undersökning lyfter fram, 

är hur litteratur kan användas i arbetet med att motverka traditionella könsroller. Dels genom att 

samtala med barnen om böckerna man läser. Hade det hänt samma sak om huvudpersonen haft 

motsatt kön? Ett annat sätt är att själv byta kön på personerna i berättelsen. På senare tid har det 

börjat komma barnböcker som bryter könsstereotyperna. Bea nämner till exempel Så gör 

prinsessor och Lill-Zlatan. Vilma använder sig av Tilde med hallonsaft och tjejkraft när hon 

arbetar med tjejgruppen och Greta samtalar med barnen utifrån bilderna i Abborrens ränder.  

Ett annat sätt att starta upp arbetet med att motverka traditionella könsroller är att ta 

utgångspunkt i kompensatorisk jämställdhet. Vilma nämner i intervjun att hon fastnande för 

metoden just för att det fanns något konkret att utgå ifrån eftersom det kompensatoriska bygger 

på en relativt enkel metod som ändå ger tydliga resultat…”. Enligt diskrimineringslagen ska 

man ha fullgoda skäl innan man gör en könsuppdelad verksamhet” (Olofsson 2007, s 80). Så 

man ska ha syftet med varför man gör en uppdelning klart för sig och det kan vara värt att 

ordentligt överväga de risker med uppdelning av barnen efter köns som Eidevald (2009) och 

Olofsson (2007) poängterar.  

Greta lyfter fram att arbetslagets gemensamma beslut att inte uppmärksamma de 

stereotypförstärkande kläder barnen ofta har på sig är ett steg i att motverka de traditionella 

könsrollerna i alla fall under den tid som barnen befinner sig på förskolan. 
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Diskussion 

En viktig faktor för att överhuvudtaget komma igång med att motverka stereotypa könsroller i 

förskolan är att det finns en nyfikenhet och en vilja att förändra det invanda. Denna vilja 

upplever jag finns hos Bea, Greta och Vilma. Alla tre är de medvetna om problematiken med 

det omedvetna bemötandet av pojkar och flickor som leder till begränsningar för hur man ska 

vara som pojke respektive flicka. Sedan har de tre pedagogerna kommit olika långt i det 

praktiska arbetet men trots allt är ett frö planterat som ligger och gror.  

Kommunikation är en annan viktig nyckel till framgång. Nya tankar har väckts hos oss alla, 

både hos mig som intervjuare och hos informanterna, bara genom att samtala om jämställdhet i 

förskolan. Eidevald (föreläsning 21 april 2010) tar upp två mycket bra frågor att utgå ifrån ”Vad 

är jämställdhet?” och ”När är det jämställt?” 

Efter att ha analyserat miljön på de tre avdelningarna efter genustrappan börjar jag fundera kring 

hur stor betydelse planlösningen har för hur genusmedveten utformningen av miljön på 

förskolan är? Är lokalens utformning ett hinder som pedagogerna har svårt att ta sig förbi när de 

ska planera en genusmedveten miljö som stöder arbetet att motverka de traditionella 

könsrollerna i förskolan? 

Pedagogerna i undersökningen lyfter fram ett antal nya barnböcker där berättelsen utmanar de 

stereotypa könsrollerna. De nya böckerna handlar dock oftast om hur flickor är modiga, starka 

och tuffa. Vart finns böckerna som ger pojkarna en mera varierade bild av vilka roller som är 

accepterade för dem? Hänger detta fenomen möjligen ihop med genusordningen, att det är 

lättare att utmana kvinnorollen än mansrollen för att då rubbas inte maktbalansen? Ytterligare 

en intressant fråga föreligger vid läsandet av böcker som utmanar de stereotypa könsrollerna: 

Lämpar sig böckernas upplägg för att läsas i könsblandade grupper? Eller är det som i fallet på 

Tittmyran där man fann att man tryckte ner flickorna när man uppmuntrade pojkarna och 

tvärtom vilket ledde dem in på den kompensatoriska vägen med barngruppen uppdelad efter kön 

(Wahlström 2003).  

Att det är svårt att få ett jämställt förhållningssätt att gå som en röd tråd genom all pedagogisk 

verksamhet i förskolan är uppenbart. Detta visar både min undersökning och tidigare forskning. 

Men vad beror detta på? Alla pedagoger i min undersökning anser att det är självklart att pojkar 

och flickor ska ha samma möjligheter. Vem anser inte det! Pedagogerna uttrycker även att de är 

medvetna om att läroplanen säger att förskolan har ett ansvar i att motverka traditionella 

könsroller och se till att verksamheten ger alla barn oavsett kön samma tillgång till exempelvis 

material och vuxentid. Men pedagogerna säger även att läroplanen innehåller så mycket som ska 

hinnas med att man får prioritera och ta en sak i taget. En termin arbetar man mera aktivt med 

språkutveckling och nästa med matematik osv. Ofta uttrycks att läroplanen för förskolan är en 

riktlinje för hur man kan arbeta. Med andra ord ses det inte som ett krav på verksamheten till 

skillnad mot skolans läroplan och kursplaner som innehåller både strävansmål och 

uppnåendemål, som inte säger hur man ska arbeta, utan vad eleverna ska kunna vid en given 

tidpunkt. 
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Mina egna funderingar innan jag började med detta arbete var om pedagogerna upplevde det 

svårare att konkretisera hur man ska arbeta med stävansmålen om jämställdhet jämfört med till 

exempel naturvetenskap där det finns större tillgång till färdigt material och övningar. Eftersom 

läroplanen ses som en riktlinje och inte ett krav valdes därför arbetet med jämställdhet ofta bort. 

När jag började fördjupa mig i detta spännande ämne och läste förskolans läroplan med mina 

jämställdhetsglasögon på, ändrade jag uppfattning om huruvida man som pedagog i förskolan 

kan välja att arbeta med jämställdhet eller ej. Eftersom det tydligt framgår av värdegrunden 

vilket ansvar och uppdrag förskolan har att arbeta jämställt och värdegrunden kan man aldrig 

prioritera bort. Vilket den statliga utredningen om Jämställdhet i förskolan även poängterar: 

Värdegrunden är ett förhållningssätt som ska genomsyra all undervisning och alla aktiviteter i 

förskolan och skolan. Det är inte ett begrepp som bara kan plockas fram under en temadag om 

året eller speciella lektionstimmar eller samlingar. Värdegrunden skall utgöra en grund för det 

dagliga pedagogiska verksamheten. (SOU 2006:75, s 139) 

Även om pedagogerna är eller görs medvetna om värdegrundens innebörd finns ett annat hinder 

att övervinna. Pedagogerna bemöter inte avsiktligt pojkar och flickor olika, utan det sker 

omedvetet. Därmed anser de allra flesta att de redan bemöter pojkar och flickor lika och att de 

därmed redan har det förhållningssätt som värdegrunden talar om. Detta innebär att för att få till 

en förändring måste detta fenomen synliggöras. Ett sätt att synliggöra det omedvetna beteendet 

är att precis som på förskolan Tittmyran (Wahlström 2003) filma sig själva. Wahlström (2003), 

och Eidevald (2009) beskriver båda hur pedagogerna framför allt i början försöker bortförklara 

sitt beteende som om det handlar om just det barnet eller just den situationen. För att få 

pedagogerna att inse att man har ett omedvetet beteende som är stereotypförstärkande 

analyserar man flera situationer så att ett mönster framträder. Därefter förser man pedagogerna 

med redskap: Till exempel ett kompensatoriskt förhållningssätt för att visa hur de ska förändra 

sitt beteende. Dock menar jag att en pusselbit fortfarande saknas och det är ”varför”. För att 

lyckas med jämställdhetsarbetet visar till exempel Wahlström (2003) på hur viktigt det är att 

utvärdera förändringar man har gjort. Hittills har pedagogerna följt instruktionerna för metoden 

man har valt att arbeta med, men för att kunna utvärdera och följa upp sitt eget arbete krävs en 

djupare kunskap, en teoretisk bakgrund. Denna bakgrund finns gömd i genusteorin. Genusteorin 

kan vara svårtillgänglig vilket kan var en förklaring till varför många inte tagit detta steg, men 

först när man tar sig igenom genusteorierna har man möjlighet att förstå detta ”varför”. Varför 

vi omedvetet bemöter pojkar och flickor olika. Varför det är så svårt att få till en förändring. 

Varför det är så viktigt att trots allt kämpa på mot en jämställdare förskola.  

Vi behöver med andra ord bli medvetna om hur rådande genuskontrakt (Hirdman 2001), som 

från början bygger på mannen som norm och särskillnad på grund av kön, upprätthålls och 

begränsar oss. Men framför allt att det går att förändra dessa traditionella könsroller för att de 

upprätthålls och är socialt konstruerade av oss själva. 

Eidevald (2009) reflekterar kring om hur förskolorna förväntas arbeta med jämställdhet borde 

stå i läroplanen. Detta skulle kanske hjälpa en bit på vägen men en risk är att pedagogerna 

känner sig ”skrivna på näsan” eftersom de som jag nämnde tidigare ser på läroplanen som en 

riktlinje att sedan själva planera sin verksamhet utifrån.  
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Min slutsats är att det i läroplanen även tydligt borde framgå varför vi ska arbeta med 

jämställdhet och motverkandet av traditionella könsroller. En slags ”genusteori for dummies” 

där de svårtillgängliga men viktiga genusteorierna blir tillgängliga för en bredare publik. Då 

kanske dessa eldsjälar som nu kämpar ensamma ute på förskolorna kunde tända samma eld i 

sina kollegor och arbetet med jämställdhet kunde sluta vara ”… som att pissa i motvind”.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informations brev till föräldrarna på berörda förskolor 

 

Information till föräldrar 

 

Hej, mitt namn är Jessica och jag är student från lärarutbildningen vid Stockholms universitet. 

Jag läser just nu kursen självständigt arbete (15 hp) vilket innebär att jag ska skriva en uppsats 

om ett ämne som intresserar mig och som jag vill veta mera om.  

Jag har valt att skriva om arbetet med jämställdhet i förskolan.  

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur pedagoger på tre olika förskolor arbetar med att 

implementera läroplanens mål om jämställdhet i förskolans verksamhet. Undersökningen bidrar 

till att öka min kunskap om framgångsfaktorer och eventuella hinder i arbetet mot en mera 

jämställd förskola. 

Er förskola är en av de tre förskolor jag kommer att besöka.  

Under mina två besök kommer jag att utföra observationer vid samlingen och lunchen med 

fokus på pedagogernas förhållningsätt mot pojkar och flickor. Observationerna dokumenteras 

med papper och penna. Jag kommer även att intervjua en pedagog på varje förskola. 

Sekretess: Inga namn på barn, pedagoger eller förskolan kommer att nämnas i mitt arbete. 

När mitt arbete är färdigt och godkänt kommer det bli en offentlig handling som alla som är 

intresserade kan ta del av. 

 

Har ni frågor går det bra att prata med mig eller någon av pedagogerna på ert barns avdelning. 

 

Tack på förhand! 

Jessica Nyman Bodo 
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Bilaga 2 

Samtycke till deltagande i undersökningen om jämställdhet i förskolan 

 

Mitt namn är Jessica Nyman Bodo och jag är lärarstudent vid Stockholms universitet. 

Vårterminen 2010, under veckorna 12-22, skriver jag mitt självständiga arbete (15hp). 

Jag har valt att skriva om hur man kan arbeta för att motverka traditionella könsroller i förskolan 

i enlighet med förskolans uppdrag: 

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på den bidrar till 

att forma flickor 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” (Lpfö98). 

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur pedagoger på tre olika förskolor arbetar med att 

implementera läroplanens (Lpfö98) mål om jämställdhet i förskolans verksamhet. 

 

Som metod för mitt arbete har jag valt observation och intervju. 

Observationen kommer att genomföras i form av deltagande observationer vilket innebär att jag 

kommer att delta i förskolans aktiviteter men mitt huvudsakliga syfte är att observera.  

Observationen kommer att dokumenteras med papper och penna. 

 

Som komplement till observationen kommer en pedagog på varje förskola intervjuas. 

 

Information till dig som blir intervjuad 

Att delta i intervjun är frivilligt. Du som intervjuas har rätt, att om du önskar, när som helst 

avbryta din medverkan i undersökningen. 

 

Intervjun kommer att spelas in på band. Inspelningen är en nödvändig del i mitt arbete och är 

endast till för mig som student. Bandet kommer att förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång 

till materialet. 

 

Sekretess gäller hela arbetet och materialet. Inga namn på vare sig pedagoger, elever eller 

förskolan kommer att nämnas i det färdiga arbetet. 

 

När arbetet är klart och godkänt kommer det att bli en offentlig handling som alla som är 

intresserade kan ta del av. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner min medverkan i undersökningen 

 

Namn________________________________ 

Datum________________________________ 

 



 

40 

 

Bilaga 3 

Tankekarta för intervju med pedagoger i förskolan 
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Bilaga 4 

Observationsschema 

Observationsprotokoll – samling/lunch 

Datum:  Tid: _____ - _____ 

Antal pojkar: 

Antal flickor: 

Antal pedagoger: 

 Pojkar Flickor  

Antal tilltal från pedagogen    

Avbryter den som talar    

Negativ uppmärksamhet    

Positiv uppmärksamhet    

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirerat av Kristina Henkel (2009) observationsprotokoll för talutrymme 
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