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Abstrakt    

Svensk titel: ”Ska man veta det så här på rak arm?” - En studie om förskollärares syn på 

arbetet med förskolans jämställdhetsuppdrag 

 

Engelsk titel: “Am I supposed to know this just like that?” – A study about preschool 

teachers’ view of the equality assignment in preschool. 

 

Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin synliggöra möjligheter och hinder i 

förskollärares arbete med förskolans jämställdhetsuppdrag, med specifikt fokus på att 

motverka traditionella könsmönster. Frågeställningar som ska besvaras berör hur 

förskollärare beskriver sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster men också 

vilka ramfaktorer som möjliggör restpektive hindrar arbetet.  

 

Frågeställningarna har besvarats med hjälp av en kvalitativ metod som består av 

semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare i olika verksamheter. Det teoretiska 

ramverket som ligger till grund för studien är ramfaktorteorin. Vidare har en 

ramfaktorlista gjorts där ramfaktorer som chefers engagemang, systematiskt 

kvalitetsarbete, förskollärares tid, förskollärares kunskap och kompetens, förskollärares 

förhållningssätt och förhållningssätt i barns övriga omgivning har varit i fokus. 

Resultatet visar att ramfaktorer som chefers engagemang och förskollärares kunskap 

och kompetens upplevs som möjligheter i förskollärares arbete med att motverka 

traditionella könsmönster. Resultatet visar även att förskollärares tid, förskollärares 

förhållningssätt och förhållningssätt i barns övriga omgivning upplevs som hinder i 

förskollärares arbete med att motverka traditionella könsmönster. Vidare visar resultatet 

att systematiskt kvalitetsarbete inte går att sätta i någon av kategorierna.  
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1 Inledning 
 

Varför ska en förskolepedagog utöver allt det andra man ska göra, vara en trygg och 

närvarande vuxen, uppmuntra barnen till att lära sig genom lek, varför ska de också åläggas 

att utmana barnen att inte göra könsstereotypa val? (Dagens nyheter, augusti 2018) 

 

Citatet ovan är ett urklipp från en intervju med den kristdemokratiska partiledaren Ebba 

Busch Thor. Intervjun berörde den kommande reviderade Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 98/18), där bland annat jämställdhetsuppdraget har förstärkts. Partiledaren 

visar här sitt motstånd till det reviderade jämställdhetsuppdraget och hävdar att det finns 

viktigare områden förskollärare bör fokusera på i verksamheten, än för att utmana barn 

att inte göra könsstereotypa val. Ett motstånd Busch Thor förmodligen inte är ensam 

om. I det befintliga jämställdhetsuppdraget i Läroplanen för förskolan (Skolverket 

98/16) står dock redan att förskollärare i förskolans verksamhet ska motverka 

traditionella könsmönster. År 2017 publicerade Skolinspektionen resultat av en 

nationell granskning av förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Granskningen visade att 

många förskolor inte arbetar aktivt med jämställdhetsuppdraget. Orsaker till 

Skolinspektionens resultat diskuteras i rapporten där bland annat otydlig ledning samt 

bristande kunskap och kompetens inom jämställdhetsområdet presenterades som skäl 

till bristerna. Det framkom även genom granskningen att det är svårt att hitta tid till 

reflektion och planering inom verksamhetens gränser (Skolinspektionen 2017). 

Hedlin (2006) skriver att människor ser och tolkar begreppet jämställdhet olika. En del 

tycker till exempel att jämställdhet innebär att ha lika många pojkar och flickor i en 

barngrupp medan andra tycker att det innebär att ge pojkar och flickor lika mycket 

utrymme. Därför utformas troligen arbetet kring jämställdhet i förskolan olika beroende 

på vem som utför arbetet (2006). Det faktum att brister finns i förskolans verksamhet 

skulle också kunna bero på att förskollärare värderingsmässigt håller med partiledaren 

ovan, det vill säga att jämställdhetsuppdraget inte bör prioriteras utan att det finns 

viktigare områden som bör fokuseras. Vi tänker att det därmed kan bli svårt att finna 

någon värdegemenskap när det finns en mångfald av uttryck och åsikter kring 

begreppet. Eftersom betydelsen av begreppet jämställdhet kan tolkas olika blir även 

jämställdhetsuppdraget i Läroplanen för förskolan (Skolverket 98/16) tolkningsbart. 

Jämställdhetsuppdraget kan se enkelt och självklart ut på papper, men likt Wahlström 

(2003) skriver är människor komplexa individer som handlar utefter egna sociala 

mönster. Men, vi tänker att det även kan finnas andra verksamhetsnära faktorer som 

påverkar möjligheterna eller förutsättningarna för att arbeta aktivt med att motverka 

traditionella könsmönster i förskolan, så kallade ramfaktorer. Ramfaktorer beskriver 

Stensmo (2008) likt handlings- och samspelspåverkande faktorer vilka avgör hur den 

pedagogiska verksamheten formas. Det skulle alltså kunna innebära att dessa 

ramfaktorer påverkar huruvida praktiken förhåller sig till politiken, i det här fallet 

huruvida förskollärare arbetar efter jämställdhetsuppdraget. 
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Samtidigt som jämställdhetsuppdraget i kommande Läroplan för förskolan (Skolverket 

98/18) revideras och höjer kraven på förskollärarnas arbete med att motverka 

traditionella könsmönster, visar alltså resultat från Skolinspektionen (2017) att det inte 

arbetas aktivt med det redan befintliga jämställdhetsuppdraget. Vi vill därför genom 

denna studie synliggöra förskollärares beskrivningar om vad som möjliggör eller 

hindrar arbetet med uppdraget. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin synliggöra möjligheter och hinder i 

förskollärares arbete med förskolans jämställdhetsuppdrag, med specifikt fokus på att 

motverka traditionella könsmönster. 

 

1.2  Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har vi valt dessa frågeställningar: 

 

• Hur beskriver förskollärare arbetet med att motverka traditionella könsmönster?  

• Vilka ramfaktorer beskriver förskollärare kan möjliggöra arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster? 

• Vilka ramfaktorer beskriver förskollärare kan hindra arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster? 
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2 Bakgrund  

Nedan presenteras bakgrund som är relevant för den här studien. Här redogörs hur 

jämställdhetsuppdraget har reformerats från 1970-talet och framåt.  

 

2.1 Jämställdhetsuppdraget i förskolans verksamhet reformeras 

Under 1970-talet publicerades Barnstugeutredningen, vilken presenterade direktiv och 

målsättningar för förskoleverksamheter (SOU 1972:26). I Barnstugeutredningen 

beskrevs det bland annat hur förskolan kunde börja arbeta för jämställdhet (Tallberg 

Broman 2009). I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) beskrevs vikten av att det 

arbetar både kvinnor och män i förskolan för att barnen skulle kunna identifiera sig med 

någon vuxen: ”Identifieringen med vuxen person av samma kön är betydelsefullt för 

social och känslomässig utveckling, dvs för utvecklandet av jagstyrka och jagidentitet” 

(s.104). Vidare nämndes det att om exempelvis en pojke saknade möjlighet till manlig 

identifikation riskerade han att brista utvecklingsmässigt, rentav bli svårförstådd. Barn 

ansågs behöva möta sitt “identifikationsobjekt” (en vuxen av samma kön) kontinuerligt, 

men det var även av vikt att barn mötte vuxna av det motsatta könet. Det beskrevs som 

en sund känslomässig utveckling för barn (1972:26). 

 

År 1998 publicerade Skolverket den första Läroplanen för förskolan, vilket innehöll 

uppdaterade målsättningar för förskoleverksamheter. I Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 98) beskrevs förskolans värdegrund, vilken syftade till det etiska 

förhållningssätt som skulle prägla förskoleverksamheter. I värdegrunden ingick 

förskolans jämställdhetsuppdrag. 

 

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

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

manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket 1998, s.4).  

 

Detta uppdrag står kvar i Läroplanen för förskolans revideringar som gjordes år 2010 

och 2016 (Skolverket 98/10, 98/16). I revideringen av Läroplanen för förskolan som 

släpps i juli 2019 har dock jämställdhetsuppdraget förnyats.  

 

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, 

oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som 

begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur 

barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför 

organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och 

utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, 

oberoende av könstillhörighet. (Skolverket 2018, s.3) 
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Sammanfattningsvis har det skett stora förändringar sedan 1970-talet gällande 

jämställdhetsuppdraget i förskolan. Till exempel benämns inte längre barn som pojkar 

och flickor i revideringen av Läroplanen för förskolan (Skolverket 98/18). Förändringar 

kan medföra såväl möjligheter som hinder i förskollärares arbete med 

jämställdhetsuppdraget, eftersom det delvis innebär en utveckling för förskolans 

verksamhet samtidigt som kraven på förskollärares yrkeskunnande höjs. Det syns 

tydligt att politiken gällande jämställdhet i förskolan förändras, men det framgår ej vad 

som sker i praktiken.  
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3 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som är relevant för den här studien utifrån 

frågeställningarna. Forskningen berör förskollärares arbete med att motverka 

traditionella könsmönster, samt några olika ramfaktorer som kan möjliggöra 

respektive hindra förskollärares arbete med jämställdhetsuppdraget, med specifikt 

fokus på att motverka traditionella könsmönster. 

 

3.1 Jämställdhetsuppdragets komplexitet 

Edström (2010) har gjort en studie med hjälp av olika sorters empiriskt material, bland 

annat dokumentanalyser av statliga dokument samt intervjuer med nio 

förskolepedagoger och fem kommunala tjänstemän. Syftet med studien var att beskriva 

och kritiskt analysera hur jämställdhet behandlas i förskolepolitik och praktik. 

Resultatet visar bland annat att i både politik och praktik beskrivs ett 

jämställdhetsarbete likt en likhetsdiskurs, att flickor och pojkar ska behandlas lika. 

Dock menar Edström att det finns spänningar gällande hur mycket fokus som ska vara 

på att göra allt lika för båda könen. Edström skriver att förskolepedagoger anses vara i 

behov av kompetens och kunskap hur de ska arbeta med jämställdhet. Det kan 

ifrågasättas huruvida de ska behandla flickor och pojkar på exakt samma sätt, på ganska 

lika sätt eller om barnen endast ska ses som unika individer, alternativt en hel grupp, där 

kön inte uppmärksammas alls. Resultatet visar ytterligare att det finns en tydligare 

betoning på jämställdhetsarbete i förskolepolitiken än vad det gör i praktiken. Det visar 

sig finnas en brist på överensstämmelse mellan framställningar av jämställdhetsarbetet 

och de åtgärder som gjorts i praktiken (2010). 

 

Studien ovan är relevant eftersom syftet delvis är att ta reda på hur förskollärare 

beskriver arbetet med jämställdhet, alltså hur praktiken förhåller sig till 

förskolepolitiken (i det här fallet Läroplanen för förskolans jämställdhetsuppdrag). Det 

skulle kunna finnas olika ramfaktorer som påverkar att jämställdhetsarbetet lyfts fram 

mer eller mindre i förskoleverksamheterna än vad det görs i styrdokumenten. 

 

3.2 Eventuella möjligheter i arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster enligt forskning 

Ramfaktorer som skulle kunna möjliggöra arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster är chefers engagemang samt förskollärares kunskap och kompetens. 

Tallberg Broman och Holmberg (2007) har gjort en studie där syftet var att 

uppmärksamma lärares uppfattning om sitt egna yrkeskunnande och hur de hanterar sitt 

arbete i förskolan, gällande bland annat jämställdhet. Studien är baserad på en 

enkätundersökning med 1716 deltagande lärare i förskola och skola. Resultatet visar 

delvis att förskollärarna ansåg sitt generella yrkeskunnande som högt, men att de kände 

att det ibland kunde skifta vid exempelvis arbetet med jämställdhet. Resultatet visar 

även att förskollärarna anser att kraven på dem har ökat gällande hela förskolans 

utveckling. Dock är det ett fåtal som uttrycker att de ser sitt arbete betungande, vilket 
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kunde bero på att de anser att de har kompetens nog att utföra arbetet. Oavsett om 

förskollärare har den kompetens som krävs eller ej, för att kunna följa styrdokumentens 

uppdrag, höjs ändå kraven från högre ledning. Förskollärare bör få hjälp med hur de ska 

arbeta utefter uppdragen, med den kompetens de redan har eller med att utveckla sin 

kompetens inom ett visst område. Det finns därmed en brist mellan 

kompetensutvecklingen generellt och utvecklingen av styrdokumenten (2007). Studien 

påvisar att chefers engagemang är av vikt i arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster, eftersom de kan hjälpa förskollärarna gällande hur arbetet kan utformas 

samt bidra med kompetensutveckling. Vidare visar studien att en del förskollärare anser 

att de redan arbetar efter jämställdhetsuppdraget och att de har nog med kunskap kring 

det. Eftersom den här studien delvis syftar till att synliggöra möjligheter är ovannämnda 

studie relevant då den belyser chefers engagemang samt kunskap och kompetens som 

möjligheter i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. 

 

3.3 Eventuella hinder i arbetet med att motverka traditionella 
könsmönster enligt forskning 

En ramfaktor som skulle kunna hindra arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster är förskollärares tid. Något som skulle kunna påverka förskollärares tid är 

antal barn i barngruppen, eftersom det kan göra det svårare att hinna arbeta efter 

Läroplanen för förskolan och därmed jämställdhetsuppdraget. Pramling Samuelsson, 

Williams och Sheridan (2015) har gjort en studie som syftade till att studera huruvida 

gruppstorlekar i förskoleverksamheter påverkar arbetet med Läroplanen för förskolan. 

Studien är baserad på enkäter gjorda på 698 förskolor, samt intervjuer med 24 

förskollärare. Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna ansåg att storleken på 

barngrupperna hindrar dem från att arbeta utefter Läroplanen för förskolan. De påstod 

att de flesta ämnen bortprioriteras, men även andra uppdrag såsom möte av barn i behov 

av stöd eller barn med annat modersmål än svenska. De menade att det varken finns 

resurser eller tid till de delarna som kräver mer engagemang. Förskollärarna ansåg även 

att de inte hinner möta varje barn efter deras individuella behov och än mindre utmana 

barnens tankar och värderingar. Samtidigt nämner förskollärarna att ämnena de hinner 

med är de mer vardagliga ämnena, såsom språk och matematik och delvis 

värdegrunden. Värdegrundsarbetet benämns mest likt att alla barn ska må bra när de 

befinner sig på förskolan. Pramling, Williams och Sheridan menar att gruppens storlek 

är en faktor till att Läroplanen för förskolan inte hinns med, men att det ibland även kan 

handla om att strukturera om sin verksamhet. Vissa faktorer går ej att påverka, såsom 

barngruppens storlek. En del andra faktorer omkring kan dock vara möjliga att förändra 

såsom organisation, reflektionsarbete samt att förmedla förskollärares behov av 

eventuell kompetensutveckling (2015). Resultatet påvisar att förskollärares tid att hinna 

arbeta efter Läroplanen för förskolan påverkas av antalet barn i barngruppen, eftersom 

storleken kan kräva att förskollärare prioriterar andra områden. Jämställdhetsuppdraget 

är en del av Läroplanen för förskolan och därför kan barngruppens storlek och därmed 

förskollärares brist på tid, ses som ett hinder i arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster. 
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En annan ramfaktor som skulle kunna hindra arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster är förskollärares förhållningssätt. Seavey, Katz och Rosenberg Zalk 

(1975) har gjort en studie i New York som gick ut på att vuxna skulle interagera med ett 

barn på tre månader. Barnet presenterades som antingen en flicka, pojke eller utan 

könsidentitet. I studien undersöktes hur vuxna interagerar med ett spädbarn beroende på 

om barnet presenteras som flicka eller pojke, samt om vuxnas beteende påverkas när det 

inte givits någon information om barnets kön. I undersökningen deltog 31 vuxna och 

undersökningen baserades på observationer, samt de vuxnas utvärderingar av sina 

upplevelser. Det framträdande i resultatet är att interaktionen, samt de vuxnas val av 

leksaker för att interagera med barnet, såg olika ut beroende på informationen den 

vuxna tidigare fått om barnets kön. Dessutom antyder resultatet att de vuxnas 

förväntningar om hur interaktionen skulle gå till var mer prioriterade än att själva 

upptäcka hur barnet betedde sig. De vuxna som inte fått ett angivet kön på barnet 

tilldelade ofta barnet ett kön utifrån stereotypa mönster, exempelvis barnets längd. 

Seavey, Katz och Rosenberg Zalk skriver att det skulle kunna bero på att föreställningar 

om könsmönster har präglat människan (1975). Utifrån resultatet av denna studie dras 

slutsatsen att vuxna inte ser till barn som unika individer utan att de möter barn utifrån 

antagande om barnets kön. Likt Seavey, Katz och Rosenberg Zalk påstår har de 

befintliga traditionella könsmönstren präglat människan och därmed förskollärare 

också. Att studien är gjord i New York påverkar inte relevansen till den här studien då 

vi inte tror det finns några större skillnader mellan USA och Sverige gällande 

interaktionen med barn. Däremot är studien gjord år 1975 och därmed skulle sättet att 

interagera med barn kunna ha förändrats sen dess. Men, sedan hittades en studie som 

Hellman gjorde år 2010 vilken handlar om förskollärares förhållningssätt till barn.  

 

Hellmans (2010) studie är baserad på deltagande observationer som skett under två år, 

men även på observationer, foton, intervjuer och teckningar. Studien syftade till att 

undersöka hur normer skapas, upprepas och förändras av flickor, pojkar och pedagoger. 

Resultatet visar bland annat att barns handlingar ofta blir kategoriserade ”pojkiga” eller 

”flickiga”. Sådana kategoriseringar leder till att vissa sätt barnen agerar på räknas mer 

lämpliga än andra, beroende på vilket kön barnet har. När pojkar och flickor håller sig 

inom ramarna för vad som anses vara ”typiskt” för deras kön blir deras handlingar 

förståeliga, men om de inte håller sig inom ramarna kan barnen ses avvikande. Om 

exempelvis flickor är destruktiva och bråkiga eller om pojkar är lugna och stillsamma 

finns det risk att de ses avvikande (2010).  

 

Studien av Hellman är gjord år 2010 och då hade förskoleverksamheter redan arbetat 

utifrån Läroplanen för förskolan (Skolverket 98) i 12 år, men ändå visar den att flickor 

och pojkar fortfarande bemöts olika. Ovannämnda studier av Seavey, Katz och 

Rosenberg Zalk samt Hellman är relevanta eftersom de påvisar att vuxna delar in pojkar 

och flickor i könsstereotypa kategorier, vilket kan ses som motsatsen till att motverka 

traditionella könsmönster. På så vis blir förskollärares förhållningssätt ett hinder i 

arbetet med att motverka traditionella könsmönster.  
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En tredje ramfaktor som skulle kunna hindra arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster är förhållningssätt i barns övriga omgivning. Pomerleau, Bolduc, 

Malcuit och Cossette (1990) gjorde en studie i Kanada med syftet att undersöka 

pojkar och flickors fysiska hemmiljö. Barnen var i tre åldrar under studiens gång, 

vilka var 6 månader, strax efter 12 månader och strax efter 24 månader. 120 barn 

och deras vårdnadshavare deltog i studien. En observatör besökte varje hem och 

med hjälp av en checklista samt samtal med vårdnadshavare betraktades den 

fysiska miljön, närmare bestämt barnens leksaker, kläder/accessoarer och hur deras 

rum var inredda. Observatören noterade bland annat vem som gett vilka leksaker 

till barnen, vilka typer och färger på kläder vårdnadshavare beskrev att barnen 

brukade ha på sig samt vilka färger väggar, sängkläder och gardiner barnrummen 

hade. Resultatet visar att den fysiska miljön skiljde sig beroende på barnets kön. 

Vårdnadshavare och andra vuxna uppmuntrar könsstereotypa leksaker och väljer 

olika leksaker till flickor och pojkar, redan innan barnen själva kan uttrycka sig. 

Det framkommer att media och leksakskataloger troligtvis påverkar vuxnas val av 

leksaker, eftersom de ofta är uppdelade i flick- och pojksektioner och är väldigt 

stereotypa. Pomerleau m.fl. skriver att barn troligtvis kommer uppmuntras att 

exempelvis leka med dockor eller verktyg och sedan välja dessa typer leksaker i 

andra sammanhang när val ges, eftersom det är föremål barnen känner till. Barnen 

har dessutom lärt sig att leksakerna är passande för just dem. I resultatet visade det 

sig också att färgerna i barnens miljöer skilde sig beroende på om det var en flicka 

eller pojkes rum, rosa kontra blått (1990). Att studien är gjord i Kanada år 1990 

anses inte relevant då vi upplever att hemmiljöer utformas liknande i Sverige idag. 

Dessutom har barn ofta, utifrån erfarenheter från förskolan, könsstereotypiska 

kläder på sig och väljer att leka med könsstereotypa leksaker. Detta beror inte på 

barnen själva utan de har, precis som Pomerleau m.fl. skriver, blivit präglade av 

förhållningssätt i deras omgivning. Det kan därför bli ett hinder för förskollärare att 

motverka traditionella könsmönster när förhållningssätt i barns övriga omgivning 

samtidigt förstärker dem.  

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin synliggöra möjligheter och hinder 

i förskollärares arbete med förskolans jämställdhetsuppdrag, med specifikt fokus på 

att motverka traditionella könsmönster. Tidigare forskning visar bland annat att 

jämställdhetsarbetet i både politik och praktik innebär att flickor och pojkar ska 

behandlas lika, men det finns svårigheter kring hur detta ska utformas i förskolan. 

Det finns även skillnader mellan framställningen av jämställdhetsarbetet i politiken 

gentemot åtgärder som gjorts i praktiken. Vidare visar forskningen att det finns 

olika ramfaktorer som kan möjliggöra arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster. Dessa faktorer är enligt forskningen chefers engagemang samt 

kunskap och kompetens. Det finns även olika ramfaktorer som kan hindra arbetet 

med att motverka traditionella könsmönster. Dessa faktorer är enligt forskningen 
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förskollärares tid, förskollärares förhållningssätt samt förhållningssätt i barns 

övriga omgivning. 
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4 Jämställdhet och ramfaktorteorin 
Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin synliggöra möjligheter och hinder i 

förskollärares arbete med förskolans jämställdhetsuppdrag, med specifikt fokus på att 

motverka traditionella könsmönster. Enligt Nationalencyklopedin (2018) innebär 

jämställdhet att kvinnor och män ges samma förutsättningar och möjligheter i samhället. 

Hedlin (2006 s.12) beskriver dock begreppet jämställdhet utifrån två aspekter: en 

kvantitativ och en kvalitativ. Kvantitativ jämställdhet innebär då en jämn 

könsfördelning, att det till exempel arbetar lika många kvinnor och män på en 

arbetsplats. Denna aspekt var framträdande under 1970-talet. Kvalitativ jämställdhet 

innebär istället att kvinnor och män ges lika villkor inom alla områden. Det är den 

centrala synen på jämställdhet idag, inte minst i förskolans arena (2006). I 

jämställdhetsuppdraget i Läroplanen för förskolan (Skolverket 98/16) beskrivs det att 

förskolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster. Öhman (2009) skriver 

att i förskolan uppstår kategorisering av traditionella könsmönster för hur en pojke 

respektive flicka ska vara i förhållande till beteende, kommunikation, handlingar och 

utseende. På det viset får barn uppfattningar om vilka förväntningar deras könsidentitet 

har (2009). Jämställdhetsuppdraget bör inte innebära ett maktspel kring vilka könsroller 

som är “rätt”, utan ett klimat där alla barn erbjuds samma förutsättningar (Heikkilä 

2015). 

 

Trots att förskolan har en historia kring att vara en könsintegrerad värld möts ändå 

flickor och pojkar med olika villkor (Dolk 2013). Även om förskollärare kartlägger hur 

de ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster i förskoleverksamheter finns 

det dock ingen garanti på att dessa kartläggningar uppnås i praktiken (Eidevald 2009). I 

verksamheter finns alltså faktorer, utom förskollärares kontroll, som möjliggör eller 

hindrar arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Det kan kopplas till 

Stensmos (2008) beskrivning av ramfaktorer, där författaren framställer ramfaktorer likt 

handlings- och samspelspåverkande faktorer, vilka avgör hur den pedagogiska 

verksamheten formas. Ramfaktorer kan dessutom delas in i både yttre och inre ramar. 

Stensmo (2008) skriver att yttre ramar fästs genom beslut i staten och kommuner. Staten 

bidrar med juridiska, politiska och ekonomiska ramar som exempelvis skollagen, 

läroplaner och pengar. Inre ramar fästs likaså genom beslut i kommuner men också 

genom rektorer, i förskolor och i arbetslag. Det kan exempelvis handla om budget och 

hur den prioriteras (vikarier, inköp av läromedel osv), utformning av barngrupper eller 

hur styrdokument används. Hur undervisningen utformas påverkas också av vilken 

utbildning och kompetens, samt erfarenheter och värderingar personal har (2008 s.34-

37). 

 

Likt Stensmos (2008) beskrivning av hur ramfaktorer påverkar den pedagogiska 

verksamhetens utformning beskriver Lindblad, Linde och Naeslund (1999, s.93) 

ramfaktorteorin. Utgångspunkten i ramfaktorteorin är att olika ramfaktorer påverkar 

undervisningens gestaltning och resultat, såsom politik och administration. Genom 

teorin kan ramar, som gör en del resultat omöjliga att nå, synliggöras. Författarna 
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utvidgar dock ramfaktorteorin och skriver att det kan finnas fler ramfaktorer som 

möjliggör eller hindrar verksamhetens utformning, såsom traditioner, föreställningar 

och sociala sammansättningar. Skolan (i det här fallet förskolan) är en institution som 

grundas på ramar och regler likväl som agerande personer. Det finns alltså 

begränsningar som avgör vad som är utförbart samtidigt som intentioner, kunskap och 

kulturer påverkar personers handlingar (1999). 

 

Ramfaktorteorin är lämplig för den här studien eftersom syftet är att synliggöra 

relevanta och upplevda möjligheter och hinder i arbetet med jämställdhetsuppdraget, 

med specifikt fokus på att motverka traditionella könsmönster. Ramfaktorteorin är dock 

inte tillräcklig, utan i den här studien används även Lindblad, Linde och Naeslunds 

(1999) utvidgade ramfaktorteori eftersom exempelvis intentioner, kunskap och kulturer 

kan vara relevanta ramfaktorer i studien. Den utvidgade ramfaktorteorin belyser inte 

endast politiska och administrativa ramfaktorer, utan även ramfaktorer i praktiken. 

Denna studie fokuserar på förskollärares beskrivningar av förskolepraktiken och dess 

möjligheter och hinder i arbetet med förskolepolitiken, vilket gör att den utvidgade 

ramfaktorteorin anses lämplig. Därmed kommer det Stensmo (2008) ovan beskriver 

som yttre ramar ej vara i fokus. Istället anses inre ramar mest relevanta för studien. 

 

I Statens Offentliga Utredningar (SOU 2006:75) beskrivs 34 projekt, vars syfte var att 

stärka jämställdhetsarbeten i förskolor i Sverige. Projekten gick ut på att förskolorna 

skulle få ekonomiskt bidrag från staten, utbildningar inom området samt handledning 

gällande hur de skulle kunna utveckla sina jämställdhetsarbeten. Utifrån dessa projekt 

har SOU presenterat slutsatser och betänkanden kring viktiga faktorer runt ett 

jämställdhetsarbete. Dessa faktorer är att granska sig själv, kunskap, reflektionstid, 

engagemang på alla nivåer, tålamod samt kontinuerlig dokumentation/observation, 

analys och utvärdering av arbetet (2006:75, s.125-134). 

 

Till studien har en ramfaktorlista gjorts baserad på den utvidgade ramfaktorteorin, inre 

ramar samt tidigare forskning, men med djupare beskrivningar med hjälp av den statliga 

offentliga utredningen.  

 

4.1 Studiens ramfaktorlista 

 

❖ Chefers engagemang - Engagemang bör inte endast finnas på förskolenivå, 

utan kan också behövas från chefer. Även om förskollärare arbetar för en 

jämställd förskola krävs beslutsfattande gällande exempelvis 

kompetensutveckling, vilket görs av chefer. Om förskollärare inte får stöd från 

sin chef kan de känna sig motarbetade i sitt jämställdhetsarbete (SOU 2006:75). 

Chefer ansvarar även för bland annat budget, kompetensutveckling samt att 

styrdokument följs (Stensmo 2008). 
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❖ Systematiskt kvalitetsarbete - Systematiskt kvalitetsarbete innebär 

kontinuerlig dokumentation, observation, analys och utvärdering av arbetet som 

sker i förskoleverksamheter. För att processen i jämställdhetsarbetet ska kunna 

föras framåt krävs att förskollärare analyserar verksamheten och sitt egna 

förhållningssätt. Observationer kan göra att könsmönster förtydligas eftersom de 

dokumenteras. Förskollärarna upptäcker på det sättet utvecklingsområden, samt 

får uppleva resultat med arbetet eftersom arbetet synliggörs i analys och 

utvärdering (SOU 2006:75). 

 

❖ Förskollärares tid - För att kunna granska sig själv och samla på sig kunskap är 

reflektionstid av stor vikt. Detta gäller både på egen hand och tillsammans med 

sitt arbetslag, för att alla ska kunna ges möjlighet till kunskaps- och 

yrkesutveckling (SOU 2006:75). Barngruppens storlek (antal barn) kan hindra 

förskollärare att hinna arbeta utefter Läroplanen för förskolan, eftersom de 

ibland behöver anpassa tiden till andra ämnen. På det sättet hinner de inte 

utmana barns tankar och värderingar, och värdegrundsarbetet får endast fokus på 

att alla barn ska må bra (Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015). 

 

❖ Förskollärares kunskap och kompetens - Kunskap och kompetens innebär den 

erfarenhet och utbildning personal i förskolor har. Det kan även handla om ett 

arbetslags gemensamma kunskaper. SOU (2006:75) beskriver att kunskap kan 

nås genom bland annat föreläsningar, studiebesök, samt böcker och filmer som 

berör ämnet. Genom ny kunskap kring ämnet når förskollärare en bättre 

förståelse om jämställdhet och varför det är betydande för verksamheten 

(2006:75). Många förskollärare anser sitt generella yrkeskunnande som högt 

men att det ibland kan skifta vid exempelvis arbetet med jämställdhet (Tallberg 

Broman och Holmberg 2007). 

 

❖ Förskollärares förhållningssätt - Vuxna bemöter generellt barn utifrån barns 

kön vilket kan bero på att könsmönstren har präglat människan under en lång tid 

(Seavey, Katz och Rosenberg Zalk 1975). Förskollärare kan behöva granska sitt 

förhållningssätt kontinuerligt. Jämställdhet är en ständigt pågående process och 

inte något förskollärare kan bli “fullärda” inom, vilket innebär att förskollärare 

utvecklas genom aktiva handlingar, misstag och försök. Ett jämställdhetsarbete 

handlar om att bryta tidigare vanor, vilket kan ta lång tid eftersom det samtidigt 

handlar om en personlig utveckling hos varje förskollärare. Förskollärare ska 

inte bara ändra sina handlingar, utan även förstå hur och varför de gör det (SOU 

2006:75).  

 

❖ Förhållningssätt i barns övriga omgivning - Barns övriga omgivning innebär 

personers förhållningssätt och objekt utanför förskolans verksamhet som kan 

påverka förskollärares arbete med att motverka traditionella könsmönster. 

Pomerleau, Bolduc, Malcuit och Cossette (1990) skriver att barn anammar ett 
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visst sätt att bete sig på eller att leka med könsstereotypa leksaker. Detta sker i 

exempelvis deras hemmiljö, genom media, samt leksaks- och klädindustrin 

(1990). Förhållningssätten i barns övriga omgivning upptäcks av förskollärare 

när de arbetar med jämställdhetsuppdraget, eftersom det ger en bredare syn på 

hur jämställdhet och maktstrukturer ser ut i samhället. Insikten kan göra att 

förskollärare går från att endast observera hur barn leker utifrån traditionella 

könsroller till en djupare förståelse för vad jämställdhetsarbete i förskolan kan 

bidra till (SOU 2006:75). 

 

Studiens ramfaktorlista kommer användas i kategoriseringen av studiens resultat. För att 

kunna analysera och nå slutsatser görs kopplingar mellan resultatet och ramfaktorernas 

beskrivningar i ramfaktorlistan. Därmed avgörs även vilka ramfaktorer som enligt 

förskollärarna möjliggör respektive hindrar arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster. 
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5 Metod 
Nedan presenteras studiens metodansats - intervju som kvalitativ metod, genomförande, 

urval, studiens etiska överväganden samt studiens trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. 

5.1 Intervju som kvalitativ metod 

Metoden som använts i studien är en kvalitativ metod. En kvalitativ metod kan, enligt 

Denscombe (2009), ses som ett samlingsnamn för olika vetenskapliga tillvägagångssätt. 

Tillvägagångssätten innebär att fokusera på texter som grund för data, använda tolkning 

som medel, se på sociala kulturer, beteendemönster och normer, samt att fokusera på 

fenomen som socialt konstruerade (2009). För att uppnå en kvalitativ metod har 

intervjuer gjorts. Anledningen till att intervjuer valdes var för att, precis som 

Denscombe skriver, kunna få insikt i förskollärares känslor, uppfattningar, erfarenheter 

och åsikter (2009) I en kvalitativ intervju påminner samtalet om ett vardagligt samtal 

men det innehåller ett bestämt fokus. Den som intervjuar bestämmer fokus och ansvarar 

för att samtalet håller sig till ämnet (Kihlström 2007). Intervjuerna i den här studien 

förknippas även med semistrukturerade intervjuer. Denscombe menar att 

semistrukturerade intervjuer baseras på ett ämne men utan något specifikt önskat svar. 

Då får de intervjuade uttrycka sina synpunkter men i koppling till det förutbestämda 

ämnet (2009). Eftersom studiens syfte är att synliggöra förskollärares arbete med 

jämställdhetsuppdraget ansåg vi att kvalitativa och semistrukturerade intervjuer var 

lämpliga. Genom den sortens intervjuer fick vi reda på förskollärarnas egna tankar utan 

att våra personliga åsikter framfördes. 

5.2 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett missiv ut till enheterna. I missivet 

förklarades studiens syfte, vad insamlad data kommer användas till samt instruktioner 

kring intervjuerna (Se bilaga A). Detta missiv fick deltagarna skriva under om de var 

villiga att delta, vilket samtliga deltagare var. 

Under intervjuerna försökte vi föra en dialog med förskollärarna, eftersom det skulle 

kunna leda till riklig mängd data. Vi hade en intervjuguide (Se bilaga B) som följdes, 

men hade även förberett oss på att vara flexibla under intervjuernas gång, för att kunna 

anpassa oss efter vad den intervjuade framhävde. En intervju likt detta kallar 

Denscombe (2009) för en semistrukturerad intervju. Författaren menar att vid en sådan 

intervju finns en lista med frågor som ska besvaras men intervjuaren är fortfarande 

flexibel när det gäller ordningsföljden av frågorna samt låter den intervjuade utveckla 

och fördjupa sina svar. Målet blir att den intervjuade får framföra sina synpunkter, men 

med inriktning på frågorna som ska besvaras (2009).  

Intervjuguiden är baserad på öppna frågor. Öppna frågor innebär, enligt Denscombe, att 

den intervjuade ges möjlighet att formulera och utforma svar på frågorna. En sådan 

fråga formuleras oftast kort men kan ändå avgöra svarets längd och typ av innehåll. En 
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fördel med öppna frågor är att svaren återspeglar den intervjuades åsikt, eftersom hen 

har getts utrymme och möjlighet att uttrycka sig med egna ord. Dock kan öppna frågor 

även vara en nackdel om till exempel insamlade intervjusvar har stor variation, på grund 

av att kategoriseringen av datan då kan försvåras. Dessutom kan det kräva högre 

ansträngning från de intervjuade eftersom de har ett bredare val av uttryck (2009). 

Dessa nackdelar övervägde dock inte fördelarna med öppna frågor i den här studien.  

Likt Kihlström (2007) skriver är intervjumetodik viktigt, särskilt för en ovan 

intervjuare. Detta har tagits i akt då vi efter varje intervju reflekterade över hur nästa 

intervju kunde förbättras. Kihlström tar upp reflektionsfrågor som kan besvaras efter en 

intervju är gjord. Några exempel på frågor som vi använde oss av var “vilka problem 

stötte vi på?” och “följdes svaren upp i tillräcklig grad?” (2007, s.55). Med hjälp av 

dessa frågor upptäcktes bland annat att det under första intervjun var svårare att ställa 

öppna frågor, då vi inte gav den intervjuade tillräckligt med utrymme och ibland avbröt 

svaren med egna kommentarer. Under intervjuerna har dock följdfrågor ställts när 

behovet funnits. Denscombe skriver att följdfrågor kan ställas för att få rikligare med 

information eller en djupare förståelse om samtalsämnet. Därför var det av vikt för oss 

att lyssna lyhört för att upptäcka när och om följdfrågor behövde ställas. Innan 

intervjuerna hade vi dessutom förberett olika följdfrågor som vi antog skulle kunna 

komma till användning. Under intervjuerna har en antecknat under tiden den andra har 

intervjuat. Det som antecknats har varit möjliga betydande faktorer kring intervjuerna, 

såsom miljön, tid och datum. Vi har även använt oss av ljudinspelningar, vilket 

Denscombe menar är en fördel eftersom en ljudinspelning innebär att samtalet kan 

bevaras och återuppfångas (2009). Med hjälp av ljudinspelningarna gjordes sedan 

transkriberingar för att kunna analysera texterna.  

Analysen i den här undersökningen är baserad på ramfaktorteorin gentemot resultaten 

efter intervjuerna. Dovemark (2007) skriver att en analys är en process där målet är att 

finna likheter, skillnader och mönster enligt de teorier som utgår från studiens syfte 

(2007). För att nå slutsatser i analysen har vi kategoriserat data, upptäckt mönster, 

identifierat samband och upptäckt generella uttalanden. Samtliga steg kallar Allwood 

och Erikson (2017) för en tolkningsprocess i analysen. Vidare har kategorierna förfinats 

och generaliserats utefter frågeställningarna och syftet. Kategorierna som analysen och 

resultatet har baserats på är utifrån studiens teoretiska ramverk ramfaktorteorin, vilka är 

chefers engagemang, systematiskt kvalitetsarbete, förskollärares tid, förskollärares 

kunskap och kompetens, förskollärares förhållningssätt samt förhållningssätt i barns 

övriga omgivning. 

5.3 Urval 

Urvalsgruppen består av fyra verksamma förskollärare som arbetar på två förskolor. 

Förskolorna är belägna i samma kommun i södra Sverige och är utvalda av geografiska 

skäl, eftersom det inte fanns tillräckligt med tid att transportera sig längre sträckor. 

Dessutom har en av oss haft kontakt med förskolornas rektorer sedan tidigare och på det 

sättet kunde vi kontakta dem med kort varsel. Vid kontakt med cheferna efterfrågades 
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förskollärare som kunde ställa upp på intervju tidigast möjligt, vilket avgjorde vilka fyra 

förskollärare som deltog. Antalet förskollärare har påverkats av tiden som getts, 

eftersom det inte fanns möjlighet för oss att hinna intervjua fler samt hinna analysera 

inhämtad data. Urvalet kan kopplas till bekvämlighetsurvalet som Denscombe (2009) 

skriver om. Författaren menar att forskare kan ha begränsat med tid och pengar och att 

urvalet därför ofta väljs fördelaktigt. Det kan även innebära att välja ett urval som 

befinner sig inom ett kort avstånd från forskaren (2009). 

Deltagarna har getts fiktiva namn enligt uppställningen nedan. Det som har ansetts av 

vikt att veta om förskollärarna i samband med studien är hur länge de har arbetat som 

förskollärare, hur länge de arbetat på sin arbetsplats samt vilken ålder det är på barnen i 

deras barngrupp. Detta för att få en bild av deras erfarenheter som förskollärare, samt 

hur deras arbetssituation ser ut idag.  

• Vera har arbetat som förskollärare i 40 år och har varit på sin nuvarande 

arbetsplats i 22 år. Hon arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.  

• Lisa har arbetat som förskollärare i 5 år och har varit på sin nuvarande 

arbetsplats i 5 år. Hon arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.  

• Annelie har arbetat som förskollärare i 28 år och har varit på sin nuvarande 

arbetsplats i 9 år. Hon arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 4-5 år.  

• Karin har arbetat som förskollärare i 28 år och har varit på sin nuvarande 

arbetsplats i 8 år. Hon arbetar mestadels på en avdelning med barn i åldrarna 4-5 

år, men är även verksam på fler avdelningar. 

Vera och Lisa arbetar på samma förskola (Förskola 1), men inte på samma avdelning. 

Annelie och Karin arbetar på en annan förskola (Förskola 2), delvis på samma 

avdelning. 

5.4 Studiens etiska överväganden 

Under studiens process har såväl forskar- som forskningsetiken beaktats. 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskaretik berör forskarens ansvar vid publicering 

och hantering av data samt forskarens agerande i olika roller, medans forskningsetik 

berör etiska överväganden. När en studie görs är en viktig del att deltagande behandlas 

på ett sätt som skyddar dem från skador eller kränkningar (2017). I den här studien har 

därför Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principerna tagits i akt vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att informera deltagande om hur deras medverkan kommer 

utformas samt vilka villkor som gäller. Det ska även klart framgå att medverkan är 

frivillig och att den går att avbryta när som helst under pågående arbete. Om en studie 

baseras på intervjuer är det lämpligt att ge deltagarna informationen i förhand 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet beaktades när missivet skickades ut till 
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deltagarna två veckor innan intervjuerna skulle genomföras. Missivet innehöll 

information om studiens syfte, att intervjuer önskades utföras samt hur intervjuerna 

skulle gå till med mera (Se bilaga A). Deltagarna fick även samma information som 

stod i missivet på plats, innan intervjuerna startade, för att klargöra informationen 

ytterligare. Dessutom förklarades att deras medverkan är frivillig och att de när som 

helst fick avbryta intervjuerna.  

Samtyckeskravet innebär att inhämta samtycke från deltagarna vilket alltid ska göras i 

undersökningar där det ges aktiva bidrag från deltagare, som exempelvis vid en intervju. 

Deltagare ska kunna avbryta sin medverkan när som helst under exempelvis en 

pågående intervju och dessutom kan de kräva att materialet de har bidragit med ska tas 

bort (Vetenskapsrådet 2002). Samtyckeskravet beaktades när deltagarna skrev under 

missivet, då de gav samtycke om medverkan i studien. Under intervjuerna var det ingen 

av deltagarna som bad att få avbryta och inte heller att materialet de tillgodosett skulle 

strykas.   

Konfidentialitetkravet innebär att deltagare ska ges konfidentialitet och bli informerade 

om att de ej kommer kunna bli identifierade av utomstående. Det är även upp till 

forskarna att beakta tystnadsplikt gällande uppgifter om de deltagande. I de fall där de 

deltagandes uppgifter behöver ges ut ska detta ske i samråd med de berörda personerna 

(Vetenskapsrådet 2002). Konfidentialitetskravet beaktas i den här studien eftersom 

utgångspunkten är att all insamlad data anonymiseras. Detta fick deltagarna information 

om i missivet, men det upprepades även innan intervjuerna genomfördes. Dessutom 

gavs information om att deras uppgifter samt intervjusvar möjligtvis kan behövas ges ut 

i de fall där examinatorn av studien kräver det. 

Nyttjandekravet innebär att deltagarnas uppgifter samt insamlad data endast får 

användas i forskningsändamål. Det innebär att uppgifterna ej får delas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Det är även viktigt att uppgifterna 

inte används av exempelvis sociala myndigheter i samband med tvångsintagning eller 

vårdomhändertagande. Forskaren behöver därför överväga om det finns några risker att 

resultatet utnyttjas felaktigt (Vetenskapsrådet 2002). Nyttjandekravet beaktas i den här 

studien eftersom all inhämtad data endast används till studien samt att alla data har 

ansetts lämplig att publicera utan några risker.  

5.5 Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

I den här studien syns ett sammanhang mellan alla steg då de berör samma ämne och 

ämnet utgår från studiens syfte. Likaså har intervjufrågorna utformats efter studiens 

syfte samt frågeställningar. Intervjufrågorna finns bifogade i slutet av dokumentet för att 

läsare ska kunna granska huruvida frågorna är relevanta eller ej (Se bilaga B). 

Sammanhanget i studien gör att den kan anses trovärdig. Denscombe (2009) beskriver 

nämligen att en trovärdig studie innebär att datan är producerad, kontrollerad och håller 

sig till det förutbestämda syftet, vilket vår studie gör.  
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Studiens urval består endast av fyra förskollärare och kan därmed inte ses som en 

generell population. Detta gör att det kan finnas stora variationer om intervjuerna och 

studien skulle göras med andra deltagare. Därmed kan studien inte ses tillförlitlig. 

Denscombe beskriver att tillförlitlighet innebär att en studie är konsekvent, alltså att den 

består av data som går att inhämta igen om studien görs vid en annan tid, eller om 

någon annan genomför den (2009). Även om resultatet inte kan ses tillförlitligt på grund 

av urvalet, anser vi att själva processen kan ses som det. Under intervjuerna som 

genomförts har vi ställt öppna frågor för att inte påverka förskollärarnas svar. När 

förskollärarnas svar analyserades undveks personliga fördomar och tankar. 

Urvalet består av förskollärare från två olika förskolor, inom samma kommun. Men, 

eftersom det endast var förskollärarnas åsikter som framfördes borde inte kommunen de 

arbetar i haft någon inverkan på svaren och studiens resultat. Det som avgjorde 

personerna i urvalet var chefernas val av medverkande. Cheferna visste om studiens 

ämnesområde och kan ha valt ut de medverkande utefter det. Dock fick de medverkande 

inte se intervjufrågorna före intervjuerna och därför borde inte intervjusvaren ha 

påverkats av detta.  

På grund av antalet i urvalet kan studiens överförbarhet granskas kritiskt. Denscombe 

beskriver överförbarhet likt sannolikheten om studiens fynd går att återfinna i liknande 

fall. Författaren skriver att i fall där urvalet består av få deltagare är det svårt att 

generalisera fynden, men det finns möjlighet att överföra delar av fynden till andra 

liknande fall (2009). Eftersom studien består av få deltagare går fynden inte att 

generalisera. Däremot har studien beskrivits utförligt för att framtida läsare ska kunna 

granska resultatet och se om fynden kan vara relevanta för eget bruk.  
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6 Resultat och analys 
Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin synliggöra möjligheter och hinder i 

förskollärares arbete med förskolans jämställdhetsuppdrag, med specifikt fokus på att 

motverka traditionella könsmönster. Nedan presenteras resultat och analys utifrån våra 

transkriberingar. Detta avsnitt inleds med att det ges en bild av förskollärarnas 

arbetssituation. Vidare berörs vilka ramfaktorer som upplevs möjliggöra respektive 

hindra arbetet med att motverka traditionella könsmönster, med hjälp av en uppdelning 

utifrån vår ramfaktorlista. I slutet lyfts övrigt resultat som upptäckts under studiens 

gång. 

6.1 Att motverka traditionella könsmönster 

I intervjuerna söktes svar på frågeställningen hur förskollärare beskriver arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster. Ett svar som gavs var “Jag tycker det är viktigt att 

man ser till individen...Mm. Det här är liksom en individ här och alla ska få samma 

förutsättningar och alla ska ha möjlighet och göra samma saker” (Annelie). En annan 

förskollärare svarade också att alla barn ska ges samma möjligheter. 

Man får servera dom allting sen så är det ju inte vi som bestämmer att flickor ska tycka om 

blått och… Alltså utan det är ju. Dom bara måste ju få samma möjlighet, oberoende kön ju. 

Det tror jag, alla har blivit betydligt mer medvetna om det. Man jobbar ju med det hela 

tiden, att det finns ju inga pojkfärger eller flickfärger så ju. (Lisa) 

Ovan nämnda uttryck motsätter studien som gjorts av Seavey, Katz och Rosenberg Zalk 

(1975) visade att vuxnas interaktioner med barn ser olika ut beroende på vilket kön 

barnet har. Deras resultat kan alltså tolkas som att vuxna inte ser barn som unika 

individer, men uttrycken ovan beskriver motsatsen. Dock var det endast två av fyra 

förskollärare som uttryckte det, vilket gör att uttalandet inte kan ses generellt bland 

förskollärarna.  

Vidare ställdes en fråga om förskollärarna hade några praktiska exempel på hur de anser 

de kan arbeta med att motverka traditionella könsmönster. En förskollärare berättade om 

deras kommande julfest och gav som exempel att de är medvetna om att inte dela in 

barnen i kille/tjej-roller. 

Till exempel nu att vi ska göra den här i ett hus vid skogens slut, att det inte är självklart att 

det ska vara en kille som är jägare, så nu har vi ju en tjej, alltså de har ju fått lite så, de 

tänker ju inte på att det just är kille/tjej-roller, utan att individroller, utan att dom liksom lite 

vad passar dom till och vad tycker dom är roligt eller så. (Annelie)  

Citatet ovan påvisar att förskolläraren anser att både pojkar och flickor ska ges 

möjlighet att agera utefter deras intresse och inte utefter vad som anses accepterat för 

deras kön. Vidare nämnde tre av förskollärarna att de har en tavla uppsatt på deras 

avdelningar där de ibland sätter upp bilder på barnen som presenterar vilka rum barnen 

ska leka i. Samtliga var överens om att det är till en fördel eftersom de då kan styra över 

fördelningen mellan pojkar och flickor i de olika rummen. Vidare nämnde alla fyra 
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förskollärare att rummen på förskolorna är anpassade till både flickor och pojkar. Tre av 

förskollärarna lyfte dockrummet som exempel och berättade att både flickor och pojkar 

leker där. En av förskollärarna uttryckte “Det kan hända vad som helst där inne i det 

dockrummet. Och där är blandade åldrar, killar och tjejer” (Vera).  

Tolkningsvis menade förskollärarna att det blir jämställt när de använder sig av tavlan 

och fördelar lika många pojkar som flickor i ett rum. Detta kan kopplas till Hedlins 

(2006) beskrivning om kvantitativ jämställdhet, som innebär en jämn könsfördelning, 

vilket var en framträdande syn på jämställdhet under 1970-talet. Dock lyfte alla 

förskollärarna att de har anpassat sina rum på förskolorna till både flickor och pojkar. 

Dessutom nämnde en förskollärare att både pojkar och flickor får vara de roller de vill 

vara i samband med deras julfest, exempelvis att en tjej får vara jägare. Det kan kopplas 

till Hedlins (2006) beskrivning av den centrala synen på jämställdhet i förskolan idag, 

kvalitativ jämställdhet, vilket innebär att alla ges lika villkor inom alla områden oavsett 

kön. 

6.2 Ramfaktorer som möjliggör arbetet med att motverka traditionella 
könsmönster  

I intervjuerna söktes även svar på frågeställningen gällande vilka ramfaktorer som 

möjliggör arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Enligt resultatet är 

förskollärarnas chefer engagerade och vägleder deras anställda i arbetet med 

jämställdhetsuppdraget. Chefers engagemang kan därför ses likt en möjlighet för 

förskollärare i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. En fråga ställdes 

gällande vilka förutsättningar förskollärarna anser bidrar till att de kan arbeta med att 

motverka traditionella könsmönster, där samtliga lyfte chefers engagemang. En 

förskollärare berättade att hennes chef hade en bok, “Normkritiskt tänkande”, och ville 

att personalen skulle arbeta med den. Förskolläraren förklarade även att denna bok 

skulle bearbetas och diskuteras på arbetsplatsträffar. 

Stöd från chefen gör ju mycket, som när hon la fram den här boken, och vi alla skulle jobba 

med den. Då blir det liksom, då lägger det ju sig. Det kommer ju liksom ut i hela huset då. 

(Karin)  

Detta kan kopplas till chefers engagemang i ramfaktorlistan där det beskrivs att deras 

engagemang och beslutsfattande påverkar förskollärares kompetensutveckling. 

Dessutom stämmer förskollärarnas uttryck om att chefer behövs i arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster i förhållande till ramfaktorlistan eftersom 

engagemanget nämns som viktigt för att undvika att förskollärare känner sig 

motarbetade i jämställdhetsarbetet. 

I intervjuerna ställdes en fråga vilken berörde huruvida förskollärarnas arbetslag har 

några uppsatta riktlinjer gällande jämställdhet. En förskollärare uttryckte att de inte har 

någon jämställdhetsplan, utan att de endast följer Läroplanen för förskolan. Resterande 

förskollärare nämnde att de hade någon slags jämställdhetsplan, alternativt 

likabehandlingsplan eller värdegrundsplan, och att den gällde alla arbetslag på deras 
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förskolor. När vi frågade vad riktlinjerna innehåller sa en av förskollärarna: “Ska man 

veta det såhär på rak arm?”, men uttryckte sedan: “Ja, men det är ju det här med att alla 

barn har ett lika värde, och vi skiljer inte på pojkar och flickor utan alla kan göra samma 

sak” (Vera). De andra två förskollärarna sa att de kunde visa deras plan efter intervjun, 

men en av dem la till “Alltså de är ju de här med att alla är lika värda, oberoende… ah” 

(Lisa). När vi ställde en följdfråga huruvida de använder sig av riktlinjerna svarade en 

förskollärare “alla ska veta det här, och väl inarbetat” (Vera) medan en annan svarade 

“Man kan ju inte den utantill precis” (Lisa). De förskollärare som har uppsatta riktlinjer 

gällande jämställdhetsuppdraget har alltså svårt att återberätta specifikt vad som står i 

dem. En förskollärare på Förskola 1 uttryckte att riktlinjerna ska vara väl inarbetade, 

medan den andra förskolläraren på samma förskola uttryckte att hon inte kunde 

riktlinjerna utantill. Dessutom nämnde en av förskollärarna som arbetar på Förskola 2 

att de inte har någon jämställdhetsplan medan hennes kollega, arbetandes på samma 

avdelning, är en av de förskollärare som uttryckte att de har uppsatta riktlinjer. Vi drar 

slutsatsen om att det grundar sig i att förskollärarna inte har diskuterat riktlinjerna 

tillsammans med sina kollegor. Det kan bero på att det finns en brist på engagemang 

hos deras chefer eftersom det är deras uppgift att se till att styrdokumenten följs, vilket 

riktlinjerna förmodligen är utformade till. Att det finns en brist på engagemang hos 

deras chefer är dock inget som förskollärarna själva uttryckte utan är en tolkning som 

gjorts utifrån resultaten. 

Det var, som tidigare nämnts, endast en förskollärare som uttryckte att de inte utgår från 

några uppsatta riktlinjer gällande jämställdhet, utan att de utgår från Läroplanen för 

förskolan i deras jämställdhetsarbete. Resterande tre förskollärare nämnde inte 

Läroplanen för förskolan i intervjuerna, utan nämnde endast sina egna uppsatta 

riktlinjer. I samband med att Läroplanen för förskolan revideras (Skolverket 98/18) höjs 

kraven i jämställdhetsuppdraget och arbetet med att motverka traditionella könsmönster. 

Likt Edström (2010) skriver finns det dock oklarheter gällande hur riktlinjerna i 

Läroplanen i förskolans jämställdhetsuppdrag ska utföras. Det kan handla om en balans 

mellan huruvida förskollärare ska behandla flickor och pojkar på exakt samma sätt, på 

ganska lika sätt eller om barnen endast ska ses som unika individer, alternativt en hel 

grupp, där kön inte uppmärksammas alls (2010). Tallberg Broman och Holmberg 

(2007) nämner att stöd från chef kan vara nödvändigt, eftersom de kan bidra med hjälp 

gällande hur förskollärare ska arbeta utefter styrdokument. Tolkningsvis har därför 

förskolorna egna uppsatta riktlinjer, skrivna av chefer och arbetslag, för att tydligare 

betona hur arbetet ska genomföras. Dock nämner tre av förskollärarna att de diskuterar 

sina arbete med jämställdhetsuppdraget under arbetsplatsträffar. En förskollärare 

uttryckte då “Vi har en chef nu som är väldigt noga med att vi… reflekterar *skratt*... 

så att de görs med jämna mellanrum på APT-mötena” (Vera). Det kan innebära att de 

anser arbetsplatsträffarna som tillräckliga gällande stöd med hur de ska arbeta för att 

motverka traditionella könsmönster. 

Enligt resultatet anser förskollärarna att kunskap och kompetens är av vikt i arbetet med 

jämställdhetsuppdraget. Majoriteten menade att de har kunskap men att den skulle 



 

 

 

24 

kunna utvecklas, genom bland annat vidareutbildning. Det kan därför tolkas som att 

kunskap och kompetens också kan ses likt en möjlighet för förskollärare i arbetet med 

att motverka traditionella könsmönster. I ramfaktorlistan beskrivs förskollärares 

kunskap och kompetens bland annat likt den erfarenhet och utbildning personal har eller 

saknar. I resultatet uttryckte samtliga förskollärare att kunskapen kring jämställdhet 

alltid kan utvecklas. En förskollärare uttryckte “Det är svårt när man bara är halvvägs 

inne i det. För det känner jag, att vi bara är halvvägs liksom” (Vera). En annan uttryckte 

“Alltså vi är ju långt ifrån mål” (Lisa). En tredje uttryckte “Alltså kompetens har vi ju, 

men man behöver ju alltid mer” (Annelie). Vidare nämnde den fjärde förskolläraren att 

man aldrig blir fullärd. 

Allt kan alltid utvecklas ytterligare tänker jag. Faktiskt. Det är vad vi gör det till. Man 

måste hela tiden vara medveten om att man är aldrig fullärd. Du kan alltid lära dig. (Karin) 

Samtliga förskollärares uttryck kan kopplas till Tallberg Broman och Holmbergs (2007) 

resultat som visar att förskollärare anser sitt generella yrkeskunnande som högt, men att 

det ibland brister vid exempelvis arbetet med jämställdhet. Det skulle kunna innebära att 

de behöver hjälp med hur de ska gå tillväga i det arbetet, eller att de anser att de redan 

utför ett tillräckligt arbete (2007). Två förskollärare nämnde även att kunskapen kan 

utvecklas genom någon vidareutbildning. Likt SOU (2006:75) skriver kan 

vidareutbildning innebära ny kunskap som leder till bättre förståelse kring jämställdhet 

och dess betydelse, vilket tolkningsvis även förskollärarna menar. Förskollärarna från 

Förskola 2 lyfte dock vikten av att arbetslaget är överens för att kunna arbeta med att 

motverka traditionella könsmönster. Tre förskollärare nämnde att de i arbetslaget 

hjälper varandra genom att ibland påminna varandra, varav en uttryckte “Påtala för 

varandra ‘men nu sa du nog lite tokigt där va’ åh att man inte är rädd för att säga det till 

varandra” (Vera). Tolkningsvis menar förskollärarna att de utvecklar kunskap och 

kompetens genom att stötta varandra. Detta stämmer överens med beskrivningen av 

kunskap och kompetens i ramfaktorlistan där det beskrivs att kunskap även kan nås 

gemensamt i arbetslag. 

I intervjuerna nämnde tre av förskollärarna dock att de är mer medvetna nu gällande 

traditionella könsmönster än vad de har varit förut. Den fjärde förskolläraren berättade 

att det handlar om att medvetandegöra sig själv och menar att det finns mycket hon är 

omedveten om. En av förskollärarna, som uttryckte att hon är mer medveten idag, 

nämnde att jämställdhet uppmärksammades mycket för 10, 15 år sen och att ämnet nu är 

mer inarbetat: “Ja då var det ju jättemycket genus och nu kan jag nog känna att nu har 

man ändå det med sig, alltså att barnen ska få samma möjligheter” (Lisa). Vidare 

berättade hon att det skulle kunna innebära att förskollärare tror de har ämnet inarbetat. 

Alltså jag tror att det är om man går runt och tror man tänker genus liksom, att man tror att 

vi jobbade så mycket med det för några år sen, åh att nu kan vi detta liksom, att man tror att 

man gör det fast man kanske faktiskt inte gör det i verkligheten. Eh… det tror jag är rätt 

farligt. Att man, att folk, tror att detta är vi ju färdiga med nu, nu behöver vi inte jobba med 

det mer. (Lisa) 
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Eftersom den första Läroplanen för förskolan (Skolverket 98) innehöll ett 

jämställdhetsuppdrag kan det tolkas som att ämnet uppmärksammades strax därefter. 

Att ämnet inte uppmärksammas på samma sätt idag menade förskolläraren kan innebära 

att andra förskollärare anser att de redan arbetar med att motverka traditionella 

könsmönster, även om de inte gör det fullt ut.  

6.3 Ramfaktorer som hindrar arbetet med att motverka traditionella 
könsmönster 

I intervjuerna söktes även svar på frågeställningen gällande vilka ramfaktorer som 

hindrar arbetet med att motverka traditionella könsmönster. En ramfaktor visade sig 

vara förskollärares tid. Majoriteten av förskollärarna var överens om att de är i behov 

av mer tid för att hinna arbeta med att motverka traditionella könsmönster. Utifrån 

resultatet kan det tolkas som att förskollärares tid är bristande och därmed ett hinder i 

arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Samtliga förskollärare nämnde att 

det kan handla om att hitta tid till arbetet, varav en uttryckte: 

Och just att man inte har...tiden. För många gånger om det är nån sån situation som man 

känner att ‘oj nu blev det tokigt’. Då behöver man ju sitta såhär och ventilera det och prata 

med varandra. Men det kan vi ju aldrig göra direkt. Och sen kanske vi har planering efter en 

eller två veckor, och då är det ju inte aktuellt. (Annelie) 

Förskolläraren menar tolkningsvis att tidsbristen gör att arbetslaget inte hinner diskutera 

verksamheten tillsammans. Tid nämns även av fler förskollärare, i form av 

reflektionstid. En av förskollärarna menade att om tid inte finns till reflektion är risken 

att ämnet inte hålls levande eller glöms bort. En annan uttryckte att reflektionstiden är 

viktig för arbetslagets samspel. 

Har du ingen tid till att sitta och prata om de här sakerna, då liksom bara rullar det på och 

man… och man kanske gör lite olika. Och så kan det ju bli lite meningsskiljaktigheter för 

man tänker att ‘hur gör du här? men så gör inte jag’ men så hinner man aldrig diskutera det, 

eller reflektera kring det. Då eh… Då är det ju inte så lätt åh liksom veta hur man står. Så 

tid är ju en förutsättning. (Karin) 

Tolkningsvis ansåg tre av förskollärarna att tid för reflektion är av vikt, dels för att hålla 

ämnet aktuellt och dels för att det inte ska uppstå meningsskiljaktigheter i arbetslaget. 

Detta kan kopplas till förskollärares tid i ramfaktorlistan där reflektionstid nämns som 

viktigt för att utvecklas, både på egen hand och tillsammans med sitt arbetslag. I 

resultatet nämndes dock endast gemensam reflektionstid och inte reflektion på egen 

hand. 

Vidare nämnde en förskollärare att tiden behöver prioriteras utefter vad barngruppen är i 

behov av. Likaså nämnde en annan förskollärare, som uttryckte “att det är 

underbemannat eller när man har många barn med speciella behov eller nånting, då kan 

det klart bli lite bökigare” (Vera). Alla förskollärare lyfte att barngruppens utformning 

kan påverka arbetet med att motverka traditionella könsmönster. En nämnde att det kan 

handla hur barngruppen är sammansatt: “Har man många barn med svårigheter, då är 
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det ju än viktigare att man har liksom koll på dom här värderingsgrejerna och detta” 

(Karin). En annan förskollärare nämnde att de har många barn med annat modersmål på 

sin avdelning och får anpassa sin planering efter barnens språkliga förmåga, och inte 

utefter om det är pojkar eller flickor som ska delta. En tredje förskollärare nämnde att de 

har många småbarn på hennes avdelning och uttryckte “Det är ju mycket som går, tid 

som går åt ren omvårdnad liksom” (Lisa). Hon uttryckte dock vidare att antal barn i 

barngruppen inte spelar någon roll i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. 

Det hör ju inte hit om vi har fem flickor och femton pojkar i gruppen, det ska inte ha någon 

betydelse. Utan det är ju på något annat sätt man måste jobba med det isåfall, och 

synliggöra det. Eh. Jag tror inte man kan skylla på det. (Lisa) 

Ovan citat motsätter de andra förskollärarnas uttryck gällande betydelsen av antalet barn 

i barngruppen. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridans (2015) studie visade att 

många förskollärare anser att barngruppens storlek är en faktor som hindrar dem från att 

arbeta utefter Läroplanen för förskolan, men att de delvis hinner med 

värdegrundsarbetet i form av barns välmående. Uppdrag såsom möte av barn i behov av 

stöd eller barn med annat modersmål än svenska kan behöva bortprioriteras eftersom det 

fattas tid (2015). Barngruppens storlek uttrycker ingen av förskollärarna i resultatet som 

ett hinder för att arbeta med att motverka traditionella könsmönster. Däremot 

framkommer det istället att barngruppens utformning kan påverka arbetet, exempelvis 

om de har barn i behov av stöd eller många barn med annat modersmål än svenska. Vårt 

resultat motsäger därmed Pramling Samuelsson, Williams och Sheridans resultat. De 

menar att uppdrag likt dessa bortprioriteras på grund av tidsbrist medan värdegrunden 

delvis hinns med. Vårt resultat visar att dessa uppdrag prioriteras trots tidsbrist och 

delar i värdegrunden inte hinns med, såsom att motverka traditionella könsmönster.  

En förskollärare nämnde att det kan vara svårare att arbeta med att motverka 

traditionella könsmönster i stressade situationer: “Då är det ju inte alltid man är så 

medveten, åh man kanske inte alltid hinner åh, då är det ju inte det som är fokus” 

(Annelie). En annan förskollärare nämnde att stress inte ska spela någon roll: “Nä, men 

jag känner att usch det här med att man bemöter just pojkar och flickor olika eller sådär 

då, det ska ju inte ha med stress att göra” (Lisa). En förskollärare uttryckte att det är 

svårare att arbeta med att motverka traditionella könsmönster om det är underbemannat. 

I Pramling Samuelsson, Williams och Sheridans resultat framkommer det att 

anledningen till att ämnen och uppdrag bortprioriteras, utöver barngruppens storlek, är 

för att det saknas resurser och tid (2015), vilket kan göra förskollärare stressade. Det 

kan kopplas till Annelies uttryck, men eftersom Lisa uttryckte tvärtom kan inga 

generella kopplingar dras till Pramling Samuelsson, Williams och Sheridans resultat. 

Förskollärares förhållningssätt kan också ses likt ett hinder för förskollärare i arbetet 

med att motverka traditionella könsmönster. Detta eftersom det enligt resultatet sker en 

del ageranden utifrån barns kön, även om förskollärare arbetar för att motverka 

traditionella könsmönster.  En förskollärare menade att arbetet kan bli svårt på en 

arbetsplats där väldigt många traditionella värderingar och normer sitter i väggarna. 
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Samtliga förskollärare är eniga om att svårigheter uppstår eftersom en del ageranden 

sker omedvetet. En förskollärare beskrev det “Inpräntat, ja i ryggmärgen” (Vera). Hon 

uttryckte vidare “För det slinker igenom rätt så lätt. Ah ‘vad sa jag egentligen?’” (Vera). 

Det förskolläraren beskrev är situationer i hallen där det första mötet med barnet för 

dagen sker, då hon menade att det ibland blir att barnens kläder kommenteras utefter 

vilket kön barnet har. Om det är en pojke kommenteras ‘vilken tuff tröja du har’ och om 

det är en flicka ‘åh vilken fin tröja du har och vad söt den var’. Ytterligare två 

förskollärare tog upp exempel som rörde bemötandet av barns kläder. Detta kan kopplas 

till Seavey, Katz och Rosenberg Zalks (1975) studie som visar att vuxna interagerar 

med barn utifrån deras kön. Det kan också kopplas till Hellmans (2010) studie som 

påvisar att även förskollärare bemöter barn utifrån deras kön, eftersom förskollärarna i 

denna studie påpekar att de gör det. 

I samband med bemötandet av barn utifrån kön nämnde en förskollärare att hon ibland 

får hindra sig själv: “när man gör det, liksom tvingar sig själv att ‘nej jag får inte säga 

att du är fin i håret idag’ utan jag får säga ‘hej vad kul att se dig’ istället” (Karin). 

Vidare nämnde hon att det finns mycket hon behöver medvetandegöra hos sig själv. En 

annan förskolläraren nämnde att om vuxna kommenterar barns kläder utefter deras kön 

är risken att de bekräftar att till exempel flickor ska vara gulliga och ha fina kläder, men 

uttryckte även “alltså vi säger ju så allihopa, fast vi är medvetna om det” (Annelie). En 

förskollärare nämnde att det är viktigt att vara medveten om att ageranden utifrån kön 

ibland sker automatiskt: “Men sen måste man även ju vara medveten, alltså sånt sitter ju 

så djupt rotat i alla så man måste ju ändå vara medveten om att man faktiskt kanske gör 

det” (Lisa). Hon gav sedan som exempel att det kan vara smidigare att be en tjej om 

hjälp vid städning. En annan förskollärare uttryckte: “Ibland ser man inte alltid när man 

är i det och jobbar, för man blir lite blind så” (Karin). Likt det står i ramfaktorlistan kan 

det krävas av förskollärare att kontinuerligt granska sitt förhållningssätt. De utvecklas 

genom aktiva handlingar, misstag och försök (SOU 2006:75), vilket förskollärarna i 

studien uttrycker sig likt. En förskollärare nämnde att det ibland handlar om att hindra 

sig själv från att förstärka traditionella könsmönster när bemötande av barn sker, vilket 

kan kopplas till det SOU (2006:75) beskriver att ett jämställdhetsarbete handlar om att 

bryta tidigare vanor. Detta kan ta lång tid eftersom det samtidigt om en personlig 

utveckling hos varje förskollärare. De ska inte bara ändra sina handlingar utan även 

förstå hur och varför (SOU 2006:75).  

I resultatet framgår det även att förhållningssätt i barns övriga omgivning är ett hinder i 

arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Förhållningssätt i barns övriga 

omgivning beskrivs i ramfaktorlistan vara leksaks- och klädindustrin, media, hemmiljön 

och vårdnadshavare. Dessa ”faktorer” kan prägla barn med könstereotypa mönster och 

göra det svårt för förskollärare att sedan motverka dem. Under intervjuerna ställdes 

frågan gällande vilka faktorer utanför förskoleverksamheten förskollärarna ansåg kan 

påverka arbetet med att motverka traditionella könsmönster. En förskollärare nämnde 

att det bland annat kan vara samhället i sig. 
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Ah, samhället i sig. Är ju lite uppdelat och de. De är sånt tryck och barnen går ju… De har 

ju ingen chans att värja sig från det. För det är liksom bara tjejerna bara ‘åh de glittrar och 

är rosa’ liksom, dom vill ju bara ha då. Om man inte har en stark förälder då som kan… på 

något vis. Eller om man har fått det med sig från början, så liksom bara sugs man ju in i 

detta som liten. Det är ju inte lätt. (Karin) 

Förskolläraren berättade att hon ser hela samhället som pojk- och flickindelat. Hon gav 

exempel som leksaksaffärer och klädaffärer och menar att dessa är tydligt uppdelade 

efter kön. Ytterligare en förskollärare lyfte också dessa två affärer som exempel på 

påverkan. 

Handeln. Alltså leksaker, och barnkläder med. Att redan kläder till en tvååring, så är 

flickkläderna smalare än pojkkläderna. Alltså vad fan är det, vad är det frågan om? Det är 

ju inte klokt ju. Att man redan där skiljer på barnkroppar. Pojkkroppar och flickkroppar. 

Bikiniöverdelar till barn liksom. Nej men alltså seriöst, bort med skiten. (Lisa) 

Citatet ovan belyser att förskolläraren blev upprörd gällande påverkan från barns övriga 

omgivning. Vidare nämndes media och böcker som exempel på faktorer utanför 

förskoleverksamheten som kan påverka arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster. Tre förskollärare nämnde även vikten av att ha vårdnadshavarna på sin 

sida i arbetet, varav en uttryckte “Blir dom behandlade som små prinsessor hemma så 

det är klart då kommer dom ju hit med den, att dom tror att såhär är det ju” (Annelie). 

En annan förskollärare uttryckte att flickor bara vill ha rosa och glittrigt, om inte 

vårdnadshavare har introducerat annat. Samtliga förskollärare betonar vikten av att ha 

vårdnadshavare vid sin sida i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Det 

kan kopplas till Pomerleau, Bolduc, Malcuit och Cossettes (1990) studies resultat som 

visade att vårdnadshavare och andra vuxna i barns omgivning uppmuntrar 

könsstereotypa leksaker och väljer olika leksaker till flickor och pojkar, vilket troligtvis 

beror på att media och leksakskataloger har påverkat dem. Vidare förklarar de att barn 

troligtvis väljer liknande leksaker de har hemma i andra sammanhang, och lär sig vilka 

leksaker som passar dem utefter deras kön. I deras studie kom det även fram att färgerna 

i barnens hemmiljöer skiljde sig beroende på om det var en flicka eller pojkes rum, rosa 

kontra blått (1990).  

6.4 Övrigt resultat 

I studiens resultat framkommer det att ramfaktorn systematiskt kvalitetsarbete, vilken 

finns i ramfaktorlistan, inte lyfts av någon förskollärare. Det var endast en förskollärare 

som nämnde ordet observation, men i detta i samband med att det kan vara bra att 

uppmärksamma varandra när kollegor agerar utifrån traditionella könsmönster i 

pågående situationer. I ramfaktorlistan innebär systematiskt kvalitetsarbete att 

kontinuerligt dokumentera, analysera och sedan utvärdera arbetet. I studien anses alltså 

inte detta resultat som tillräckligt för att placera under varken möjligheter eller hinder i 

förskollärares arbete med att motverka traditionella könsmönster. 
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7 Diskussion 
Nedan presenteras en resultatdiskussion samt en metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen besvaras studiens frågeställningar och syfte. I metoddiskussionen 

diskuteras metoden som använts av i genomförandet av studien samt förslag på vidare 

forskning som skulle kunna göras. Vidare presenteras en sammanfattning av studien. 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultat och analysavnittet inleddes med att beröra första frågeställningen, vilken är 

“Hur beskriver förskollärare arbetet med att motverka traditionella könsmönster?”. Två 

av fyra förskollärare uttryckte att barn skulle få samma möjligheter och förutsättningar 

oavsett kön, och en nämnde att barn bör ses som individer. Detta motsätter tidigare 

nämnd forskning av Seavey, Katz och Rosenberg Zalk (1975) som visade att vuxna 

interagerar med barn utifrån barnens kön. Dock är deras studie baserad på observationer 

och vår är baserad på intervjuer. Vi vet alltså inte hur förskollärarna i studien agerar i 

praktiken. Det framkommer nämligen senare i resultatet att majoriteten av 

förskollärarna har en tavla på sin avdelning där de sätter upp bilder på barnen för att 

kunna styra över vilka rum barnen ska leka i, och att de på det sättet tänker att de 

motverkar traditionella könsmönster. Att dela lika många flickor som pojkar i ett rum 

innebär att utgå ifrån en jämn könsfördelning, vilket Hedlin (2006) kallar kvantitativ 

jämställdhet. Att se jämn könsfördelning som jämställdhet var vanligt på 1970-talet. Vi 

anser att när en indelning likt detta sker, ses barnen som flickor och pojkar eftersom de 

delas in utefter deras kön. Vi ställer oss därför frågande till om barnen då egentligen ses 

som individer. En anledning till att en del förskollärare anser en jämn könsfördelning 

som jämställdhet skulle kunna bero på att majoriteten av dem har arbetat på förskola 

sedan innan Läroplanen för förskolan sattes i bruk. När de började arbeta inom yrket var 

alltså kvantitativ jämställdhet mest framträdande, vilket skulle kunna vara anledningen 

till att synssättet finns kvar än idag. Hedlin (2006) beskriver även kvalitativ jämställdhet 

som innebär att alla ges lika villkor inom alla områden oavsett kön. I resultatet framgår 

kvalitativ jämställdhet när alla förskollärare nämner att de har anpassat sina rum på 

avdelningarna till både flickor och pojkar. Med kritiska ögon anser vi att en kvalitativ 

jämställdhet skulle framgå tydligare om barnen själva fick välja vilka rum de skulle leka 

i, oavsett kön och oavsett hur rummen är utformade eftersom det inte bör spela någon 

roll. Det bör kanske snarare handla om att inta ett förhållningssätt där varje barn ges 

möjlighet att leka med vad och vem de vill.  

I resultat och analysavsnittet berördes även den andra frågeställningen, vilken är “Vilka 

ramfaktorer beskriver förskollärare kan möjliggöra arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster?”. Det visade sig att chefers engagemang samt förskollärares 

kunskap och kompetens är ramfaktorer som möjliggör arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster. 

Chefers engagemang visade sig vara betydande i arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster. I resultatet framkommer det att alla förskollärare ansåg sina chefer som 
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engagerade och vägledande i arbetet med jämställdhetsuppdraget. Därför är vår slutsats 

att chefers engagemang kan ses likt en möjlighet i arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster. Likt Edström (2010) skriver kan det finnas oklarheter gällande hur 

jämställdhetsuppdraget ska utföras. Tallberg Broman och Holmberg (2007) nämner att 

stöd från chef kan vara nödvändigt i samband med att kraven höjs i den reviderade 

Läroplanen för förskolan, eftersom chefer kan bidra med hjälp kring arbetet utefter 

styrdokument. Detta kan kopplas till resultatet eftersom majoriteten av förskollärarna 

hade egna uppsatta riktlinjer gällande jämställdhet istället för att endast utgå ifrån 

Läroplanen för förskolan. Det kan tolkas som att det var deras chefer som hade hjälpt 

till att utforma riktlinjerna. 

I resultatet visade det sig även att förskollärarna hade svårt att specifikt återberätta deras 

verksamhets riktlinjer gällande jämställdhet, varav två bad om att få visa riktlinjerna 

efter intervjun. Vi finner det intressant att det verkar finnas riktlinjer men att ingen 

riktigt kan förklara dem tydligare än “alltså det är ju det här med att alla är lika värda, 

oberoende… ah” (Lisa). Dessutom verkade det som förskollärarna antog att vi redan 

skulle veta vad deras riktlinjer innehöll, och att det var därför både Lisa och Vera 

uttryckte sig i ofullständiga och korta meningar. Vi ställer oss frågande till om det kan 

handla om att de anser att förskollärare redan bör ha värdegrunden med sig i 

bakhuvudet. Eftersom alla förskollärare hade svårt att återberätta sina riktlinjer är vår 

slutsats att de inte hade diskuterat dem tillsammans med sina kollegor, alternativt att det 

finns en brist på engagemang hos deras chefer. Detta uttryckte dock ingen av 

förskollärarna utan är en tolkning som gjordes. Anledningen till att chefers engagemang 

valdes som en ramfaktor i ramfaktorlistan var för att vi antog att förskolechefer skulle 

vara en förutsättning i arbetet med att motverka traditionella könsmönster, vilket det 

även visade sig vara eftersom förskollärarnas chefer har varit vägledande och 

engagerade. Med hjälp av en vägledande och engagerad chef kan det ges stöttning i hur 

arbetet med att motverka traditionella könsmönster kan utformas. 

Förskollärares kunskap och kompetens visade sig vara betydande i arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster. Därför är vår slutsats att kunskap och kompetens 

kan ses som en möjlighet i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. 

Anledningen till att kunskap och kompetens valdes som en ramfaktor i vår 

ramfaktorlista var för att vi antog att det skulle kunna vara en möjlighet i arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster, vilket det även visade sig vara i vårt resultat. Det 

framkommer att förskollärarna ansåg att de skulle kunna ha nytta av mer kunskap och 

kompetens, bland annat med hjälp av vidareutbildning. Majoriteten uttryckte dock att de 

är mer medvetna nu gällande traditionella könsmönster gentemot förr. En förskollärare 

förklarade att ämnet uppmärksammades mycket för 10, 15 år sedan och är därför mer 

inarbetat idag. Förskolläraren nämner sedan att hon tror det kan innebära att andra 

förskollärare då anser att de arbetar för att motverka traditionella könsmönster, trots att 

de inte gör det fullt ut. Tallberg Broman och Holmberg (2007) nämner att förskollärares 

yrkeskunnande gällande jämställdhet ibland brister, och att en anledning skulle kunna 

vara att de tror att de redan utför ett tillräckligt arbete. Likt det står i ramfaktorlistan är 
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kunskap och kompetens en ständigt pågående process och behöver kontinuerlig 

utveckling, och att jämställdhet därför behöver uppmärksammas oftare än vad det görs. 

Med kunskap och kompetens kan förskollärare utvecklas mer inom ämnet, vilket kan 

ses som en betydande förutsättning i arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster. 

I resultat och analysavsnittet berördes även den tredje frågeställningen, vilken är “Vilka 

ramfaktorer beskriver förskollärare kan hindra arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster?”. Det visade sig att förskollärares tid samt förskollärares förhållningssätt 

samt förhållningssätt i barns övriga omgivning är ramfaktorer som hindrar arbetet med 

att motverka traditionella könsmönster. 

Förskollärares tid visade sig vara ett hinder i arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster. I resultatet framkommer det att förskollärarna ansåg reflektionstid av vikt, 

eftersom det gör att ämnet hålls aktuellt och för att meningsskiljaktigheter i arbetslaget 

inte ska uppstå, men att det är svårt att hitta tiden. Vikten av reflektiontid tas även upp i 

ramfaktorlistan där de nämns att reflektionstid möjliggör utveckling av kunskap samt 

granskning av sig själv. Likt förskollärarna uttryckte är reflektionstid är betydelsefullt 

och bör därför prioriteras mer än det gör idag. Mån av reflektionstid kan avgöras 

beroende på personalstyrka samt att det kan handla om en ekonomisk fråga, och det blir 

därför inget som förskollärarna själva kan påverka. Anledningen till att förskollärares 

tid valdes som en ramfaktor i ramfaktorlistan var för att många förskollärare troligtvis är 

stressade idag och inte hinner med allt de vill och borde göra. I ramfaktorlistan stod det 

att tiden skulle kunna påverkas av barngruppens storlek, alltså antal barn. Däremot 

visade resultatet att det snarare handlade om barngruppens utformning. Det kom det 

fram att exempelvis barn i behov av stöd eller med språksvårigheter kan göra att arbetet 

med att motverka traditionella könsmönster blir svårare att hinna med. Detta motsatte 

forskningen gjord av Pramling Samuelsson, Williams och Sheridans (2015). De menade 

att arbetet med till exempel barn med språksvårigheter bortprioriteras på grund av 

tidsbrist medan värdegrunden delvis hinns med. Vårt resultat visar att dessa uppdrag 

prioriteras trots tidsbrist och delar i värdegrunden inte hinns med, såsom att motverka 

traditionella könsmönster. Barngruppens utformning var inte något som nämdes i 

studiens ramfaktorlista, men eftersom det togs upp av flera förskollärare är det något 

som i resultatet kan ses betydande i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. 

En förskollärare uttryckte även att bemötandet av pojkar och flickor inte bör ha med 

stress att göra, vilket är intressant eftersom hon talade emot majoriteten av 

förskollärarnas yttrande. Arbetet med att motverka traditionella könsmönster kan kräva 

tid, men det skulle också kunna ses som att arbetet handlar om ett förhållningssätt. Om 

så är fallet, borde arbetet med att motverka traditionella könsmönster ske oberoende 

tidbristen eftersom ett förhållningssätt präglar förskollärares agerande konstant. 

Däremot kan reflektioner kräva reflektionstid, och därmed blir tid ett hinder i arbetet 

med att motverka traditionella könsmönster om detta inte finns.  
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Förskollärares förhållningssätt visade sig vara ett hinder i arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster, eftersom det framkom att en del agerande sker automatiskt 

utifrån barns kön. Precis som en förskollärare i resultatet formulerade kan agerande eller 

uttryck “slinka igenom rätt så lätt” och sitta “inpräntat i ryggmärgen”. Bemötandet av 

barn och deras kläder nämns i resultatet som exempel på tillfälle då bemötandet sker 

utifrån barns kön. Detta stämde överens med Seavey, Katz och Rosenberg Zalks (1975) 

och Hellmans (2010) studier som båda visade på att vuxna bemöter barn utifrån kön. 

Seavey, Katz och Rosenberg Zalks (1975) menar att det kan bero på att könsmönster har 

präglat människan, likt förskolläraren i vår studies resultat uttryckte när hon sa att att 

det sitter “inpräntat i ryggmärgen”. Tolkningsvis blir det därför svårt att motverka 

traditionella könsmönster, oavsett förskollärares medvetenhet om sitt förhållningssätt. 

Men, likt SOU (2006:75) skriver är jämställdhetsarbete en lång process som ibland går 

ut på att göra misstag. Det kan därför tyda på att förskollärarna aktivt arbetar efter 

jämställdhetsuppdraget och försöker motverka traditionella könsmönster utifrån sina 

förutsättningar. Om förskollärare intar ett förhållningssätt där de är medvetna och 

kontinuerligt granskar sig själva kanske de traditionella könsmönstren tillslut ödeläggs. 

Förhållningssätt i barns övriga omgivning visade sig vara ett hinder i arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster eftersom det finns könsstereotypa faktorer i barns 

omgivning, såsom leksaks- och klädindustrin samt media. Dessutom nämndes barns 

vårdnadshavare som en av dessa faktorer, då de väljer hur barns hemmiljö utformas. 

Bland annat nämnde en förskollärare att många flickor vill ha det rosa och glittrigt. 

Detta stämmer överens med Pomerleau, Bolduc, Malcuit och Cossettes (1990) studie 

som visade att vårdnadshavare utformar barnens hemmiljö utifrån barns kön, bland 

annat att flickor har rosa rum och pojkar blåa rum. Det faktum att barn påverkas av en 

könsstereotypisk omgivning gör att förskollärare sedan får svårigheter med att motverka 

de traditionella könsmönstren i förskolan. 

Systematiskt kvalitetsarbete var en ramfaktor i ramfaktorlistan som varken passade in 

under möjligheter eller hinder i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. 

Detta eftersom det inte nämndes under någon av intervjuerna. Anledningen till att 

systematiskt kvalitetsarbete fanns med i ramfaktorlistan var för att det skulle kunna 

främja arbetet med att motverka traditionella könsmönster då det kan ge en utvärdering 

på hur arbetet utförs och skulle kunna utvecklas. Dessutom har systematiskt 

kvalitetsarbete varit en stor del av vår utbildning på förskollärarprogrammet och därför 

såg vi denna ramfaktor som en självklar möjlighet i arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster. Vi vet dock inte om förskollärarna ansåg ramfaktorn som 

mindre viktig än någon annan, eller om det var en slump att det inte lyftes under 

intervjuerna. 

7.2 Metoddiskussion 

Ramfaktorteorin och ramfaktorlistan har varit utgångspunkten i studien. Detta har varit 

till fördel då kategoriseringen utifrån ramfaktorlistan underlättade strukturen i studien. 
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Det underlättade även analysen då varje analys delvis kunde göras utifrån 

beskrivningarna i ramfaktorlistan.  

Med tanke på studiens syfte ansågs en kvalitativ metod vara lämplig. Intervjuer 

bedömdes vara passande eftersom vi ville ta reda på förskollärares tankar kring arbetet 

med förskolans jämställdhetsuppdrag och dess hinder och möjligheter. Anledningen till 

att det inte valdes någon annan metod, som exempelvis enkäter eller observationer, var 

för att intervjuer ansågs kunna ge mer djupgående svar. En nackdel med intervjuer är att 

det sanningsenliga inte självklart framträder, utan att vi får de svar som förskollärarna 

tror att vi söker. Dessutom meddelandes förskollärarna gällande intervjuerna samt 

ämnet det skulle beröra några veckor tidigare, vilket skulle kunna påverkat resultatet 

eftersom det gav förskollärarna möjlighet att förbereda sig kring ämnet. Dock gavs inte 

intervjufrågorna ut innan intervjuerna skedde, vilket gör att intervjusvaren kan ses 

någorlunda sanningsenliga. 

Under intervjuerna valde vi att spela in samtalen för att sedan kunna transkribera dem. 

Inspelningarna ansågs dock vara en nackdel under själva samtalen, då flera förskollärare 

uttryckte sig vara nervösa över att bli inspelade även om vi tydliggjorde att det endast 

var vi som skulle lyssna på inspelningarna. I början av intervjuerna upplevdes 

intervjusvaren som delvis kortfattade. När inspelningarna sedan stängdes av då 

intervjuerna var slut, blev samtalen betydligt mer utvecklade och avslappnade. Detta 

blev en nackdel eftersom vi gärna hade velat att hela samtalen skulle vara avslappnade, 

samt använda oss av det som sades i efterhand. Samtidigt som inspelningarna blev en 

nackdel ansåg vi dem nödvändiga då vi inte hade hunnit skriva ner allt som sades under 

intervjuerna.  

Vi hade gärna velat göra intervjuer med fler förskollärare, men begränsades tyvärr av 

tiden. Det ger upphov till vidare forskning då fler intervjuer skulle kunna göras för att få 

en bredare bild av vilka ramfaktorer som kan hindra alternativt möjliggöra 

förskollärares arbete med att motverka traditionella könsmönster. Ytterligare 

ramfaktorer skulle även kunna läggas till, då vi endast utgick från de vi ansåg relevanta 

samt hittade forskning kring. En ny ramfaktor skulle exempelvis kunna vara 

barngruppers utformning eftersom flera förskollärare i resultatet tog upp detta som 

betydande i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Dessutom skulle det 

kunna göras vidare forskning kring ramfaktorer som inkluderar yttre ramar, såsom 

staten och kommunens inverkan på förskolan.  

Dock skulle läsning av denna studie kunna användas som underlag för reflektioner 

kring förskollärares arbete med jämställdhetsuppdraget och att motverka traditionella 

könsmönster. Då studien synliggör möjligheter och hinder i arbetet kan materialet 

användas av andra verksamma inom förskolan, för att reflektera kring sin egna 

verksamhet och eventuella möjligheter och hinder som påverkar deras arbete med 

jämställdhetsuppdraget.  
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8 Avslutning 
Studiens första frågeställning berörde förskollärares beskrivningar av arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster. I resultat framkom det att förskollärarna har svårt 

att definiera sitt arbete och sina riktlinjer, samt att deras beskrivningar av arbetet 

varierade under intervjuernas gång. Studiens andra frågeställning berörde vilka 

ramfaktorer som möjliggör arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Det 

visade sig vara chefers engagemang samt förskollärares kunskap och kompetens. 

Studiens tredje frågeställning berörde vilka ramfaktorer som hindrar arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster. Det visade sig vara förskollärares tid, förskollärares 

förhållningssätt och förhållningssätt i barns övriga omgivning.  

I inledningen citerades en partiledare vid namn Ebba Busch Thor som uttryckte att det 

finns viktigare ämnen att fokusera på i förskolan än jämställdhetsuppdraget. Flera av 

förskollärarna i den här studien påpekade att ämnet ibland bortprioriteras på grund av 

andra insatser. Men, till skillnad från partiledaren, mende förskollärarna att de 

egentligen gärna hade velat arbeta med jämställdhetsuppdraget mer än vad de gör. I 

inledningen nämndes Skolinspektionens (2017) resultat om att det inte arbetas aktivt 

med jämställdhetsuppdraget i förskolor, vilket vi har en förståelse för med tanke på 

studiens resultat och de ramfaktorer som upptäckts under studiens gång. Många av 

ramfaktorerna som påverkar arbetet kan förskollärare ofta inte styra över. Detta gör att 

arbetets utformning inte beror på förskollärare som individer, utan påvisar att arbetet 

utefter jämställdhetsuppdraget är mer komplext än så. För att kunna omvandla 

förskolepolitik till förskolepraktik kan det alltså vara av vikt att synliggöra vilka 

ramfaktorer som påverkar förskollärares arbete med jämställdhetsuppdraget.  

Avslutningsvis vill vi avrunda studien med ett citat av Eidevald (2009), som säger 

mycket om komplexiteten gällande jämställdhet. 

“Jämställdhet handlar emellertid om mer än hur vi bemöter olika barn, det handlar också 

om vad de vuxna säger i personalrummet, hur vi hälsar på varandra, vem som är 

centralfigur och vem som är bifigur, vilka tonlägen vi använder, det vill säga de ”små 

sakerna” i livet – exempelvis vem av föräldrarna förskollärarna ringer till om barnet är 

sjukt. [...] Lika lätt som det är att skriva dessa ord, lika svårt är det att omsätta dessa tankar i 

vardagliga möten med människor.” (Eidevald 2009, s.184) 
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Bilagor  

 

Bilaga A - Missiv 

  

Hej! 

Vi heter Erika och Hanna och är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi skriver just nu vårt examensarbete, med inriktning på jämställdhet i 

förskolan. Syftet med vår uppsats är att synliggöra förskolans arbete med att motverka 

traditionella könsmönster i förskolan, samt vilka faktorer som kan påverka det arbetet. 

Vi skulle därför vilja göra intervjuer för att kunna fördjupa oss inom detta område. 

 

Intervjun kommer ta cirka 30 minuter och den görs avsides tillsammans med oss båda 

studenter. Vi kommer använda oss av ljudinspelning under intervjun. Vi kommer 

självklart ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att 

deltagandet är frivilligt, att all insamlad data anonymiseras samt att intervjumaterialet 

endast kommer användas till vår undersökning. Intervjuerna är av stor betydelse för oss 

och vårt arbete. Vi hoppas att du skulle vilja delta för att bidra med dina tankar, din 

erfarenhet och kunskap. 

  

Tack på förhand! 

  

Erika Andersson, tel. 0768582042, ea222zm@student.lnu.se 

Hanna Wikström, tel. 0768355094, hw222fc@student.lnu.se 

 

 

Vår handledare på universitetet är Zara Bersbo: zara.bersbo@lnu.se 

 

Deltagarens underskrift: _______________________________ 
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Bilaga B – Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare 

 

• Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

 

• Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 

• Hur ser ert arbetslag ut? (Antal, utbildning, hur länge har ni jobbat ihop?) 

 

 

Frågeställning 1: Hur beskriver förskollärare arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster? 

• Har ni i arbetslaget några uppsatta riktlinjer som berör jämställdhet/alternativt 

värdegrunden? (Kan du berätta om dem? Hur används de - i 

planering/reflektion osv? När skrevs dessa? Av vem/vilka? Har ert arbete med 

jämställdhet sett likadant ut eller har det ändrats sedan du började arbeta här? 

Hur såg det isåfall ut innan? Vad tycker du om den eventuella förändringen?) 

 

• Har du erfarenhet av begreppet traditionella könsmönster och kan du beskriva 

innebörden av begreppet? (Vilken betydelse tror du det har för er verksamhet?) 

 

• Hur tänker du att man kan arbeta för att motverka traditionella könsmönster? 

(Har du några praktiska exempel du kan dela med dig av?) 

Frågeställning 2: Vilka ramfaktorer beskriver förskollärare kan möjliggöra arbetet 

med att motverka traditionella könsmönster? 

• Finns det något speciellt tillfälle under dagen där du anser att du har lättare för 

arbeta med att motverka traditionella könsmönster? (Under terminen? I 

planeringen? I verksamheten? På vilket sätt?) 

 

• Vilka förutsättningar anser du bidrar till att du kan arbeta med att motverka 

traditionella könsmönster? (Är det något ni/du tänker kan utvecklas ytterligare? 

Tror du att några av dessa faktorer påverkar er verksamhet?) 

• Är det någon faktor utanför verksamheten som du finner (i positiv bemärkelse) 

viktig för arbetet att motverka traditionella könsmönster? 
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Frågeställning 3: Vilka ramfaktorer beskriver förskollärare kan hindra arbetet med 

att motverka traditionella könsmönster? 

• Finns det något speciellt tillfälle under dagen där du anser att du har svårare för 

att arbeta med att motverka traditionella i förskolan? (Under terminen? I 

planeringen? I verksamheten? På vilket sätt?) 

 

• Vilka förutsättningar anser du kan göra arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster svårt? (Är det något ni/du tänker kan ändras? Tror du att några av 

dessa faktorer påverkar er verksamhet?) 

 

• Är det någon faktor utanför verksamheten som gör det svårt att arbeta 

motverkande mot traditionella könsmönster i förskolan? 

 

Avslutningsvis - Saknar du någon fråga här som du finner viktig (som du anser att vi 

studenter borde ha frågat) när det gäller jämställdhetsarbetet i förskolan, det vill säga 

arbetet med att motverka traditionella könsmönster i förskolan? 

  

  

 


