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Abstrakt 
 

Studiens syfte är att utifrån ett generationsperspektiv synliggöra jämställdhet på förskolan 

genom att jämföra förskollärares föreställningar om kön och jämställdhetsarbete utifrån. 

Detta syfte besvaras genom tre frågeställningar; Hur beskriver förskollärare flickor och 

pojkar på förskolan? Hur beskriver förskollärare arbetet med jämställdhet på förskolan? 

och Vilka skillnader och likheter i förskollärares föreställningar om kön och kring 

jämställdhetsarbetet har noterats? 

 

Utifrån en kvalitativ metodansats har två förskollärare från olika generationer intervjuats. 

För att synliggöra deras syn på kön som sam- eller särart samt på jämställdhetsarbetet på 

förskolan har semistrukturerade intervjuer använts som metodverktyg. Detta för att kunna 

fånga förskollärarnas tankar och föreställningar. Studien utgår från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och empirin analyseras utifrån centrala begrepp som 

presenteras i teorin och tidigare forskning kring jämställdhet.  

 

I studien framkommer att den presenterade genusteorin, där mannen är högre uppsatt än 

kvinnan i hierarkin är motsägelsefull jämfört med viss tidigare forskning på jämställdhet i 

förskolan. Där får istället de ”duktiga flickorna” en högre position i förskolan jämfört 

med de ”typiska pojkarna” vilket gör att tankar uppkommer kring när och varför detta 

”bytet” i hierarkin sker? Studiens resultat visar även på att förskollärarnas syn på ett 

aktivt jämställdhetsarbete skiljer sig åt då begreppet aktivt kan tolkas på olika sätt. 

 

Engelsk titel: A generation's comparative study on gender equality in preschool 

 

Nyckelord 
Jämställdhet, socialkonstruktionistiskt perspektiv, essentialistiskt perspektiv, förskola, 

generation, kön, genus, samart, särart 
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1. Inledning 

Förskolan ska arbeta mot att bryta traditionella könsmönster. Detta framkommer i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och innebär att flickor och pojkar ska få “samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller” (Skolverket, 2016:5). Efter Skolinspektionens granskning av 36 

olika förskolors arbete kring jämställdhet publicerades 2017 en granskningsrapport som 

visade att arbetet med jämställdhetsuppdraget i förskolan är otillräckligt. Forskning och 

andra utredningar om jämställdhetsarbete på förskolan visar bland annat “att det finns en 

risk att könsstereotypa föreställningar kan reproduceras och öka istället för att de 

synliggörs och ifrågasätts, om jämställdhetsuppdraget genomförs på ett omedvetet sätt” 

(Skolinspektionen, 2017:s 5).  

      

Under det senaste decenniet har jämställdhetsfrågan väckt mycket uppmärksamhet både i 

förskoleverksamhet och i övriga samhället. Dock har frågan hunnit svalna av en del för 

att under det senaste året återigen blivit betydande, inte minst under kampanjen “metoo” 

som startades år 2017 för att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor. 

Jämställdhet är alltså ett begrepp som med stor sannolikhet kommer följa med barnen i 

förskolan genom livet vilket tyder på att det är ett ständigt omtalat begrepp som är mer 

eller mindre populärt under olika tidsperioder. Begreppet är rörligt och det kan vi 

exempelvis se i förskolans nya läroplan som träder i kraft 1 juli 2019 då jämställdhet har 

fått ett utökat utrymme jämfört med tidigare versioner. Förskollärare ska då “aktivt 

inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till 

utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet” (Skolverket, 2018) vilket tyder på 

att ett aktivt arbete med jämställdhet ska förekomma i förskolan.    

 

Genom förskollärarutbildningens olika VFU- perioder (praktiker) och genom mitt arbete 

inom förskolan har jag upplevt skillnader på hur förskollärare ser på och arbetar kring 

jämställdhet utifrån deras föreställningar på flickor och pojkar. Jämställdhetsarbetet har 

upplevts olika medvetet hos förskollärare i den pedagogiska verksamheten. Ett av många 

exempel på detta är att en äldre förskollärare jag mötte under år 2016 lät pojkarna springa 

inomhus men inte flickorna. När jag uppmärksammade detta och nyfiket frågade hur hon 

tänkte fick jag svaret ”jo men pojkar behöver springa av sig ibland” och ”pojkar är pojkar 

och de behöver mer det där än vad flickor gör”. Hon syftade här på att pojkar skulle ha 

ett större rörelsebehov än flickor. Efter att ha mött dessa olika förhållningssätt har det 

väckt en nyfikenhet hos mig kring vilka faktorer det är som bidrar till att förskollärare 

kan se på och arbeta med jämställdhet på så olika sätt. Utifrån Skolinspektionens 

fastställande av brister inom förskolans jämställdhetsarbete kan man undra vad problemet 

är på förskolorna. Min hypotes, som denna studie utgår ifrån, är att synen på jämställdhet 

kan skilja sig åt beroende på vilken generation förskolläraren tillhör och på så vis påverka 

jämställdhetsarbetet i den pedagogiska praktiken. Detta gör att jag har valt att undersöka 

och jämföra förskollärares syn på och arbetet med jämställdhet utifrån förskollärarnas 

generationstillhörighet, utbildningens tidsålder och utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

och essentialistiskt perspektiv.  
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Studien är viktig för att öka kunskapen om hur aktivt och medvetet förskolor arbetar med 

jämställdhet. Rapporter (ex Eidevald, 2009) visar att tjejer och killar fortfarande möter 

olika villkor i förskolan trots att de får ägna sig åt samma aktiviteter och leka med samma 

könsneutrala material. Tidigare rapporter och Skolinspektionens granskning stärker mina 

tankar kring att jämställdhet är ett område som fortfarande behöver mer forskning för att 

kunna skapa en jämställd förskola och på sikt ett mer jämställt samhälle. 

  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett generationsperspektiv synliggöra jämställdhet på 

förskolan genom att jämföra förskollärares föreställningar om kön och 

jämställdhetsarbete. 

 

● Hur beskriver förskollärare flickor och pojkar på förskolan?  

 

● Hur beskriver förskollärare arbetet med jämställdhet på förskolan? 

 

● Vilka skillnader och likheter i förskollärares föreställningar om kön och kring 

jämställdhetsarbetet har noterats? 

 

Syftet ska uppnås genom att intervjua två stycken förskollärare från två skilda 

generationer och med olika tidsåldrar på förskollärarutbildningen.  
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3. Bakgrund 
Utifrån värdegrunden i förskolans läroplan tydliggörs här jämställdhetsuppdraget för att 

få en förståelse för vikten av ett aktivt jämställdhetsarbete. 

3.1 Jämställdhet i förskolans värdegrund 

I förskolans värdegrund framkommer vikten av att se allas lika värde vilket innebär att de 

normer som finns i samhället måste kommuniceras och synliggöras för att eliminera 

diskriminering, kränkning och trakasserier (Skolverket, 2013). Det behöver föras 

pedagogiska samtal kring hur värdegrunden förstås för att skapa ett medvetet 

värdegrundsarbete i verksamheten. Förskolan ska arbeta med att rusta barnen med 

kunskaper och värderingar för att möjliggöra ett aktivt samhällsdeltagande i framtiden 

(Skolverket, 2013). Värdegrunden, som den beskrivs i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) ska bygga på att goda värden förs över från vuxna till barn. 

 

I värdegrunden framkommer även att förskolan ska arbeta med att motverka traditionella 

könsroller vilket innebär att arbeta emot de förväntningar som finns på hur flickor 

respektive pojkar ska se ut och bete sig för att “passa in” utifrån sitt biologiska kön. Detta 

analyseras i studien utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 2016) där det framkommer 

att:   

 

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

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som 

är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller (Skolverket, 2016:5). 

 

Jämställdhet mellan könen beskrivs i förskolans läroplan som ett värde som ständigt ska 

hållas levande (Skolverket, 2016). Arbetet kring värdegrunden innebär att skapa ett 

genomgående förhållningssätt som bygger på grundläggande demokratiska värderingar. 

Dessa värderingar ska vara integrerade i den dagliga undervisningen och genom 

värdegrundsarbetet kan barns rättigheter tillvaratas vilket utvecklar barnens demokratiska 

kompetens (Skolverket, 2013).  
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4. Teori/begreppsdiskussion 
Här nedan presenteras och definieras de centrala begrepp som används i studien.  

4.1 Min hypotes 

Kan det vara så att tankar och erfarenheter skiljer sig åt beroende på vilken generation 

förskolläraren tillhör? I denna studie utgår jag ifrån att olika generationers syn på 

jämställdhet skiljer sig åt. Jag är intresserad av att få veta om äldre förskollärare har en 

mer konservativ syn på kön och jämställdhetsarbetet än vad en yngre förskollärare har. 

Den äldre förskolläraren förväntas utifrån hypotesen se på pojkar och flickor som olika 

och att de har medfödda egenskaper som skiljer dem åt, en särart. Detta med 

utgångspunkt i att äldre generationer växte upp i ett samhälle som inte är likt det 

samhälle vi lever i idag. Den yngre förskolläraren förväntas istället ha en framåtblick 

kring jämställdhet och en syn på könen som mer lika och med liknande egenskaper, en 

samart. Hypotesen utgår alltså ifrån att generationers olika syn på kön och jämställdhet 

kan bidra till olika medvetet och aktivt jämställdhetsarbete på förskolorna. 

 

Denna presenterade hypotes utgår från mina tidigare erfarenheter vilket kan innebära att 

min hypotes antingen verifieras eller falsifieras i studiens resultat.   

 

4.1.1 Generation 

Generationsbegreppet är centralt i studien då den inspelade empirin analyseras utefter 

kulturell generation, det vill säga utifrån vilket årtionde förskolläraren är född 

(Wikipedia, 2018). Generation menar jag kan ha betydelse för förskollärarnas svar då 

tankar och medvetenheten kring jämställdhet har förändrats genom åren allt eftersom mer 

forskning gjorts på området vilket Lenz Taguchi (2011) bekräftar. Hon beskriver 

följande: 

 

Därför vill vi hävda att det skett ett avgörande diskursivt skifte i förhållande 

till hur man tänkte från 1960-talet fram till hur man tänkte långt in på 1990-

talet; från en föreställning om att vuxna i förskolan och skolan endast kan 

agera förebilder och rollmodeller med syftet att få barnen och eleverna att lära 

sig spela nya könsroller i samhället, till en föreställning om att det faktiskt, i 

grunden, går att förändra barnens och elevernas genus- och könsidentiteter 

(Lenz Taguchi, 2011:27). 
 

Förskollärare som är runt 60 år idag föddes på 50- eller 60 talet vilket innebär att de varit 

unga när många jämställdhetsbeslut tagits så som bland annat FNs kvinnoår 1975 som 

skulle möjliggöra för kvinnor att utföra förvärvsarbete. Mellan 60- till 80- talet 

genomfördes en rad olika reformer kring jämställdhet, bland annat att sambeskattning 

avskaffades och ersattes med individuell beskattning av arbetsinkomst, Sverige fick för 

första gången en jämställdhetslag och riksdagen fattade beslut om ett fem års långt 

nationellt handlingsprogram för jämställdhet (Jämställdhetsmyndigheten, 2018). Äldre 

förskollärare har alltså vuxit upp i ett samhälle där jämställdhet inte varit en självklarhet 
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medan de yngre förskollärarna är födda i ett samhälle där jämställdhetsreformerna redan 

slagit igenom och på så vis redan hunnit påverka samhället. Detta kan få betydelse för 

resultatet i studien då kön sett som en social konstruktion innebär att dessa förändringar 

som skett under åren kan ha påverkat förskollärares tankar kring kön och jämställdhet.  

4.2 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Då studiens syfte är att utifrån ett generationsperspektiv jämföra förskollärares 

föreställningar om kön och på förskolans jämställdhetsarbete har ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv valts när det gäller att fånga förskollärares 

föreställningar om kön. Empirin kommer att analyseras utifrån synen på kön som sam- 

eller särart för att synliggöra förskollärarnas föreställningar om kön.  

 

4.2.1 Kön utifrån samart 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv utgår ifrån att kvinnor och män är en samart, det 

vill säga att de fenomen och det vi ser som självklart såsom kön, social klass och etnicitet 

är skapat som en produkt av social interaktion som är föränderlig över tid (Allwood & 

Erikson, 2017). Redan under spädbarnstiden behandlas barn olika utifrån vilken biologisk 

könstillhörighet de har. Exempelvis beskrivs en gråtande bebis i blått som en “arg pojke” 

medan en gråtande bebis i rosa istället beskrivs som en “ledsen flicka”. Pojkar förväntas 

även väga mer än flickor vid födseln och tonen i vuxnas röster är olika beroende på vilket 

kön barnet upplevs tillhöra. Då dessa sociala förväntningar riktas mot barnen redan så 

tidigt som under spädbarnstiden vore det konstigt om inte det påverkade barns skapande 

av genus- och könsidentitet (Salmson & Ivarsson, 2015). 

4.3 Essentialistiskt perspektiv 

Studien kommer även att utgå ifrån ett essentialitiskt perspektiv där kön istället beskrivs 

som något biologiskt och oföränderligt, en särart. 

  

4.3.1 Kön utifrån särart 

Socialkonstruktivismen kan ses som en motsats till essentialismen där kön istället ses 

som något medfött. Essentialismens syn på kön kan beskrivas som att mannen och 

kvinnan är en särart med medfödda biologiska och sociala skillnader. Dessa skillnader 

hos män och kvinnor anses oföränderliga över tid och olika sociala beteenden beskrivs 

utifrån biologiska, fysiologiska och genetiska skillnader (Lenz Taguchi, Bodén & 

Ohrlander, 2011). Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska förskolan arbeta för 

att motverka dessa traditionella könsroller som essentialister beskriver som medfödda 

egenskaper utefter könstillhörighet. Utifrån essentialismens synsätt tilldelas könen vissa 

medfödda egenskaper som exempelvis att pojkar föds med en form av “klassisk 

pojkighet” vilket gör dem mer fysiska, stökiga och intresserade av våld. Flickor föds 

istället med andra egenskaper som att de är lugna med förmågan att vänta på sin tur och 

kunna följa regler (Salmson & Ivarsson, 2015). De förväntningar och generaliseringar 

som är kopplade till kön bidrar till att vissa beteenden förbjuds och andra normaliseras 
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utefter barnets kön vilket Hedlin (2010) ställer sig kritisk till. Hon betonar istället vikten 

av att lyfta fram och diskutera olika förekommande normer för att kunna öppna upp och 

ge barn möjligheter istället för begränsningar. 

 

4.3.1.1 Hirdmans genusteori 

Genus beskrivs som ett mönster som utgår ifrån Hirdmans (2001) genussystem som 

liknar essentialismens sätt att se på kön som en särart. I detta genussystem förekommer 

två olika principer; isärhållande och hierarki. Isärhållande innebär att män och kvinnor 

ses som varandras motsatser. Flickor och pojkar beskrivs som två skilda grupper, 

dikotomier, med helt skilda egenskaper. En flicka förväntas exempelvis ha långt hår, vara 

svag och leka passivt genom finmotorisk lek medan en pojke förväntas leva upp till 

motsatsen; ha kort hår, vara stark och vara grovmotoriskt aktiv. I en dikotomi där 

skillnader mellan pojkar och flickor upprätthålls förekommer det alltid en under- och en 

överordnad sida. Denna maktdimension, där båda sidor av dikotomin inte ges lika mycket 

makt beskrivs som en maktobalans och det är “just att utjämna denna maktobalans som 

kan beskrivas som jämställdhetsarbetets mål” (Lenz Taguchi, 2011:45). Hierarki handlar 

om att mannen anses högre uppsatt i hierarkin än kvinnan och därför hamnar kvinnan 

utanför normen (Hirdman, 2001).  

4.4 Jämställdhet och genus 

Genusbegreppet är en av de starkaste socialt konstruerade normerna som delar in pojkar 

och flickor i olika kategorier och innebär “de förväntningar vi har på en person baserat på 

det biologiska könet” (Salmson & Ivarsson, 2015). Dessa tankesätt är ständigt närvarande 

och får betydelse för hur förskollärare förhåller sig till och agerar i förhållande till genus 

och jämställdhet (Hirdman, 2001). Förskollärare förväntas ha goda 

jämställdhetskunskaper för att kunna arbeta utefter läroplanens jämställdhetsmål (Hedlin, 

2010). I studien används begreppet jämställdhet för att visa på barns lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter i förskolan oavsett kön.  

 

Det är inte bara kön/genus som får betydelse för jämställdhetsarbetet på förskolan (SOU 

2006:75). Då flera olika föreställningar och kategoriseringar samspelar i en och samma 

kontext blir det för snävt att bara se på kön/genus som en förklaring på 

jämställdhetsproblemet (Mattsson, 2010). I denna studie har jag därför, utöver 

generationsbegreppet valt att även utgå ifrån kön/genus och utbildning för att analysera 

intervjuerna utifrån ett socialkonstruktivistiskt och essensialistiskt perspektiv. Dessa 

kategorier valdes utifrån att det ansågs kunna få en påverkan på resultatet huruvida de 

intervjuade förskollärarna var en kvinna eller man samt förskollärarnas tidsålder på 

relevant utbildning.  

 

Kön/genus - Med kön/genus avses i studien den biologiska könstillhörigheten, man och 

kvinna. Socialkonstruktivismens syn på kön/genus innebär att män och kvinnor ses som 

en samart och att kön/genus förstås som en språklig och social konstruktion (Lenz 

Taguchi, 2011). Empirin analyseras utefter socialkonstruktivismens syn på 
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könsuppdelning som “resultatet av en social process där dessa kategorier skapats och 

befästs genom roller och handlingsmönster” (Allwood & Erikson, 2017:145). Empirin 

kommer även analyseras utefter essentialismens sätt att se på kön som en särart. 

 

Utbildning - Förskollärarnas tidsålder på utbildning samt vilken kompetensutveckling de 

fått vad gäller specifikt jämställdhetsarbete på förskolan under tiden som verksamma 

förskollärare kan få betydelse för resultatet i studien. Detta ämnas därmed ta hänsyn till i 

analysen av empirin. 

4.5 Sammanfattning 

I teorin framkommer det att studien utgår ifrån och undersöks utifrån min presenterade 

hypotes. Det innebär att empirin analyseras utifrån förskollärarnas generationstillhörighet 

då detta förväntas få konsekvenser för ett väl genomfört jämställdhetsarbete på förskolan. 

Utöver generationstillhörighet tas även hänsyn till förskollärarnas utbildning och 

kön/genus då det enligt SOU:2006:75 är flera kategoriseringar som samspelar i en 

förskolepedagogisk kontext vad gäller jämställdhetsproblemet.  

 

Förskollärares syn på kön kan analyseras utifrån olika perspektiv och denna studie utgår 

ifrån ett socialkonstruktivistiskt och essentialistiskt perspektiv som kan ses som 

varandras motsatser. Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet ses kön som något 

som skapas genom social interaktion och att uppfattningarna kring detta är föränderliga 

över tid (Allwood & Erikson, 2017). Utifrån ett essentialistiskt perspektiv är kön istället 

något medfött där pojkar och flickor tilldelas vissa egenskaper och sociala förmågor 

redan vid födseln. Dessa är biologiskt kopplade och anses oföränderliga (Salmson & 

Ivarsson, 2015). Dessa perspektiv har varit viktiga för att kunna analysera empirin och 

hitta skillnader och likheter i förskollärarnas syn på kön och jämställdhetsarbetet. 
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5. Tidigare forskning 

I denna del av arbetet presenteras relevant tidigare forskning som gjorts på jämställdhet 

och på förskollärares uppfattningar om kön och arbete kring jämställdhet.  

 

5.1 Jämställdhet och könskategoriseringar 

Genom att undersöka hur barn skapar kön genom olika sociala processer hävdar Hellman 

(2010) att det förekommer könade kategoriseringar hos både pedagoger och barn i 

förskolan. Pedagoger (och barn) synliggör och kategoriserar barns olika handlingar som 

“flickiga” eller “pojkiga”, främst vid stress och i rutinsituationer. Det bidrar till att kön 

skapas och befästs genom de förhandlingar och normer som finns kring hur en typisk 

flicka och en typisk pojke förväntas se ut och bete sig. Efter att ha gjort deltagande 

observationer av pedagoger och barn under två års tid på två olika förskoleavdelningar 

framkommer det i resultatet att barn med olika hög status, baserat på ålder och kön ges 

olika möjligheter till inflytande i verksamheten. Högst status hos pedagoger får det 

kompetenta, självgående barnet som ges mest utrymme då ett “kompetent barn ges stor 

frihet att välja eftersom agerandet sker inom det normsystem förskolan anser acceptabelt 

för barn” (Hellman, 2010:216). Positionen “typisk pojke” innebär en lägre status, alltså 

en motsats till “det kompetenta barnet”, hos pedagoger och ges på så vis mindre 

inflytande i verksamheten (Hellman, 2010). Detta forskningsresultat är intressant då det 

är motsägelsefullt jämfört med Hirdmans (2001) tidigare presenterade genusteori. Enligt 

Hirdmans teori borde det vara pojkens typiska beteende som får en högre status enligt 

hierarki principen. Då Hellmans (2010) forskning visar på ett annat resultat för det 

tankarna till när och varför könen byter position i hierarkin.  

 

Pedagoger använder sig ofta av könade kategoriseringar i kommunikationen med barnen. 

Det framkommer i Odenbrings (2010) två olika delstudier med videoobservationer och 

fältarbete på åtta stycken barn födda 1995. Studien gjordes under tre års tid på två 

förskolor, en förskoleklass och en årskurs ett klass. I resultatet framkommer det att 

flickor ofta kallas för “gumman” och “fröken” istället för tilltalsnamn och beroende på 

“hur kategoriseringarna används, hur de verbalt uttrycks, vem de riktas till och i vilket 

sammanhang de används får de olika betydelser” (Odenbring, 2010:170). Då dessa 

könade kategoriseringar används oreflekterat hos pedagoger kan det bidra till att barnen 

tillskrivs olika egenskaper och att könstillhörigheten förstärks och befästs hos barnen 

(Odenbring, 2010). Det kan innebära att barnets kön får betydelse för vilka handlingar 

som upplevs riktiga för att barnet ska kunna inta positioner som “typisk flicka” eller 

“typisk pojke”. Barn som agerar utanför dessa givna könspositioner riskerar att upplevas 

som avvikande och oförståeliga av pedagogerna. Detta riskerar att få som konsekvens att 

barnen gömmer sig för att inte upplevas som avvikande eller obegripliga utifrån 

pedagogers normer och föreställningar kring hur barnen bör bete sig utifrån 

könstillhörighet (Hellman, 2010).  
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5.2 Föreställningar kring flickor och pojkar 

Pedagoger utgår ofta ifrån det som förstås som “tydligt könat” i verksamhetsplaneringen  

vilket bidrar till att de normer som kopplas till flickor och pojkar normaliseras och 

upprätthålls (Hellman, 2010). Efter att ha undersökt normer om pojkighet i förskolan 

framkommer det att normer skapas och upprätthålls av flickor, pojkar och pedagoger i 

förskolan. De föreställningar kring vad som är naturligt för pojkar som upplevs 

ofrånkomligt innebär att pojkar förväntas ha egenskaper som “bråkighet, rörlighet, 

aktivitet, utåtagerande, aggressivitet och dominans” (Hellman, 2010:217). Då en pojke 

agerar utefter dessa egenskaper anses det mer accepterat hos pedagoger då de hamnar i 

facket “typisk pojke” medan en flicka med liknande egenskaper upplevs avvikande, 

vilket inte ger samma acceptans. Trots att detta “typiskt pojkiga” beteende inte har hög 

status hos pedagoger uppmanas flickor att eftersträva denna maskulinitetsnorm genom 

positiva kommentarer då de är framåt och tar för sig (Odenbring, 2010). En pojke som 

istället avviker från maskulinitetsnormen riskerar att glömmas bort av pedagogerna då de 

barn som uppmärksammas mest hos pedagogerna är de som är aktiva, de barn som är 

äldst eller de som bryter normer (Hellman, 2010). 

Genom medvetenhet och synliggörande av förekommande dominerande 

maskulinitetsnormer beskriver Hellman (2010) i likhet med Dolk (2013) att 

föreställningar kring könen kan rekonstrueras och omförhandlas. Detta beskriver hon 

enligt följande: 

 

Även om människor inte kan slå sig fria från normer - och hamna i ett tillstånd 

av att vara fria, oberoende individer - är det möjligt att skapa förändring 

genom att medvetet eller omedvetet upprepa annorlunda (Dolk, 2013:240). 

 

Det är ett resultat som framkommer i Dolks (2013) studie som gjordes genom fältarbete 

under ett års tid med 4 pedagoger och 16 barn mellan åldrarna 14 månader till 5 år. 

Pedagoger har även en viktig roll i att få barn att känna sig trygga och få bli inkluderade i 

olika leksituationer då barn som känner sig trygga i verksamheten vågar pröva olika 

könsmönster och på så vis bidra till en förändring av stereotypa könsmönster. Då barn 

ofta prövar och ifrågasätter förekommande könsroller gäller det att pedagoger vidgar 

ramarna och tar tillvara på den möjligheten för att kunna skapa en förändring (Hellman, 

2010). 

 

5.3 Förhållningssätt till flickor och pojkar 

Resultatet av Eidevalds (2009) studie visar att flickor får fler öppna frågor än pojkar, 

alltså frågor som kräver utförliga svar. Detta framkom efter att ha observerat knappt 40 

stycken barn i åldrarna 3- 5 år fördelat på två avdelningar på olika förskolor. Här 

studerades hur barnen blir bemötta utifrån ett jämställdhetsperspektiv i fyra olika 

rutinsituationer (samling, påklädning, fri lek och vid måltider) i förskolan. Pojkarna får 

oftare frågor som kan besvaras med endast ett ord vilket kan bidra till att pojkarnas 

språkutveckling utvecklas mer långsamt än flickornas. Det förekommer både lugna 
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pojkar och aktiva flickor, alltså variationer inom könen som inte stämmer överens med de 

normer och föreställningar som finns kring de båda könen. Förskollärare bemöter barn 

utefter vilket kön barnet upplevs tillhöra vilket kan bero på att synen och tankar kring 

pojkars och flickors olikheter ligger djupt rotad. Det finns en risk att förskollärare inte 

märker att de använder sig av olika strategier kring flickor och pojkar, då de tror att de 

utgår efter barnets egenskaper:  

Förskollärarna kan då uttrycka att de bemöter en flicka på ett specifikt sätt 

eftersom hon stör, och ser därmed inte att de kanske uppfattar flickan som 

störande just för att hon först kategoriseras som flicka, och att de kanske inte 

hade beskrivit och bemött en pojke i en liknande situation som störande och att 

det för honom därmed hade funnits andra positioner tillgängliga (Eidevald, 

2009:167). 

I studien betonar förskollärarna sällan vikten av sitt eget förhållningssätt för att göra 

verksamheten mer jämställd. Istället ligger fokus på jämställdhetsarbetet utifrån 

könsneutrala leksaker och förskolans miljö (Eidevald, 2009).  

5.4 Jämställdhetsarbete 

Flera intervjuade pedagoger beskriver enligt Arvidson (2014) att intresserade och 

kunniga chefer har stor betydelse för jämställdhetsarbetet då det möjliggör initiativ till 

förändring. Detta framkommer i resultatet efter att ha observerat och intervjuat 14 

stycken genuspedagoger under 3,5 år. En annan viktig del som framkommer är att det bör 

anställas utbildade jämställdhetspedagoger på förskolor för att öka möjligheter till 

förändring i jämställdhetsarbetet (Arvidson, 2014). Samtidigt betonar Dolk (2013) att det 

redan arbetas med jämställdhet och likabehandling i förskolor genom pedagogers 

överföringsnormer. Det innebär att pedagogerna vill upplevas som goda förebilder och att 

visa på goda exempel för att motverka stereotypa könsroller. Dessa överföringsnormer 

kan ses som ett sätt att påverka barnen positivt och kan överföras exempelvis genom att 

läsa böcker om barn och föräldrar som bryter mot stereotypa könsmönster. Oftast är 

dessa normbrytande böcker vinklade positivt vilket inte alltid speglar den faktiska 

verkligheten. Med denna typ av positivitet finns en viss risk att ”mörka och olyckliga 

saker, såsom sociala orättvisor och ojämlikheter, kan >>hoppas över<<...” (Dolk, 

2013:130). Genom att endast fokusera på goda exempel kan det visa på en önskan om hur 

pedagoger vill att det ska se ut men samtidigt mörka hur det faktiskt ser ut och 

anledningen till detta (Dolk, 2013).  

 

Vidare beskriver Dolk (2013) överföringsnormer som en välvillig maktöverföring som 

bidrar till barns utvecklande av goda värderingar. Trots förskollärares goda tankar bakom 

överföringsnormer finns dock en risk att maktrelationen mellan vuxna och barn 

återskapas och befästs. I de maktrelationer som förekommer mellan vuxna och barn i 

förskolan beskrivs de vuxna som subjekt och barnen som objekt som genom 

överföringsnormer “ska styras till bättre värderingar” (Dolk, 2013:115).  
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5.4.1 Barns delaktighet i jämställdhetsarbetet 

För att kunna utveckla och utmana denna maktrelation som uppkommer mellan vuxna 

och barn bör barnen göras delaktiga i jämställdhetsarbetet. Genom barnens delaktighet i 

jämställdhetsarbetet kan de vuxnas maktöverföring delvis suddas ut och barnen blir på så 

vis inte lika objektiviserade (Dolk, 2013).  

 

Eidevald (2009) problematiserar formuleringen kring jämställdhetsmålen i förskolans 

läroplan då målen endast utgår från vuxnas synsätt:   

 

Om vi istället skulle tänka oss verksamheten som ett möte mellan barn och 

vuxna kanske även barnen skulle skrivas fram som aktörer, i stället för enbart 

som objekt för verksamheten. På detta sätt kanske barnen skulle tillskrivas 

mer makt och kraft och därmed även ett större ansvar för att vara med och 

förändra verksamheten (Eidevald, 2009:165). 

 

I Dolks (2013) studie framkommer det även i resultatet att pedagogerna kände stor 

osäkerhet kring barns delaktighet i jämställdhetsarbetet och att det ansågs som en svår 

fråga att arbeta med. Delaktighet och likabehandling blev två olika områden som inte 

gick att föra samman. Begreppet delaktighet kopplades till andra delar av verksamheten 

som inte hade med jämställdhetsarbetet att göra som exempelvis mat eller utflykter. 

Begreppet likabehandling kopplades istället till den fysiska miljön exempelvis vilka 

leksaker som köptes in eller hur möblerna var placerade. Det framkom alltså att 

pedagogerna upplevde att barnen hade lite delaktighet i jämställdhetsarbetet. 

Pedagogerna hade även en rädsla över att göra fel och en osäkerhet inför att göra barnen 

delaktiga i jämställdhetsarbetet. De hade viljan och en önskan om att 

likabehandlingsfrågor skulle förekomma naturligt med barnen i verksamheten men trots 

detta togs likabehandlingsfrågor sällan eller aldrig upp. Denna rädsla och osäkerhet kan 

bero på att pedagoger är rädda för att upplevas som politiska och att påverka barnen 

genom sin egen livssyn och livsåskådning. Samtidigt kan barnens delaktighet ge barnen 

en möjlighet att utmana de normer som förekommer i förskolan och barnen kan då, 

genom sitt motstånd till förekommande normer och överföringsnormer vara med och 

påverka och förändra könsnormerna (Dolk, 2013). 

 

5.4.2 Könsneutralitet 

På många förskolor använder pedagogerna ett könsneutralt språk som en del av 

förändringsarbetet. Det innebär att ord byts ut för att undvika könskategorisering, alltså 

att pedagoger benämner barn som ”barn” istället för ”flickor” och ”pojkar”. Även i sagor 

och sånger använder pedagogerna en liknande röst för både kvinnliga och manliga 

figurer. På detta vis får barnet en möjlighet att vara en fri människa och inte få 

begränsningar utefter vilket kön det tillhör (Dolk, 2013). Även i Emilson, Folkesson och 

Moqvist Lindbergs (2016) studie framkom liknande resultat. Studien gjordes på åtta olika 

förskolor genom semistrukturerade gruppintervjuer. Gruppintervjuerna bestod av 10 

grupper med 7 pedagoger i varje grupp. I studiens resultat framkommer vikten av att 

använda sig av ett könsneutralt språk genom att eliminera könsrelaterade ord både i 
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kommunikationen och i miljön. Det var inte endast de könsrelaterade orden i miljön som 

fick betydelse utan även att plocka bort könsidentifierande leksaker i miljön som 

exempelvis dockor och bilar. Dock beskriver pedagogerna samtidigt en komplex del 

kring jämställdhetsarbetet och menar att det inte alltid går att arbeta könsneutralt. 

Könsneutraliteten kan ibland krocka med läroplanens mål om att planera verksamheten 

utefter barnens intressen, vilket kan bidra till att något får stå undan, antingen barnens 

intressen eller könsneutraliteten (Emilson et al, 2016).   

 

5.4.3 Svårigheter i jämställdhetsarbetet 

Enligt Eidevald (2009) har förskollärare svårt för att prata om hur konkret 

jämställdhetsarbete ser ut på förskolor. De beskriver istället oftast de problem som 

uppkommer kring jämställdhetsarbetet och inte hur själva arbetet ser ut. 

 

En svårighet som framkommer är vårdnadshavarna och massmedia. Vårdnadshavare 

upplevs motarbeta förskolans jämställdhetsarbete genom att ge barnen olika 

“genusattribut” där de förväntas vara och bete sig på olika sätt beroende på kön. Detta 

genom att klä barnen i det massmedia och klädaffärer kategoriserar som typiska flick- 

eller pojkkläder. Vårdnadshavare till pojkar beskrivs som rädda över att 

jämställdhetsarbetet ska gå för långt, det vill säga att pojkarna ska “göras” till flickor. 

Vårdnadshavare till flickor hade inte samma oro (Eidevald, 2009). Pedagoger upplever 

barnens vårdnadshavare som uppmuntrande, genom sina attityder till barnen, att bete sig 

utefter traditionella könsmönster (Emilson et al, 2016). Det kan bero på en omsorgstanke 

hos vårdnadshavarna, att de ska skydda barnet från sådant som kan upplevas skadligt. 

Det innebär att jämställdhetsfrågan kan upplevas som en ’vuxenfråga’ som 

vårdnadshavarna vill skydda barnet från genom att inte synliggöra. Det finns även en 

rädsla hos pedagogerna att synliggörandet av ojämställdhet får barnen att upptäcka och 

reagera på skillnader hos varandra som de tidigare inte reagerat på, vilket kan leda till att 

situationen förvärras (Dolk, 2013). Enligt Skolverket (2009) är förskolebarn redan väl 

medvetna om vilka normer som gäller för pojkar och flickor och Dolk (2013) menar att 

barnen använder sig av dessa maktstrukturer för att kategorisera varandra. 

 

Hos pedagoger förekommer det olika förväntningar på barn respektive vuxna vad gäller 

jämställdhet i förskolan. Barn som uttrycker sig enligt stereotypa könsroller upplevs 

oftast som mer problematiskt än om vuxna uttrycker sig på liknande vis. Det kan bero på 

att pedagoger upplever att barns val av leksaker, färger och lekar ger en indikation på hur 

barnen ska bli i framtiden och vad de kommer göra för val då (Dolk, 2013). 

5.5 Sammanfattning 

Utifrån tidigare forskning på jämställdhet framkommer det att pedagoger använder sig av 

könskategoriseringar i mötet med barnen. Genom att kategorisera olika handlingar som 

flickiga eller pojkiga förstärks skillnaderna mellan pojkar och flickor. Barnets kön får då 

betydelse för vilka handlingar barnet kan göra eller hur det kan bete sig då vissa 
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handlingar och beteenden endast anses vara lämpliga för ett av könen. Agerar barnet 

utanför denna givna ram riskerar det att verka annorlunda och hamna utanför (Hellman, 

2010). Då pedagoger använder sig av dessa könskategoriseringar oreflekterat förstärks 

och befästs könstillhörigheten hos barnet (Odenbring, 2010). Föreställningar om olika 

naturliga egenskaper hos flickor och pojkar är något Hellman (2010) beskriver som 

ofrånkomligt. Dessa egenskaper gör att barnen, utifrån sitt kön tilldelas olika positioner i 

förskolan och på så vis får olika mycket inflytande i verksamheten.   

 

Förskollärare förhåller sig till flickor och pojkar på olika sätt i kommunikationen. Pojkar 

får exempelvis endast lite stimulans i sin språkutveckling då de möts av korta språkliga 

kommandon av förskollärare medan flickorna istället möts av ett rikt utvecklat språk. 

Förskollärare betonar att vikten i jämställdhetsarbetet ligger i utformningen av miljön 

genom könsneutrala leksaker och de ser sällan sitt eget förhållningssätt som en del av 

jämställdhetsproblemet (Eidevald, 2009). En annan del av jämställdhetsarbetet innebär 

att pedagoger använder sig av ett könsneutralt språk i kommunikationen med barnen. 

Detta genom att benämna barn som just barn istället för att kategorisera dem som flickor 

och pojkar (Emilson, 2016). 

 

I jämställdhetsarbetet använder sig förskollärare av överföringsnormer för att överföra 

goda värderingar till barnen. Dessa överföringsnormer är dock något som Dolk (2013) 

problematiserar då det bidrar till att maktrelationen mellan förskollärare och barn 

återskapas och befästs. Genom att göra barnen delaktiga i jämställdhetsarbetet kan denna 

maktrelation suddas ut och barnen får möjlighet att vara med och förändra verksamheten 

(Eidevald, 2009). Att göra barn delaktiga i jämställdhetsarbetet är något pedagoger 

upplever som svårt då det är frågor som inte förekommer naturligt i verksamheten och att 

det finns en rädsla hos pedagogerna att göra fel (Dolk, 2013). Utöver denna svårighet i 

jämställdhetsarbetet beskrivs även vårdnadshavarna och massmedia som ett problem. 

Barnen får olika genusattribut med sig hemifrån och enligt Skolverket (2009) är barn 

tidigt medvetna om vilka normer som gäller för respektive kön. 
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6. Metod 
I denna del presenteras de metoder som använts för att genomföra studien. Här 

presenteras även vilken forskningsmetod som använts, urvalet till studien, 

genomförandet, bearbetning av data, etiska överväganden, metodkritik samt en 

avslutande metoddiskussion. 

6.1 Kvalitativ metod 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metodansats då denna forskningsmetod som bygger på 

intervjuer ger djupgående beskrivningar av den verkliga världen samt att det inte endast 

finns en giltig förklaring på problemet. Då frågeställningarna krävde utförliga svar valdes 

semistrukturerade intervjuer med två förskollärare för att samla in empiri. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har färdiga ämnen som ska 

behandlas men att ordningen på frågorna är flexibel. Detta ger respondenten möjlighet att 

kunna utveckla svaren och sina idéer inom ämnet (Denscombe, 2016).  

 

6.1.1 Hypotetisk-deduktiv metod 

Den hypotetiskt-deduktiva forskningsmetoden innebär att utgå ifrån tre steg. Steg ett 

innebär att forskaren utgår ifrån en eller flera formulerade hypoteser, vilket i denna studie 

innebär en förväntan på att medvetenheten kring jämställdhet skiljer sig åt mellan olika 

generationer. Steg två förklarar de konsekvenser som följer av hypotesen vilket i studien 

innebär att jämställdhetsarbetet blir olika medvetet och aktivt. I det sista, tredje steget 

undersöker forskaren om hypotesen stämmer överens med verkligheten (Allwood & 

Erikson, 2017). Genom att intervjua förskollärare och analysera resultaten undersöker jag 

om min hypotes stämmer överens med verkligheten eller inte. I denna studie innebär det 

alltså sammanfattningsvis att jag utgår från att generationsaspekten, min hypotes får 

betydelse för hur medvetet jämställdhetsarbetet sker på förskolor. 

6.2 Urval 

Mitt urval av respondenter till studien valdes dels utifrån ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe, 2016) vilket innebär att respondenter väljs utifrån de som lättast finns att få 

tag på. På grund av tidsbrist tillfrågades förskollärare utifrån de som är yngre och äldre 

förskollärare i min hemkommun. Första tanken var att skicka ut ett missivbrev till några 

olika förskolor för att se om någon i mina tänkta åldersgrupper hörde av sig. Då tiden inte 

var tillräcklig för att hinna invänta svar på missivbrevet beslutades istället att, via telefon 

kontakta respondenter i min hemkommun som stämde in på ålderskriterierna.  

 

I studien användes även det Denscombe (2016) beskriver som snöbollseffekten vilket 

innebär att en kontaktad respondent hänvisar vidare till en annan potentiell respondent. 

Inledningsvis kontaktade jag en potentiell respondent och frågade om hon visste några 

som kunde passa in utifrån mina kriterier, vilket hon gjorde. Dessa potentiella 

respondenter kontaktades sedan via telefon.  
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6.2.1 Presentation av respondenterna 

Den yngre förskolläraren som kommer gå under namnet Anna (A) i studien är 31 år 

gammal, har svensk etnicitet och tog förskollärarexamen 2010. Anna arbetar på en 

förskola med barn i åldrarna 1- 5 år i en mindre stad i mellersta Sverige. I området ligger 

främst villor och majoriteten har svenska som modersmål.  

 

Den äldre förskolläraren som kommer gå under namnet Berit (B) i studien är 58 år 

gammal, har svensk etnicitet och tog förskollärarexamen 1994. Berit arbetar i samma stad 

som Anna och i ett likartat område men på en annan förskola med barn i åldrarna 3-5 år.  

6.3 Genomförande 

Fyra respondenter som stämde in på ålderskriterierna i min hemkommun kontaktades via 

telefon. För att kunna vara så objektiv som möjligt kontaktades fyra personer jag inte 

kände sedan tidigare. Alla fyra respondenter ville delta i studien men på grund av 

tidsbrist fick jag reducera antalet till två respondenter. Vi kom överens om en passande 

tid och en ostörd plats för intervjun som var beräknad till cirka 30 minuter. Denscombe 

(2016) menar att det är viktigt att föreslå en överenskommen tidslängd på intervjun då det 

kan vara väsentligt för respondenten.  

 

Intervjufrågorna förbereddes utifrån studiens frågeställningar och teoretiska perspektiv. 

Innan intervjun påbörjades presenterade vi oss för varandra och jag såg till att 

inspelningsutrustningen, min mobiltelefon fungerade. Första frågan i intervjun är viktig 

för att respondenten ska kunna slappna av (Denscombe, 2016) så intervjuerna inleddes 

med att fråga något allmänt om respondenten. Jag fortsatte med att gå in på frågorna 

kring relevant ämne och de huvudfrågor som skrivits ner inför intervjun. Intervjufrågorna 

hade inte presenterats för respondenterna i förväg då jag ville få så spontana svar som 

möjligt. Under intervjuerna arbetades med relationella aspekter genom att skapa tillit, 

förtroende och att visa respekt för respondenten. Respondenterna fick möjlighet att lägga 

till något om det var relevant information som de upplevde fattades i intervjufrågorna. 

Intervjuerna avslutades när intervjufrågorna besvarats inom avsatt tid.  

6.4 Bearbetning av data 

Då studien utgår från en kvalitativ metod analyserades de inspelade intervjuerna utefter 

Denscombes (2016) fem steg. Dessa steg skiljer sig inte tydligt åt utan forskaren kan 

behöva gå tillbaka i stegen under analysarbetet. Steg ett innebär att samla in data genom 

intervjuer, vilket gjordes för att ha ett material att analysera. När data samlats in kom steg 

två vilket innebär att bli grundligt insatt i det insamlade materialet. Detta gjordes genom 

att lyssna på inspelningarna och leta efter eventuella underförstådda delar som kunde ha 

betydelse för undersökningsämnet. Under detta steg transkriberades även intervjuerna 

och det förskollärarna sagt jämfördes under respektive fråga. Steg tre innebär en 

tolkningsprocess som gjorde att materialet kunde delas in i olika intresseområden. Här 
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använde jag mig av färgmarkeringar i det utskrivna materialet för att hitta olika 

kategoriseringar och begrepp. Steg fyra består av att fatta beslut genom att prioritera den 

data som anses viktig men samtidigt kunna reducera mindre viktiga kategorier och koder. 

Genom att hierarkisera de kategoriseringar och begrepp jag hittade i materialet kunde jag 

utgå från ett stort identifierat område till små, mindre viktiga områden. Sista steget, steg 

fem innebär att presentera central data, vilket framkommer i studiens resultat och 

analysdel.  

6.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska forskaren informera respondenter om de 

forskningsetiska principer som gäller; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag informerade muntligt om dessa fyra 

principer då respondenterna kontaktades via telefon och även innan jag påbörjade 

intervjuerna.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om studiens syfte 

och hur informationen respondenten lämnar kommer att användas. Jag informerade 

respondenterna om hur intervjuerna kommer gå till och att deras lämnade information 

kommer framkomma i studiens resultat och analys. 

 

Samtyckeskravet innebär att medverkan i intervjun är helt frivillig och att respondenten 

har möjlighet att avbryta sin medverkan under intervjun. Detta uppfylls då båda 

respondenterna meddelades att medverkan är helt frivillig utan något som helst tvång att 

delta.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren inte får sprida förtroendegivna uppgifter till 

obehöriga. Det innebär att jag har tystnadsplikt kring det insamlade materialet. Denna 

tystnadsplikt har använts genom att inga namn på varken förskolor eller personer 

framkommer i studien. Detta för att visa så stor respekt som möjligt för de deltagande.  

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast används i forskningsändamål 

i studien.  

6.6 Metodkritik 

Då endast två förskollärare intervjuades kunde intervjufrågorna varit fler till antalet eller 

alternativt följts av fler följdfrågor för att få mer uttömmande svar. Det hade även varit en 

fördel att ha intervjuat fler förskollärare för att få mer nyanserade svar och en tydligare 

skillnad utifrån generationsbegreppet. Tanken var att intervjua fyra förskollärare för att få 

en bredare syn på hur tankar och erfarenheter kan skilja sig åt beroende på vilken 

generation förskollärarna tillhör. Dock reducerades antalet intervjuer till två. Detta dels 

på grund av tidsbrist men även då generationsaspekten ansågs synas genom endast två 

intervjuer. Hade fler respondenter valts hade även fler faktorer behövts tagits hänsyn till i 
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respondenternas svar vilket hade försvårat den jämförande delen av analysarbetet utifrån 

generationsbegreppet då det eventuellt hade förekommit variationer även inom samma 

åldergrupp. 

 

Det kunde även använts observationer som komplement till intervjuerna för att tydligare 

kunna se skillnader i förskollärarnas förhållningssätt kring pojkar och flickor samt hur 

deras jämställdhetsarbete synliggörs i verksamheten.   

6.7 Metoddiskussion 

Då det var förskollärarnas uppfattningar som skulle undersökas så ansågs intervju som 

bäst lämpad metod för datainsamling. Intervjuer kan bidra till en djupare förståelse då 

förskolläraren får chans att grundligt förklara vad hen menar. Andra forskningsmetoder 

som exempelvis enbart observationer eller surveyundersökningar skulle inte gett svar på 

frågeställningarna. Nackdelen med en kvalitativ studie kan vara generaliserbarheten. Då 

det är tidskrävande med intervjuer och oftast bara några få respondenter går det inte 

generalisera resultatet och således inte implementera resultaten i andra sammanhang 

(Denscombe, 2016).     

 

6.7.1 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Validiteten i en studie innebär hur väl forskaren lyckas mäta det som ska mätas. För att 

verkligen få fram det som skulle undersökas och öka valideringen i studien använde jag 

mig av Denscombes (2016) två faktorer; respondentvalidering och grundade data. 

Respondentvalidering innebär att forskaren återkommer till respondenten med olika fynd 

för att kontrollera validiteten. I ett intervjusvar med den yngre förskolläraren var svaret 

otydligt på grund av tekniska problem med inspelningsutrustningen. Respondenten 

kontaktades då en gång ytterligare för att få en vidare och tydligare förklaring på hennes 

svar på frågan. Grundade data innebär att studien till stor del gjorts via fältarbete genom 

intervjuer med efterföljande granskning av materialet vilket ger stöd för studiens 

validitet.  

 

Trovärdigheten i kvalitativ forskning menar Denscombe (2016) är svår att bedöma. Det 

sociala sammanhang som forskningen sker i kan inte återskapas av en annan forskare 

med samma sociala inramning. Studiens reliabilitet är svår att mäta då kvalitativ 

forskning är en komplex och situationsbunden forskning. Här ligger stort fokus kring 

forskarens “jag” (Denscombe, 2016) och det är inte säkert att en annan forskare skulle 

analysera mitt material på samma sätt. För att stärka reliabiliteten i min studie är jag 

objektiv och använder citat från intervjuerna. Då de intervjuade gav olika mycket 

uttömmande svar hade det varit en fördel om jag även använt mig av observationer i 

studien. Studiens komparativa del hade således blivit mer rättvis än vid enbart intervjuer. 

 

Vilket urval av människor och hur de värvas till studien kan avgöra generaliserbarheten i 

en studie (Allwood & Erikson, 2017). Då min studie är liten går det inte att generalisera 
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mitt resultat och således inte implementera i andra sammanhang. Studien kan dock ge en 

indikation åt vilket håll fortsatt forskning bör riktas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

7. Resultat och analys 
I denna del presenteras det som framkommit i intervjuerna med båda förskollärarna Anna 

(yngre) och Berit (äldre). Resultatet presenteras utifrån varje frågeställning och varvas 

med jämförande analyser utifrån presenterade teorier och tidigare forskning. 

7.1 Förskollärares beskrivning av pojkar och flickor på förskolan 

Anna berättar att det historiskt sett, långt tillbaka i tiden fanns egenskaper hos män och 

kvinnor som gjorde dem mer eller mindre lämpade för olika uppgifter utifrån 

könstillhörighet. Detta beskriver hon som medfödda skillnader hos könen som gjorde att 

männen och kvinnorna fick olika uppgifter. Hon betonar även här att kvinnorna, som 

föder barn fostrades till omsorg och mindre farliga aktiviteter som ett steg i människans 

överlevnad.  

 

Rent historiskt, typ sen människan uppkom, så måste det ju vara något medfött 

som gjort att det blir vissa skillnader. Alltså jag tänker att männen var de som 

jagade och kvinnorna samlade. Att det kan ha att göra med att våra hormoner 

påverkar exempelvis kroppsbyggnad som tidigare var en faktor för vissa 

uppgifter (Anna). 

 

Berit beskriver flickors och pojkars biologiska skillnader endast utifrån att pojkar har 

snopp och flickor har snippa. De medfödda skillnaderna hon upplever finns hos flickor 

och pojkar är enbart kroppsliga. Hon beskriver vidare att dessa kroppsliga skillnader kan 

skapa förväntningar hos vuxna och att vuxna då förutsätter att barnen får vissa 

egenskaper medfödda.  

 

Ja men exempelvis finns det väl forskning som visar på att pojkar har mer 

muskelmassa än flickor i sina kroppar, vilket kanske gör att man förväntar sig 

att pojkar ska vara starka och fysiska. Och de pojkar som inte stämmer överens 

med detta hamnar lite… utanför (Berit). 

 

Vi kan i ovanstående resultat se att både Anna och Berit beskriver medfödda skillnader 

hos könen utifrån kroppsliga skillnader. Anna beskriver medfödda och hormonella 

skillnader som påverkar könens kroppsbyggnad vilket tyder på att hon till viss del ser på 

könen som en särart, det vill säga att flickor och pojkar föds med biologiska skillnader 

som gör dem mer eller mindre lämpade för olika aktiviteter. Anna beskriver detta utifrån 

ett historiskt perspektiv och som ett steg i människans överlevnad. Detta resultat kan 

kopplas till essentialismens synsätt där kön ses som något oföränderligt då hon likt Lenz 

Taguchi et al (2011) beskriver att pojkar och flickor föds med olika egenskaper.  

 

Anna beskriver vidare att tidigare tankar kring människors överlevnad ligger till grund 

för kulturella och sociala förväntningar på könen men att vi idag lever i ett modernare 

samhälle och inte “kan eller bör applicera de konstruktioner vi haft” (Anna). Detta likt 

Allwood och Eriksons (2017) tanke om kön som en social konstruktion som är 
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föränderlig över tid, alltså en syn på kön som samart. Resultatet tyder alltså på att Anna 

ser på kön som både sär- och samart.  

 

Berit beskriver endast fysiska skillnader hos könen vilket kan tolkas som att hon ser på 

kön som en samart, där kön skapas genom sociala och kulturella förväntningar. Hon 

menar att kroppsliga skillnader hos flickor och pojkar skapar olika kulturella och sociala 

förväntningar och föreställningar på barn utifrån deras kön “jag tror de flesta av de 

könsattribut barn får med sig är kulturellt kopplade” (Berit) vilket även Anna beskriver på 

liknande sätt “socialt och kulturellt är ju könsrollerna fortfarande uppdelade [...]” (Anna).  

 

Anna upplever dessa sociala förväntningar på könen som större i små samhällen och i 

kulturer där industrialisering och liknande kom senare.  

 

Där har man väl liksom behövt hänga kvar i det gamla för överlevnads skull på 

ett sätt. Men i och med att samhällen och kulturer moderniseras så suddas 

gränserna ut mer och mer (Anna). 

 

Både Anna och Berit beskriver samhällets sociala förväntningar på barn utifrån 

könstillhörighet som ett problem. Könskodade leksaker och material beskrivs som en del 

av problemet som är svårt att komma åt. Berit uttrycker inte att det finns pojk- och 

flickleksaker “Men som det här med pojk- och flickleksaker till exempel, det finns ju inte 

utan det är leksaker” medan Anna beskriver det mesta av materialet som könskodat “Man 

ser när vi köper leksaker, vad är det för barn på de här bilderna? och vad är det för 

färger? Alltså det är ju så könskodat allting med material [...]”. Anna berättar vidare att 

hon upplever att företagen som gjort leksakerna redan har bestämt om det är en 

“tjejleksak” eller en “killeksak” genom färger på materialet och på så sätt vidmakthåller 

de sociala förväntningarna kring de olika könen.  

 

Något som både Anna och Berit understryker är att de kan se att dessa sociala 

föreställningar sakta håller på att förändras i förskolan bland annat genom medvetna 

pedagoger och att nya könsbegrepp tillkommit “jag tänker på det här att vi inte bara 

använder oss av han och hon längre utan att vi har lagt till hen som är mer könsneutralt” 

(Berit). 

 

Toleransnivån vad det gäller ljud är något Anna beskriver som olika, beroende på om 

barnet är pojke eller flicka. Hon upplever att hon har högre tolerans kring pojkar som för 

mycket ljud omkring sig än om flickor ägnar sig åt liknande aktiviteter.  

 

Det allra största som kan vara ett hinder i jämställdhetsarbetet är det här att 

man har nog olika toleransnivåer gentemot pojkar och flickor om man tänker 

lekar och aktiviteter, alltså ljud. Jag tror man är snabbare att säga till en flicka 

som kanske springer inomhus att “lugna ner dig nu, sluta med det där”. Man 

har en högre toleransnivå om det hade varit en pojk som hade gjort samma 

aktivitet (Anna). 
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Detta är något som inte framkommer i Berits intervjusvar vilket antingen kan tolkas som 

att hon inte är medveten om olika toleransnivåer i förhållande till flickor och pojkar eller 

att hon inte har olika toleransnivåer utifrån vilket kön barnet tillhör.  

 

Berit menar att hon hoppas att det inte förekommer förväntningar på barn utifrån 

könstillhörighet i förskolan men menar samtidigt att det förekommer “man hoppas ju att 

det inte förekommer några föreställningar om kön i förskolan… men visst förekommer 

det”. Detta är i linje med Salmson och Ivarssons (2015) beskrivning av att pojkar och 

flickor delas in i olika kategorier och att det således skapar olika förväntningar på barn 

utifrån könstillhörighet. I Annas intervjusvar framkommer inget kring dessa 

förväntningar och kategoriseringar utefter kön vilket kan tolkas som att hon är mindre 

medveten om vad dessa förväntningar och kategoriseringar kan få för betydelse i 

jämställdhetsarbetet. Vidare kan Annas beskrivning av olika toleransnivåer gentemot 

flickor och pojkar tolkas som att hon har förväntningar och föreställningar kring hur 

pojkar och flickor bör agera utefter könstillhörighet vilket stämmer överens med Salmson 

och Ivarssons (2015) beskrivning av flickor och pojkars förväntade egenskaper. 

 

Utifrån teori/begreppsdiskussionen dras slutsatsen att båda förskollärarna ser på flickor 

och pojkar som mer lika än olika, alltså en samart. Båda utgår från att barnen är 

människor och enskilda individer, oavsett om man biologiskt är pojke eller flicka. Kön är 

något som både Anna och Berit upplever främst skapas utifrån kulturella och sociala 

skillnader likt Allwood och Erikson (2017) beskriver att kön skapas och befästs genom 

olika sociala handlingar. Samtidigt betonar både Anna och Berit att de sociala 

föreställningarna kring könen håller på att förändras vilket tyder på ett 

socialkonstruktivistiskt tänk, där kön ses som föränderligt över tid (Allwood & Erikson, 

2017). Både Anna och Berit beskriver samhällets sociala förväntningar på barn som ett 

problem vilket kan kopplas till socialkonstruktivismens syn på kön som föränderligt 

utifrån socialt konstruerade föreställningar (Salmson & Ivarsson, 2015).  

 

Utifrån tidigare forskning visar resultatet att Anna kategoriserar barns handlingar som 

flickiga eller pojkiga (Hellman, 2010) vilket inte framkommer i intervjusvaren hos Berit. 

Enligt Hellman (2010) bidrar dessa kategoriseringar till att normer normaliseras och 

upprätthålls kring hur flickor och pojkar förväntas vara och se ut. Denna kategorisering 

av pojkars och flickors handlingar kan bero på att synen kring olikheter mellan flickor 

och pojkar ligger djupt rotad (Eidevald, 2009). Det kan bidra till att könstillhörigheten 

förstärks och att barnets kön då får betydelse för vilka positioner barnet kan inta för att 

inte upplevas som avvikande (Odenbring, 2010).  

7.2 Förskollärares beskrivningar av arbetet med jämställdhet på 

förskolan 

Anna uttrycker att hon inte arbetar aktivt med jämställdhet i förskolan då hon ser på 

jämställdhet som en “ickefråga”. När hon började arbeta efter sin utbildning var det 

många som arbetade med genus genom att plocka bort typiska pojk- och flickleksaker. 
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Anna upplever detta som fel och menar att det får motsatt effekt vilket inte gjorde henne 

intresserad av jämställdhet: 

 

För mig var det konstigt för då anser jag att då har man ju redan bestämt, istället 

för att motverka så befäster du den när man tänker så. Så då blev jag väldigt 

anti. För jag tyckte att det där blir ju jättefel att arbeta så och tänka så. Så därför 

har jag inte varit så intresserad av det (Anna). 

 

Berit upplever att hon arbetar aktivt med jämställdhet då hon uttrycker att det är något 

som ingår i värdegrunden i den dagliga verksamheten. Hon nämner bemötandet av barnen 

som en stor del av jämställdhetsarbetet och att göra barnen medvetna om att de kan leka 

med alla sorters leksaker. 

 

Det är ju inte så att vi har speciella jämställdhetsdagar och teman men det är ju 

ett arbete som pågår dagligen det här med värdegrunden… jag tycker nog jag 

arbetar aktivt genom att bemöta barnen individanpassat. Och genom att vara 

tillåtande, att det är naturligt. Vi pratar ofta med barnen om att det är okej för 

alla att leka med bilar och uppmuntrar dom till all sorts lek (Berit). 

 

Anna beskriver sig som medveten kring jämställdhet men upplever att det är skillnad på 

att vara medveten och att aktivt arbeta med det på förskolan. För att det ska räknas som 

aktivt menar hon att hela arbetslaget bör vara inkluderat i jämställdhetsarbetet. Detta 

beskriver hon som svårt, främst att få med sig äldre och medarbetare från andra kulturer.  

 

De svåraste att få med sig i det här [jämställdhetsarbetet] är generellt då äldre 

och om man har en annan kultur från början. För då är det så mycket som sitter 

där, framförallt i andra kulturer, hur man beskriver barn (Anna). 

 

Utifrån tidigare forskning tolkas ovanstående resultat som att Anna arbetar utefter 

förskolans värdegrund vad gäller jämställdhet men att hon upplever att det inte räcker för 

att påstå att hon arbetar aktivt med jämställdhet. Hon betonar komplexiteten kring att få 

med sig hela arbetslaget för att arbetet ska räknas som aktivt. Detta är något som 

Arvidsons (2014) forskningsresultat visar på, att medvetna jämställdhetspedagoger bör 

anställas för att möjliggöra förändringar i jämställdhetsarbetet. Berit beskriver istället att 

hon arbetar aktivt genom att utgå från värdegrunden i sitt dagliga arbete vilket kan 

kopplas till Dolks (2013) forskningsresultat där pedagoger utgår från överföringsnormer i 

sitt arbete med jämställdhet.  

 

Berit beskriver barnens delaktighet i jämställdhetsarbetet. Genom att föra samtal med 

barnen om jämställdhet kan Berits tankar liknas med Eidevalds (2009) forskningsresultat 

kring att barnen bör få större ansvar för att få vara med och förändra verksamheten. 

Genom att barnen får möjlighet att delta i jämställdhetsfrågan får de samtidigt möjlighet 

att bryta normer och den maktrelation som förekommer mellan pedagoger och barn. 

Genom att maktöverföringen förskjuts blir barnen på så vis inte lika objektifierade (Dolk, 

2013).  
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7.2.1 Förskollärares förhållningssätt och bemötande av barnen 

Enligt Anna är det viktigt att arbeta utifrån en barncentrerad människosyn vilket hon 

upplever ha fått med sig mycket av från sin förskollärarutbildning. Hon menar samtidigt 

att det är lätt att hamna i gamla banor där barnen erbjuds aktiviteter utefter 

könstillhörighet. 

 

Alltså vi läste jättemycket om Reggio Emilia och hela den biten med 

postmodernism och allting och det har präglat mig ganska starkt just i min 

människosyn och min barnsyn på förskolan. Sen är det ju svårt för man hamnar 

lätt i dom där gamla hjulspåren ändå. Det är väldigt lätt att man säger, för man 

kommer ju på sig själv med att man erbjuder flickor vissa aktiviteter om man 

inte tänker sig för (Anna). 

 

Anna beskriver vidare att i de planerade aktiviteterna på förskolan har hon med ett 

jämställdhetsperspektiv men att det i stressiga, spontana situationer ofta blir mindre 

genomtänkta beslut som att flickor erbjuds målarrummet och pojkar bilhörnan. Anna 

uttrycker att hon tror att hon utgår ifrån barnens intressen men samtidigt att hon 

förmodligen handlar utefter förutfattade meningar utifrån barnens könstillhörighet. Hon 

förklarar detta som att:  

 

Även om det inte är den tanken jag har när jag säger det så är det det 

förutfattade könsmässiga som styr vad jag tror är barnens intresse. Att jag är 

fostrad att tro att flickornas intresse är det här och pojkarnas intresse är det här. 

Och så blir ju barnen fostrade med så att för dom är det ju säkert deras intressen 

också för dom är så vana vid att bli tilldelade de här aktiviteterna. Så jag för ju 

över det, mina förutfattade könsroller på barnen i de här vardagliga 

situationerna (Anna). 

 

Anna menar även att hon berömmer egenskaper hos flickor genom att säga “vad duktig 

du var nu” och “vad bra du gjorde det”. När det gäller pojkar sänker hon kraven och 

förväntar sig inte att de ska hjälpa till “hos pojkar tror jag att jag har en lägre, jag sänker 

ribban lite för det här med att hjälpa till” (Anna). 

 

Både Anna och Berit beskriver att de utgår från barnen genom att möta dem 

individanpassat. Detta kan tolkas som att de utgår från att se kön som en samart och 

således inte gör skillnad utifrån vilket kön barnen har. I Eidevalds (2009) studie 

framkommer det att pedagoger sällan ser vikten av sitt eget förhållningssätt i 

jämställdhetsarbetet vilket strider mot denna studies resultat där båda förskollärarna 

beskriver vikten av sitt eget bemötande gentemot barnen.  

 

Berit beskriver att den viktigaste delen av jämställdhetsarbetet är hur vuxna bemöter 

barnen. Detta genom att utgå från att barnen är individer istället för att bemöta barnen 

utefter utseendet och att ge alla barn möjligheter att ta lika stor plats. Berit beskriver att 

hon behöver “pusha” vissa barn mer men att det beror mer på barnets personlighet och 
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behov än på barnets könstillhörighet. Hon belyser även att det i kommunikationen med 

barnen är viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv “till exempel är det lätt att säga vilken 

häftig tröja till en kille men det kan man faktiskt säga till alla barnen” (Berit).  

 

Utifrån teori/begreppsdiskussionen dras slutsatsen att förskollärarnas beskrivning av 

jämställdhetsarbetet utgår från värdegrunden då dessa värderingar ska vara integrerade i 

den dagliga undervisningen och vikten av allas lika värde belyses (Skolverket, 2013). 

Båda förskollärarna beskriver vikten av hur de bemöter barnen vilket tyder på att de är 

medvetna om det som framkommer i läroplanen (Skolverket, 2016) kring att goda värden 

förs över från vuxna till barn. 

 

Utifrån tidigare forskning kan vi i ovanstående resultat se att Annas arbetssätt strider mot 

Hellmans (2010) resultat om att pedagoger utgår från det som är “tydligt könat” i 

verksamhetsplaneringen. Anna beskriver att hon i de planerade aktiviteterna har ett 

jämställdhetsperspektiv men att det i de spontana situationerna är mer problematiskt. Hon 

utgår då från det hon tror är barnets intresse samtidigt som hon är medveten om att det 

har blivit barnets intresse just på grund av att det finns förväntningar kring vad barnen 

ska leka med utifrån könstillhörighet. Anna beskriver även olika höga krav på flickor och 

pojkar vilket tyder på att hon kategoriserar barnen enligt Hellmans (2010) positioner 

“typisk pojke” och “typisk flicka”.  

 

I Berits beskrivning om att hon behöver “pusha” vissa barn mer än andra, finns en risk att 

hon ändå utgår från barnets kön. Trots att Berit menar att hon utgår från barnets 

personligheter betonar Eidevald (2009) att förskollärare tror att de utgår från barnets 

personlighet men att de faktiskt utgår från barnets kön vid användande av olika strategier.  

 

7.2.2 Att ge alla barn samma möjligheter - neutralitet 

Anna menar att barn oavsett ålder och kön ska få samma möjligheter. Genom att arbeta 

utefter ett barnperspektiv menar hon att “jämställdhet kommer lite på köpet” men att det 

kräver utbildade eller medvetna pedagoger.  

 

Om man arbetar barncentrerat så tänker jag att man inkluderar mycket av 

jämställdhetsarbetet, det är däremot svårt, det kräver ju dock att man är en hög 

andel utbildade eller medvetna pedagoger för att det ska bli naturligt i 

barngruppen (Anna). 

 

Vidare beskriver Anna att en del i jämställdhetsarbetet är att leksaker och material ska 

vara neutrala då det inte är förutbestämt hur materialet ska användas och vem som ska 

använda det. Hon beskriver neutralt material som exempelvis bygg och 

konstruktionsmaterial där barnen får använda sin fantasi. Även skapande- och 

återbruksmaterial. Material som inte upplevs neutralt som barbiedockor, my little pony 

och prinsessklänningar menar Anna bör plockas bort för att inte förstärka normerna och 

könsrollerna. Om en pojke sätter på sig en prinsessklänning reagerar automatiskt de 

andra barnen och på så vis stärker de normerna kring att det upplevs annorlunda.  
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Det där med klänningar tycker jag är lurigt. Jag tror inte man löser 

jämställdhetsfrågan genom att säga att “jo men här hos oss får pojkar ha 

klänning på sig också” för det man gör då är ju att man redan när man säger så 

har sagt att det är något annorlunda, utanför normen att pojken, ja pojken får 

ha klänning (Anna). 

 

Annas syn på könsneutralitet kan tolkas som delad. Som vi såg tidigare beskrev Anna att 

hon upplever att det är fel att plocka bort vissa leksaker då det skulle befästa könsrollerna 

mer än att motverka. Samtidigt betonar hon här att det inte bör finnas ”typiska” pojk- 

eller flickleksaker och att materialet ska vara könsneutralt. 

 

Berit beskriver en komplex situation kring leksaker där barnen förväntas tycka om olika 

leksaker utefter kön och att detta då skapar och befäster de förväntningar som finns på 

könen. 

 

Flickor förväntas ha intresse för Barbiedockor med fluffkjolar och ja, läppstift, 

örhängen, håret, tofsar och kläder. Och pojkar istället kopplas ihop med bilar 

och att dom ska vara snabba och starka (Berit). 

 

Anna arbetar utifrån att erbjuda mångfald i den dagliga verksamheten. Hon menar att 

jämställdhet inte är något som ska vara ett tema under en viss tid utan att det ska ingå 

dagligen i förskolan för att inte förstärka skillnader. Exempelvis böcker på förskolan ska 

spegla alla sorters familjer, inte bara kärnfamiljen. Anna arbetar även kommunikativt 

genom att säga “tvärtom” än det som förväntas enligt traditionella könsroller. Eftersom 

flickor förväntas vara duktiga, hjälpa till och städa, laga mat, diska och tvätta så väljer 

Anna, om barnen smutsat ner sig att säga “det här får vi lägga i en påse så pappa får 

tvätta”. Hon menar samtidigt att hon här förutsätter att hon säger det hon tror är fel 

utifrån den traditionella könsrollen. 

 

Där förutsätter jag ju redan också egentligen att det är mamma som tvättar för 

att jag… säger automatiskt vad jag tror är fel i barnets värld (Anna). 

 

I ovanstående resultat kan vi se att både Anna och Berit beskriver en komplex situation 

kring leksaker som är kopplade till ett visst kön och det kan tolkas som att båda 

förskollärarna föredrar könsneutrala material. Utifrån tidigare forskning (Emilson et al, 

2016) framstod det betydelsefullt att plocka bort könsidentifierade leksaker i miljön 

vilket även Anna beskriver. Vikten ligger kring att ge samma möjligheter, erbjuda 

mångfald och inte begränsa barnen genom typiska flick- och pojkleksaker.  

 

Vidare kan vi se att Anna använder sig av kommunikation för att motverka traditionella 

könsroller. Här utmanar hon barnens tankar genom att medvetet använda sig av 

förvrängningar i kommunikationen utifrån hennes upplevelse av traditionella könsroller.  
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7.2.3 Förskollärares positiva och negativa beskrivningar av jämställdhetsarbete 

De svårigheter som Berit upplever med jämställdhetsarbetet är vårdnadshavare som 

tänker annorlunda än hon själv kring jämställdhet. Hon beskriver det som att barnen får 

dubbla budskap genom att de får med sig en upplevelse hemifrån och får en helt annan 

upplevelse på förskolan. En annan del hon belyser är att det kan vara svårt i bemötandet 

med andra kulturer då olika kulturer ofta har olika syn på jämställdhet. Även negativt 

inställda kollegor upplever hon kan försvåra jämställdhetsarbetet.  

 

Sen kan det påverka om någon kollega är negativt inställd och inte tycker 

arbete med jämställdhet är en så viktig fråga… då hamnar man lätt i ett läge 

där arbetet stretar åt olika håll (Berit). 

 

Även Anna upplever att en svårighet kring jämställdhetsarbetet är vårdnadshavare som 

förstärker och för över olika kvinnliga och manliga attribut på barnen.  

 

… sen har man ju träffat på barn som blir väldigt stärkta i att jag är flicka, jag 

ska ha det här, jag får inte smutsa ner mig (Anna). 

 

Anna betonar vidare att det kan vara både positivt och negativt med att barn får olika 

upplevelser hemifrån. Ett starkt barn som fått en öppenhet hemifrån menar Anna kan 

påverka en hel grupp väldigt mycket då barnen ofta är väldigt starka i den rollen de har 

blivit, vilket i sin tur kan vara positivt för jämställdhetsarbetet. Ytterligare positiva delar i 

jämställdhetsarbetet menar Anna är att det i en barngrupp förekommer cirka 20 stycken 

barn där alla är olika individer och har med sig olika erfarenheter i sina ryggsäckar.  

 

Berit beskriver jämställdhetsarbetets positiva effekter som att det gör barnen trygga och 

att barnen blir stärkta av att inte delas in utefter kön “jag tror att jämställdhetsarbetet gör 

att barnen känner sig trygga och att det stärker deras identitet” (Berit). 

 

Utifrån tidigare forskning visar resultatet på att förskollärarna lägger en del av problemet 

kring barns olika könsattribut hos vårdnadshavare. Vårdnadshavare beskrivs som ett 

problem hos både Anna och Berit vilket även betonas i Eidevalds (2009) studie där 

vårdnadshavare upplevs motarbeta jämställdhetsarbetet på förskolan. Anna beskriver 

komplexiteten kring barns erfarenheter som är medtagna hemifrån. Det kan bli både 

positiva och negativa konsekvenser av att barn får med sig dessa attribut hemifrån. En 

rimlig tolkning är att Annas förväntningar på barn som uttrycker sig enligt stereotypa 

könsroller upplevs som komplicerade vilket Dolk (2013) beskriver som att vuxna utgår 

från dessa könsattribut för att skapa en tanke kring hur barnen blir i framtiden och vilka 

val barnen kommer att göra.  
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7.3 Skillnader och likheter i förskollärares föreställningar om kön och 

kring jämställdhetsarbete 

I tabellerna nedan sammanfattas, tydliggörs och jämförs förskollärarnas svar och ställs 

emot varandra i de mest betydande delarna av studien. Detta för att tydliggöra det 

komparativa resultatet utifrån studiens resultat och analys. Dessa likheter och skillnader 

diskuteras vidare i diskussionsdelen. 

 

7.3.1 Förskollärares beskrivning av pojkar och flickor i förskolan 

 Anna Berit 

Kön utifrån biologiska 

skillader – särart 

Kroppsliga (snopp och 

snippa) och medfödda 

hormonella skillnader  

Endast kroppsliga 

skillnader - snopp och 

snippa 

Kön som socialt 

konstruerat – samart 

Ja Ja 

 

7.3.2 Förskollärares beskrivningar av arbetet med jämställdhet på förskolan 

 Anna Berit 

Arbetar aktivt med att 

motverka traditionella 

könsroller 

Nej, men beskriver sig som 

medveten 

Ja, genom bemötandet och 

att göra barnen medvetna 

Arbetar barncentrerat Ja Ja 

Bemöter barnen olika 

utefter kön 

Ja, ibland Nej 

Positivt för 

jämställdhetsarbetet 

● Vårdnadshavare 

● Olika barn i 

barngruppen  

● Medvetna 

pedagoger 

● Trygga barn 

● Barns stärkta 

identitetert 

Negativt för 

jämställdhetsarbetet 

● Vårdnadshavare 

● Samhällets sociala 

förväntningar  

● Könskodat material 

● Vårdnadshavare 

● Samhällets sociala 

förväntningar  

● Könskodat material 

● Olika kulturer - 

olika syn på barn 

● Negativt inställda 

kollegor 
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8. Diskussion 
Syftet med studien är att utifrån ett generationsperspektiv jämföra förskollärares 

föreställningar om kön och på förskolans jämställdhetsarbete. Detta gjordes genom att 

ställa förskollärarnas svar mot varandra för att hitta likheter och skillnader.  

 

Jag gick in fördomsfull i denna studie och förväntade mig att det skulle ha betydelse för 

jämställdhetsarbetet beroende på vilken generation förskolläraren tillhör. 

Sammanfattningsvis gav inte min hypotes det resultatet jag förväntade mig. Det visade 

sig att både den yngre (Anna) och den äldre förskolläraren (Berit) hade liknande tankar 

kring pojkar och flickor samt kring jämställdhetsarbetet. De små variationer som 

framkom i resultatet kan bero på en mängd olika faktorer som gör det svårt att helt 

utesluta att ålder och utbildningens tidsålder kan få betydelse för jämställdhetsarbetet. 

Förskollärarna gav olika uttömmande svar vilket kan vara en del i att variationerna 

framkom. Samtidigt väcker det en del frågor kring varför hypotesen inte stämmer då min 

erfarenhet säger något annat. 

 

Inga väsentliga skillnader hittades i förskollärarnas beskrivning av flickor och pojkar som 

kan vara av betydelse för ett väl genomfört jämställdhetsarbete. Endast små variationer 

förekom i intervjusvaren vilket jag mer upplever beror på förskollärarnas olika 

uttömmande intervjusvar än på deras synsätt på flickor och pojkar eller kunskaper om 

jämställdhetsarbete. En intressant aspekt som framkom är att förskollärarna ser på ett 

aktivt jämställdhetsarbete på olika vis. Anna, som menar att hon inte arbetar aktivt med 

jämställdhet beskriver ändå att hon arbetar på samma vis som Berit, som istället upplever 

sig arbeta aktivt. Detta gör att man kan fundera på ifall ett aktivt jämställdhetsarbete bör 

redas ut och förtydligas i förskolans läroplan då förskollärare tolkar begreppet olika men 

studiens resultat ändå visar på att de arbetar med jämställdhet på liknande sätt.  

 

Även barns delaktighet i jämställdhetsarbetet, vilket Dolk (2013) betonar som viktigt är 

något som inte framkommer väsentligt hos någon av förskollärarna vilket får mig att 

fundera på om det är bristen på barns delaktighet i jämställdhetsarbetet som gör att 

arbetet med jämställdhetsuppdraget i förskolan är otillräckligt och kan upplevas som 

svårt.  

8.1 Slutsats 

Då min hypotes falsifierades i denna studie kan det innebära att det inte har någon 

betydelse för förskolans jämställdhetsarbete om förskolläraren är född på 60- talet eller 

på 80- talet. Det som istället får betydelse för ett medvetet jämställdhetsarbete visar sig 

vara att begreppet aktivt tolkas olika av förskollärarna. Det får mig att fundera över hur 

Skolinspektionen (2017) kommit fram till resultatet i granskningsrapporten som visade 

att arbetet med jämställdhetsuppdraget i förskolan är otillräckligt. Arbetar förskolan 

möjligtvis aktivt med jämställdhet trots att en del inte skulle beskriva det så? Det är en 

intressant aspekt som innebär att mer forskning bör initieras på området. 
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8.2 Vidare forskning 

Under studiens gång har mycket tankar väckts hos mig kring jämställdhet i förskolan. 

Efter att ha läst tidigare forskning och grundligt satt mig in i området har en nyfikenhet 

väckts kring att hitta fler/andra faktorer som kan påverka jämställdhetsarbetet i förskolan. 

Exempelvis jämställdhet utifrån olika etniciteter. En annan aspekt jag saknar i den 

tidigare forskningen är barnens syn på jämställdhet. En intressant synvinkel hade varit att 

göra en studie som utgår från barnens syn på jämställdhet. Då resultatet i denna studie 

endast utgår från två förskollärare hade det även varit intressant att se en bredare studie 

på jämställdhet utifrån ett generationsperspektiv.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

● Ålder? När gick du din förskollärarutbildning? 

● Har du efter utbildningen fått någon kompetensutveckling kring jämställdhet och 

isåfall när? 

● Har du efter din utbildning aktivt arbetat med jämställdhet på förskolan? 

 

Hur beskriver förskollärare flickor och pojkar i förskolan? 

 

● Beskriv hur du ser på pojkar och flickor? Ser du könen som mer lika eller olika? 

● Finns det några könsattribut hos barn som du skulle definiera som ”naturligt” 

flickiga eller pojkiga, dvs medfödda?  

● Finns det könsattribut hos barn som du ser som kulturellt kopplade (genus) dvs att 

kvinnligt och manligt är socialt konstruerade?  

 

Hur beskriver förskollärare arbetet med jämställdhet på förskolan? 

 

● Förskolan ska arbeta för att motverka traditionella könsroller. Beskriv hur du ser 

på detta värdegrundsmål? Är det något du anser att förskolan aktivt bör arbeta 

mer med eller mindre?  

● Beskriv hur jämställdhetsarbetet fungerar på din förskola? Får det stort utrymme 

eller mindre i verksamheten? 

● Arbetar du aktivt med att motverka traditionella könsroller på förskolan?  

○ Om så är fallet ge exempel och förklara hur du arbetar med detta?   

○ Om så inte är fallet inte, förklara varför du inte arbetar aktivt med detta? 

● Vad upplever du kan påverka jämställdhetsarbetet på förskolan, både positivt och 

negativt? 

● Vilka utmaningar ser du i arbetet kring jämställdhet?  

 

 


