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Abstrakt         

 

 

Författarnas namn: Lizette Eideberg och Björn Svensson 

Titel:  Han, hon eller hen?  

 

- En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt , jämställdhetsarbete och bemötande i förskolan 

i Karlskrona kommun och Markaryd kommun 

.  

Engelsk titel: Him, her and "hen" 

-A qualitative study of teachers' attitudes, the work with equality and the treatment in the preschool in 

Karlkrona communal and Markaryd communal 

                                                                                                              Antal sidor: 36 

 

 

Syftet med detta examensarbetet var att ta reda på och jämföra hur pedagoger i förskolan arbetar med 

jämställdhet och begreppet "hen", samt hur barnen bemöts och om det finns skillnader härledande till 

barnens kön. För att studera detta användes de kvalitativa metoderna, observationer och intervjuer. Här 

jämförs Karlskronakommun och Markarydkommun genom fyra observationer och 13 intervjuer med 

pedagoger och förskolechef.  I studien  framkom det  att pedagogerna vet vad jämställdhet är och 

menar att de bemöter barnen lika oberoende av kön. Men omedvetet stimulerar pedagogerna de 

traditionella könsmönstren istället för att motverka dem. Det visade sig att en kommun var mer för 

begreppet "hen" än den andra. 

The purpose with this study was to examine and compare how pedagogues in the preschool 

work with equality and the concept “hen”, as well how children is addressed and if there´s 

differences that can be linked to the children’s sex. A qualitative method of interview and 

observations was used to make this study.  In the study Karlskrona kommun and Markaryd 

kommun is compared from four observations and thirteen interviews with pedagogues and 

one principal. The study shows that the pedagogues  know what equality is and is convinced 

that they address all children no matter what sex the child has. However the study shows that 

pedagogues subconsciously encourage the traditional gender ideals instead of discouraging 

them. Further on the study shows that one county is more positive to the concept “hen” then 

the other.   

 

Nyckelord:  Genus, Kön, Hen, Jämställdhet, Bemötande i förskolan 
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Förord 

Ett stort tack till vår handledare Wirginia Bogatic vid institutionen för 

samhällsvetenskaper vid Linnéuniversitet, för all den stöttning, uppmuntran och 

handledning hon har gett oss under arbetets gång. 

Vi vill även rikta ett stort tack till de pedagoger som har varit delaktiga i vår studie, 

som lät oss komma och observationerna verksamheten och intervjua pedagogerna. 

Utan er hade detta arbete inte varit möjligt. 
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1. Inledning 
SOU tar i Jämställd förskola – om betydelse av jämställdhet och genus i förskolans 

pedagogiska arbete  upp att innan jämställdhetsuppdraget blev tydligt i skolan handlade det  

mer om den yttre strukturen, det vill säga hur kvinnor och män skulle kombinera 

föräldraskapet och det dagliga arbetet, till att det blev mer fokus på den inre verksamheten, 

vilket handlar om den pedagogiska miljön samt den vuxnes förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor i barngruppen. För att det här skulle ske har läroplanen haft en betydande roll. 

(SOU 2006:75, s. 57). Dock finns det varken i den första läroplanen från 1975 eller i den 

andra från 1981 några krav att förskolan ska motverka de traditionella könsrollerna eller 

arbeta för jämställdhet mellan pojkar och flickor (SOU 2006:75, s. 22-25). 

Jämställdhetsuppdraget började bli tydligare när det 1987 kom ett pedagogiskt program. Den 

pedagogiska verksamhetens mål och inriktning, förskolans uppgifter samt principer för 

ledning, planering och utveckling var något det här programmet behandlade. Bland annat 

kunde man här läsa att förskolan ska verka för jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor 

och män. Det stod även att förskolan skulle bidra till att barnen tillägnar sig kunskap och 

värderingar som stödjer principer för jämställdhet. Först när förskolan får sin egen läroplan 

(Lpfö98) och styrs på samma sätt som den obligatoriska skolan kan man läsa om att förskolan 

ska motverka de traditionella könsmönstren (SOU 2006:75, s. 57-58). I läroplanen Lpfö 98 

reviderad 2010 kan man under förskolans värdegrund och uppdrag läsa att: 

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

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

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö, rev 2010:5). 

Vi kan även i skollagen (Lika tillgång till utbildning) läsa och tolka jämställdhet och i 

skollagen står det i Kapitel 1 § 8  
 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 

lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 

denna lag. 

Under våra år på Linnéuniversitetet i Växjö har genus, kön och jämställdhet varit 

återkommande begrepp vi arbetat med. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har det 

framgått att det finns skillnader i hur olika förskolor arbetar och tänker kring begreppen. Vi 

personligen anser att kraven på att arbeta med jämställdhet i förskolan blivit högre. I studien 

läggs fokus på hur pedagogerna i förskolan bemöter barnen samt hur de arbetar med 

jämställdhet i förskolan samt vilket förhållningssätt pedagogerna har. Motverkas de 

traditionella könsmönstren och ser pedagogerna till individen och inte könet? Ibland kan 

dessa förhållningssätt vara inpräntade på ett sätt som gör att de blir omedvetna om att de 

faktiskt stimulerar och inte motverka dessa mönster.  

Genom att i vår uppsats/examensarbete utföra observationer och intervjuer med personalen på 

två förskolor i två olika kommuner kommer vi kunna utröna hur det arbetas med 

jämställdheten i verksamheten. 
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1.1 Problemformulerig  

Fokus i studien kommer ligga på hur pedagogerna på dessa förskolor bemöter flickor 

respektive pojkar i dess vardagliga situationer samt om pedagogerna gör skillnad mellan de 

olika könen i vardagssituationerna/leksituationerna i förskolan. På den senaste tiden har vi 

uppmärksammat att det varit mycket debatter om ordet ”hen” därför vill vi studera hur man 

ute på förskolorna bemöter ”hen” och om man arbetar efter det tänket och i så fall hur. I vår 

studie kommer vi använda oss av begreppen kön och genus. Vi kommer i vår studie använda 

oss av Kristina Henkels definition av de två begreppen. Med kön avser han det biologiska 

könet och med genus anser han det sociala könet som innebär de normer samhället har på 

varje individ utifrån kön (Henkel 2006:14).  

Vi valde att jämföra förskolans jämställdhetsarbete i Markaryds kommun och Karlskrona 

kommun för att undersöka om det fanns någon skillnad i deras jämställdhetsarbete då det är 

en mindre kommun i jämförelse mot en större kommun. 
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2. Syfte och frågeställningar 
I detta kapitel kommer vi ta upp vårt syfte, våra frågeställningar samt disposition  

2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbetet är att ta reda på och jämföra hur pedagoger i förskolan i 

Markaryd kommun och Karlskrona kommun arbetar med jämställdhet och "hen", samt hur 

barnen bemöts och om det finns skillnader härledande till barnens kön.  

2.2 Frågeställningar 

Våra frågeställningar lyder: 

 Hur arbetar pedagogerna med jämställdhet i förskolan?  

 Hur bemöts barnen i förskolan? Vilka skillnader finns det och hur kan de härledas tills 

barnens kön? 

 Hur använder pedagogerna begreppet "hen" i sitt arbete med barnen på förskolan? 

 

2.3 Disposition  

Arbetet är indelat i inledning, syfte och frågeställningar, forskningsläge, teori, metod, 

jämställdhet i förskolan, beskrivning av förskolorna,  resultat, analys och en avslutande 

diskussion. 

Inledning 
I inledningen beskriver vi vårt intresse för det valda ämnet. 

Syfte 
I syftet förklarar vi vårt syftet med studien samt tar upp de frågeställningar vi valt att 

undersöka. 

Forskningsläge 
I forskningsläge tar vi upp den tidigare forskningen som berör kön, genus, jämställdhet och 

bemötande och för fram vad vår studie undersöker som sen tidigare saknas. 

Teori 

I teori tar vi upp det vi anser relevant för vår studie. 

 

Metod 

I metod beskriver vi vilka metoder vi använt oss av samt för och nackdelar.  

Beskrivning av förskolorna  

I beskrivning av förskolorna beskriver vi Markaryd kommun och Karlskrona kommun samt 

de fyra förskolor som deltagit i studien.  

Resultat  

I resultat tar vi upp vår sammanställning av observationerna och intervjuerna med 

pedagogerna . 
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Analys 
I Analys redovisar vi de samband vi anser oss ha sett mellan vår teori och våra resultat. 

Diskussion 
I diskussionen beskriver vi tankar som har väckts samt diskuterar vår analys utifrån våra 

frågeställningar och de slutsatser vi kommit fram till. 
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3. Forskningsläge 

I forskningsläge tar vi upp den tidigare forskningen som berör kön, genus, jämställdhet och 

bemötande och för fram vad vår studie undersöker som sen tidigare saknas. 

3.1 Tidigare forskning 

Henkel tar i sin bok En jämställd förskola: teori och praktik upp observationer av konflikter 

och hur pedagogerna frågar flickorna som varit i konflikt om vad som har hänt, hur dennes 

känslor är och hur barnet tror att det andra barnet känner. Flickornas språk utvecklas i högre 

grad då de uppmuntras att tala mer och det leder till ett större ordförråd. Detta medför i många 

fall att pojken som inte får uppmuntran i samma utsträckning får svårare att förmedla sina 

känslor och i samband med det har svårt att hitta de rätta orden, som ett resultat av ett mindre 

ordförråd. Istället använder de uttryck av en fysisk karaktär för att markera sin position i en 

konflikt. Den verbala förmågan blir nedsatt och att använda fysiska handlingar för att uttrycka 

sig blir dominerande och det blir en form av  ersättande medel för ett verbalt uttryck (Henkel, 

2006:13). I Henkels arbete undersöker han hur barnen på förskolan leker genom att fråga 

barnen varför de leker i tjejgrupper och killgrupper och flickorna svarar ofta att det beror på 

att pojkarna är busiga och bråkiga, således förstör dem bara om de skulle leka med dem. 

Pojkarna svarar oftast att flickorna leker tjejleker men de är oftast inte införstådda i vad 

flickorna leker, utan de har en förbestämd föreställning om att pojkar inte leker ”tjejlekar”. 

(Henkel, 2006:13-18). 

Reneé Frangeur och  Marie Nordberg skriver i boken Maskulint på schemat: pojkar, flickor 

och könskapande i förskola och skola hur de genomför observationer periodvis under två-tre 

läsår för att undersöka hur skolan påverkar barnens identitet samt hur gränsdragningarna 

mellan praktisk kunskap och läsämnen formas. Oftast förutsätts pojkar vara mindre mogna än 

flickor och därav rättfärdigas deras handlingar, medan om de skulle utföras av en flicka skulle 

det anses vara problematiskt (Frangeur & Nordberg, 2008:15). Pojkars underprestationer talas 

det mycket om i förskoledebatten och det har kommit till att handla mest om pojkars brist på 

empatisk förmåga och den viktiga betydelsen av att stödja utvecklingen av deras 

empatiutveckling. Pedagogerna, i Frangeur och Nordbergs, studie sa att de utvecklade barnens 

empati genom att de fick tala mer om sina känslor och uttrycka dessa mer men på samma 

gång fick många pojkar oftast höra att de skulle sluta gnälla och bete som en ”riktig” pojke. 

Konflikthanteringen diskuterade gärna och visades som något positivt medan att de äldre 

pojkarna i förskolan kallades ”bebisar” om de gnällde för mycket. Detta visades sig dock vara 

”vardagsprat” för pedagogerna och kopplades inte på något sätt till arbetet med att utveckla 

deras empatiförmåga (Frangeur & Nordberg, 2008:57–58).  

Lars Gårdfeldt skriver i sin bok Det finns nog inga homosexuella på vår lilla skola om 

skillnaden vi gör på pojkar och flickor framförallt i skolan. Han tar upp att samhället har en 

tydlig bild kring hur mannen ska vara och hur kvinnan ska vara. Gårdfeldt som själv är 

homosexuell berättar hur han fick låtsas vara heterosexuell för att kunna klara sig i skolan. 

Han såg tydligt att skolan/klassen hade normer hur man skulle vara som kille och då gick det 

inte att vara sig själv menar han. 

Gårdfeldt tar upp ett exempel där läraren inte riktigt vet hur han/hon ska handskas med en 

situation där en av hans/hennes elever har en annan sexuelläggning:  
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En klass i årskurs 9 i Malmö ska ha sexualundervisning. Läraren säger att flickorna ska 

gå till ett angränsande klassrum för att prata om pojkar och pojkarna ska bli kvar för att 

prata om flickor. Då säger en kille ”Vart ska jag gå som gillar killar?”. Läraren svarar 

”Du kan gå hem”, vilket han gjorde (Gårdfeldt, 2007:74).  

 

Hanne Haavind tar upp i sin bok Liten og stor att även om pedagogen anser att denna bemöter 

barnen för den individ den är bemöter pedagogen ändå varje barn utifrån kön. Forskning 

gällande det första bemötandet av barnet visar att människor i kontakt med barnet agerar olika 

mot pojkar respektive flickor. Genom forsknings visas att de traditionella föreställningar om 

vad som ses som manligt och kvinnligt påverkar hur barnet bemöts, redan de första timmarna 

efter födseln. Forskningen visar att de vuxnas förhållningssätt påverkas av barnets kön det vill 

säga bemötandet blir olika. Vuxna talar med olika röstlägen till flickor och pojkar, pojkar får 

höra uttryck som ”tuffing” medan fickor får höra smeknamn som ”sötnos” och ”lilla 

gumman”. Skillnad mellan könen görs omedvetet av vuxna, till exempel om en pojke 

uppfattas som ”bråkig” accepteras detta för att ”pojken kan inte rå för det, han är en pojke”, 

medan om en flicka uppfattas som ”bråkig” blir dämpad av den vuxna för att detta beteende 

hos flickor är mer ”tabu” än hos pojkar (Haavind, 1992:272f). 

Jan Einarsson och Tor Hultman undersöker i boken Godmorgon pojkar och flickor - om språk 

och kön i skolan genom observationer rollfördelningen i klassrummet, hur pojkar och flickor 

intar sina bestämda roller, hur de talar i sina roller samt hur detta påverkas genom lärarens 

olika sätt att bemöta och tala till pojkar respektive flickor. Einarsson & Hultman utförde ett 

test där de ställde frågor till 164 förskolebarn från tio olika förskolor. Barnen fick 24 ord 

upplästa för sig och de skulle koppla ordet till han, hon eller vet ej. Resultatet blev att barn i 

fem- till sexårsåldern förknippar orden ”läppstift” och ”docka” med det kvinnliga könet och 

orden ”lastbil” och ”gevär” med det manliga könet. Vidare för de fram att barn redan i denna 

tidiga ålder kopplar ”kvinnligt” till: tycker om småbarn, sjunger, gnäller och sitter tyst i 

skolan medan manligt kopplas till: svärord, bråkar, tävlar, spottar, smutsig, karta, talar högt 

och är rolig (Einarsson & Hultman, 2001:12). 

Kajsa Svavelryd visar i sin bok Genuspedagogik hur flickor och pojkar redan från tidig 

förskoleålder till sena tonår formas av omgivningens föreställningar om vad som är manligt 

och kvinnligt. "Genus i arbetet som pedagog handlar om en medvetenhet kring föreställningar 

och omedvetna förväntningar på de bägge könen(Svavelryd,2003).  

Yvonne Hirdman diskuterar i sin bok Genus om det stabilas föränderliga former om 

människor och kön, om man och kvinna och de föreställningar som finns och bildas i relation 

till detta. Hirdman skriver om hur genus skapas, vilka normer det finns och hur vi kan 

förändra dessa (Hirdman,2003). 

3.2 Vår studie 

I vår studie intervjuar och observerar vi pedagoger och som Henkel, Hirdman, Frangeur och 

Nordberg undersöker vi hur pedagogens bemötande påverkar barnen i deras förståelse om vad 

som är manligt respektive kvinnligt. Vad vi tar upp som inte de gör är pedagogernas 

uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt och hur de arbetar för att motverka 

dessa traditionella mönster. Genom att föra intervjuer med pedagogerna var svaren tydliga om 

vad de såg som ett adekvat arbetssätt medan observationerna visade ett omedvetet arbetssätt 

som istället stimulerade de traditionella mönstren. 
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Gårdfeldt undersöker hur normerna i klassrummet blir tydliga, när något är avvikande som i 

hans fall, den sexuella läggningen. Vi har därför undersökt hur pedagoger i förskolan 

omedvetet stimulerar dessa förbestämda normer. Våra undersökningar visar att pedagogerna 

har normer om vad som är "killigt" respektive "tjejigt". I intervjuerna framgick det att 

pedagogerna har en bild om vad som är manligt och kvinnligt men menar att de ändå arbetar 

för att motverka dessa traditionella mönster.  

Haavind genomförde sin undersökning i början av 1990talet och därför ville vi med vår studie 

se hur pedagogernas bemötande har ändrats, om det har ändrats, på dessa 20 år som gått. 

Einarsson och Hultman utför ett test på ett antal förskolebarn för att få veta vad barnen anser 

som "flickigt" och "pojkigt". Vi anser att det är intressant att studera hur pedagogerna bemöter 

barnen utifrån kön och om traditionella synsätt om vad som är kvinnligt respektive manligt 

förekommer omedvetet eller medvetet.  Forskning kring begreppet hen är något som saknas 

och därför har vi i vår studie valt att se vad pedagogerna anser om begreppet hen och om de 

kan tänka sig att arbeta med det.  
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4. Teori 
Under det här kapitlet finns det vi fann intressant och relevant för vårt examensarbete. Vi 

kommer att ta upp begreppen jämställdhet, kön, genus och hen, samt isärhållande, det första 

bemötandet, pedagogens förhållningssätt och bemötande och hur miljö och material påverkar 

barnen i förskolan. 

4.1 Begreppen jämställdhet, kön, genus och "hen" 

4.1.1 Jämställdhet  

Nationalencyklopedins beskrivning på jämställdhet är: en jämfördelning av makt och 

inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar 

ifråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång 

till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, 

delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könsrelaterat våld 

(http://www.ne.se/lang/jämställdhet, 2012-12-11).  

Margareta Öhman tar  upp begreppet ”jämställdhet” och att det används i Sverige för att 

beteckna könens lika värde: män och kvinnor ska ha samma villkor i samhället, samma 

rättigheter, makt, ansvar i hemliv och i arbetslivet (Öhman, 1999:10). Definitionen av 

jämställdhet brukar oftast handla om alla människors lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett kön (Henkel, 2006:11).  Vad betyder egentligen begreppet jämställdhet? 

Det finns många tolkningar och uppfattningar om begreppet.  

Regeringen tillsatte 1972 en delegation för att skapa rättvisa mellan könen och valde här ordet 

jämställdhet för att det inte skulle förknippas med jämlikhet som stod för rättvisa mellan 

klasserna. ”Jämlikhet” förknippades med det maskulina och ”jämställdhet” med det kvinnliga 

och kvinnofrågor. Det blev en form av segregering där kvinnorna själva fick ett 

ansvarsområde, då de fick möjlighet att ge kvinnor samma rättigheter som män. Detta var ett 

försök till att skapa jämställdhet och leder till att kvinnor har en egen grupp och grupperingen 

blir mer tydlig mellan könen (Hirdman, 2003:181). 

4.1.2 Kön och genus 

När det talas om kön menas det biologiska könet medan när genus kommer på tal handlar det 

om samhällets normer om vad som anses som feminint respektive maskulint. Synen på genus 

har ändrats många gånger under de senaste sekelskiftena. På 1700-talet sågs man som manlig 

om man sminkade sig och bar peruk. Det var även mycket accepterat och manligt om en man 

visade och uttryckte sina känslor öppet. Går man bara tillbaka 100 år så ansågs det konstigt att 

kvinnor bar byxor och det är ju inget man anmärker på i dagens svenska samhälle. De normer 

om vad som är maskulint respektive feminint skiljer sig beroende på landet man befinner sig i 

(Henkel, 2006:14).  

Ordet genus kommer från latinet och betyder släkte, kön, sort. Fram till 1980-talet har detta 

begreppet använts i Sverige inom språkläran, för att redovisa substantiv som han och hon. Det 

var efter 1980-talet som kvinnoforskare i Sverige stal detta begrepp från lingvististiken för att 

få en översättning av engelskans ”gender” och detta begrepp började sedan synas markant 

inom den feministiska forskningen (Hirdman, 1988:51). 

Henkel skriver om en könsmaktordning där normer och principer för hur män och kvinnor 

förväntas vara är den röda tråden. Denna norm är oftast inte synlig innan någon gör något som 

avviker från den. Normen blir inte synlig innan någon bryter mot den (Henkel, 2006:22). 
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Eva-Karin Wedin tar i sin bok Jämställdhetsarbete i förskolan upp att vi människor sorterar in 

varandra i olika kategorier och varje kategori har ett beteende som anses vara ”rätt”. När vi 

sedan bryter mot det som är ”rätt”, ”normalt” eller ”vanligt” blir vi avvikande och först då blir 

normen synlig och folk börjar att reagerar. Genom avvikelse blir normen meningsfull och 

man uppmärksammar vilka normer man har. Att ses som avvikande eller annorlunda kan 

upplevas som en utsatt position där man kan få känslan att man inte passar in och att man inte 

är normal. Avvikandebeteende kan vara en orsak till diskriminering och mobbing. Normer har 

sin grund på underliggande värderingar och värderingar är inte fasta vilket innebär att de kan 

ändras. Det här medför att gränserna mellan normen och det som anses vara avvikande hela 

tiden flyttas beroende på vad människor sätter för gränser för normen och avvikelsen (Wedin, 

2011:48) 

 

4.1.3 Hen 

Nationalencyklopedin tar upp att hen ses som ett könsneutralt personligt pronomen som 

används istället för han och hon. I meningar där konstruktionen med han/hon eller 

denne/denna blir otympliga eller missvisande används ofta ordet hen istället. Vidare tar de 

upp att Hen kan också användas konsekvent som ersättning för hon och han, oftast för att 

förfäkta åsikten att könbenämning är ovidkommande, eller av personer som inte vill definiera 

sig enligt konventionella könsnormer(http://www.ne.se, 2012-12-18). Användandet av hen har 

ännu inte fått någon större genomslagskraft i allmänt språkbruk  

Anders Svennson tar i Språktidningens blogg på internet upp att debatten om "hen" tog fart  i 

och med att den första barnboken (Kivi och Monsterhunden) med "hen" publicerades. De 

första två månaderna av 2012 präglades av debatten och som det såg ut skulle inte debatten 

avta utan "hen" tycktes vara på väg att etablera sig. Språkforskaren Karin Mills menar att 

framtiden för "hen" avgörs av användarna. Hon menar att man behöver använda "hen" för att 

introducera ett komplement till han, hon och den (http://www.spraktidningen.se/blogg/ar-hen-

har-att-stanna, 2012-02-29). Detta är relevant för vår studie då vi undersöker hur pedagogerna 

ser på begreppet och hur de anser att det ska användas i verksamheten.  

Kön definierar vi som det biologiska könet, barnet föds som pojke eller flicka. Vår definition 

av genus är att den är en socialkonstruktionen av könet där särskilja egenskaper tillämpas på 

individen beroende av vilken kön denna har. Begreppet jämställdhet definierar vi som att 

varje person ska ses som en individ med olika behov beroende på vilken bakgrund denna har, 

alla ska få samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, kultur och klass. "Hen" är ett 

begrepp som är svårdefinierat, anser vi. Vårt perspektiv på hen är att detta är ett 

ersättningsord, ett samlingsord, där han och hon ersätts och gör att det plötsligt inte finns 

varken kön eller genus.  

4.2 Isärhållande 

Hirdman skriver i Genussystem och reflexioner kring kvinnors sociala underordning om 

genussystemet som är ett nätverk av processer, händelser, föreställningar och förväntningar 

som blir återkommande då den ger upphov till en slags mönstereffekt och regelbundenheter. 

Detta leder till att det blir en ordningsstruktur av kön (Kvinnovetenskapliga tidskrift, 

1988:51). Vidare skriver Hirdman om att mönstret som genussystem skapar, kännetecknas av 

två logiker eller lagar. Den första är ”isärhållande av könen” som  innebär att världen delas 

upp i manligt och kvinnligt, till exempel vilka sysslor som bör tillämpas av vem. Denna logik 

eller lag kännetecknas av att den återkommande alltid ser till den biologiska faktorn, att till 

exempel en kvinna kan föda barn och en man kan inte, uppdelning av manligt och kvinnligt 
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och refererar till mannen som det bättre könet. Inom vård och omsorg arbetar till största delen 

kvinnor och inom den tekniska verksamheten arbetar huvudsaken män, det är ett exempel på 

isärhållande . Logiken eller lagen som kommer sedan  är hierarki och har skapats i relation till 

den första delen om isärhållande då det här handlar om att den manliga normen utformas 

genom ett isärhållande av könen. Hierarki kan ses på arbetsmarknaden där män generellt 

tjänar mer än kvinnor inom i stort sett alla yrkeskategorier. Desto högre upp i hierarkin i en 

organisation, desto färre kvinnor finns det. Det män gör och det som betraktas som manligt 

värderas ofta högre än det kvinnor gör och det som betraktas kvinnligt(Hirdman, SOU 

1990:44,s 77-78). 

4.3 Jämställdhetsarbetet i förskolan 

4.3.1 Det första bemötandet – flicka eller pojke 

Öhman skriver i Olika på lika villkor: en antologi om jämställdhet i förskolan att 

När ett barn kommer till världen är den första kommentaren oftast relaterad till biologiskt 

kön – ” Det blev en pojke/flicka!” Det verkar vara en avgörande betydelse för oss att 

kunna tillämpa en […] princip som är byggd på att sortera efter kön (Öhman, 1999:9). 

Förväntningar på hur man ska förhålla sig är något som är vanligt när det kommer till kön. 

Detta syns redan när barnet växer i magen och beroende på hur livligt barnet är i magen, 

barnets puls och proposition på magen har den vuxna förväntningar på vad det kommer att 

vara för kön. Men varför är det så viktigt att veta könet? Är det för att vi inte ska köpa ”fel” 

kläder till barnet? När barnet är fött vill de vuxna hålla i barnet, komma nära och i kontakt 

med barnet. Vad som är en faktor här är vad barnet har för färg på sina kläder. Har barnet rosa 

kläder talar oftast de vuxna med en låg och mjuk röst. De får oftast höra mycket om sitt 

utseende – ” Vad du är söt”. Har barnet däremot blå kläder får denne höra mycket brum – och 

svischljud. Kroppen på barnet får ofta attributen: stark, tuff och energisk. Antalet ord är även 

färre till de blåklädda än till de med rosa kläder (Henkel, 2006:15).  

4.3.2 Pedagogens förhållningssätt och bemötande 

Henkel tar upp skillnaden på en pedagogs bemötande när en flicka och pojke anländer till 

förskolan. Flicka får genast höra hur fina tofsar hon har, om hennes tröja som är så fin och om 

det är mamma som har köpt den och sedan får hon frågan om hon vill leka med dockorna eller 

om hon kanske vill baka en kaka i köket. När pojken anländer till förskolan blir han direkt 

tilltalad med sitt namn och får en individuell bekräftelse av pedagogen. Kommentarer om 

utseende förekommer inte och pedagogen är snabb med att fråga barnet om han vill kolla om 

där finns någon cykel ledig eller om han vill gräva med traktorn i sandlådan. Flickan blir inte 

tilltalad vid namn, det blir pojken och får en annan bekräftelse än flickan. Pojken får inte höra 

några kommentarer om utseende, det får flickan i överflöd. Flickan får även höra fler ord än 

pojken och får mer anvisningar än förfrågningar av pedagogen. Pedagogen styr in barnet 

omedvetet i olika lekar beroende på om de är flickor eller pojkar (Henkel, 2006:16-17). 

Pedagogens uppmuntran och positiva bekräftelse uppfattas av barnen när de håller sig inom 

ramen för pedagogens normer.  

Att flickor gillar rosa och att leka med dockor har alltså inte sin grund i rosa dockgener, 

på samma sätt som att pojkar gillar blått och att leka med bilar inte beror på blåa bilgener. 

Det beror på vuxnas föreställningar och förväntningar om hur flickor och pojkar och 

kvinnor och män ska vara (Henkel, 2006:17). 
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Även Öhman tar upp bemötandet och samspelet med andra människor och att det är det som 

spelar en avgörande roll för barns uppfattning av vad det innebär av vara en flicka/pojke. I 

förskolan är detta ”könssamspel” en pågående process där flickor och pojkar provar olika sätt 

att vara på och utifrån den respons de får från omgivningen skapas föreställningar om vad 

som är lämpligt för flickor (bara flickor) och pojkar (bara pojkar). Öhman uppmärksammar att 

det är viktigt att dessa traditionella förväntningar motverkas i förskolan och att varje individ 

uppmärksammas på att denna har samma potential oberoende av det biologiska könet. I 

förskolans värdegrund står det tydligt att människor ska behandlas lika, traditionella 

könsmönster ska motverkas och man ska utgå från varje barns individuella förutsättningar 

(Öhman, 1999:9).  Även SOU 2006:75 konstaterar att barnen lär sig snabbt vad det innebär att 

vara flicka eller pojke utifrån de vuxnas förväntningar (SOU 2006:75 s. 61). 

 Däremot tar Kajsa Wahlström  i Flickor, pojkar och pedagoger: jämställdhetspedagogik i 

praktiken upp att om det skulle vara så att barn bryter mot det traditionella könsmönstret och 

faller utanför det förväntade beteendemönstret i förskolan, tar pedagogerna ner dem på jorden 

igen och styr in dem i de traditionella könsmönstren. Det här sker för att en del pedagoger har 

behov till en slags kontroll och att kunna förutse vad som händer i barngruppen. Men om ett 

barn inte följer det traditionella könsmönstret kan det ses som annorlunda vilket kan hindra 

pedagoger till att göra som de vanligtvis gör i verksamheten. Utan att pedagogerna har någon 

vetskap om det blir avsikten här att se till att flickor beter sig så som flickor bör göra och 

pojkar så som pojkar bör göra. Som pedagog menar man inget ont utan omedvetet blir det 

så(Wahlström, 2003:33–34). 

Pedagogens förväntningar har betydelse och det finns pedagoger som använder begreppet 

”pojkpanik” och menar att de hela tiden måste ligga steget före så att inte pojkarna gör något 

de inte får.”Flickpanik” är inget som förekommer utan många pedagogers föreställning om 

hur flickor ska vara är att de ska vara tysta, lugna och följa de regler som finns. Flickor 

förväntas även göra mer själva. I regeringskansliets Jämställdhet i förskolan - metod och 

möjligheter beskrivs en observation där barnen skulle gå ut. Då fick flickorna mycket 

motivationsprat från pedagogerna om att de kunde klä på sig själva och att pedagogen visste 

att de kunde själva. Medan pojkarna om de frågade om hjälp fick oftast hjälp direkt och inget 

motivationsprat från pedagogen. Även vid en annan situation sågs skillnader när avdelningen 

hade samling och pojkarna avvek från samlingen och började klättra och leka. Pedagogerna 

brydde sig inte om detta men när en flicka tidigare hade gjort samma sak blev hon tillsagd att 

sätta sig ner nästan omedelbart (Regeringskansliets, 2006:8). 

Synen på pojkar och flickor och på hur de ”ska vara” är varierande. Värderingar har i olika 

sociala, historiska och kulturella sammanhang skapats. Där ingår hur det biologiska könet ska 

betraktas och vad som är adekvata kriterier för manliga respektive kvinnliga uppgifter och 

egenskaper. Vår syn om hur vi ska kunna förändra dessa stereotypa/traditionella 

beteenden/könsroller varierar från tid till tid. Att det skulle vara en ”likaställning” menades på 

1970-talet att män och kvinnor är mer lika än olika. Arbetskraften var här stor och kvinnor 

fick fler möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden då en kraftig utbyggnad av skolan 

genomfördes. En biologisk kunskapssyn tar plats på 1990-talet: ” Pojkar och flickor är olika 

från födseln, skillnader i hjärnans organisation och utveckling, liksom i hormonellt flöde, 

används som förklaringsmodell för olikheter i handlingssätt och beteenden” (Öhman, 

1999:11). 

Elida Giraldo  och Julia Colyar skriver i Dealing with gender in the classroom: a portrayed 

case study of four teachers att många undersökningar har noterat att lärare spelar en viktig roll 
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i elevers genusskapande. Tidigare forskningar visar att pedagoger talar för traditionella 

könsuppfattningar genom att kommentera flickors kläder, utseende och genom att använda 

annorlunda ord till pojkar och även kortare meningar. Andra undersökningar visar även att 

lärare är mer bekväma med flickor som utforskar det manliga beteendet än med pojkar som 

vill undersöka det kvinnliga beteendet. Det såg som inte passande för pojkar att vilja utforska 

detta (Giraldo&Colyar, 2012:27). Henkel berör också hur flickor oftast får höra att de är 

”duktiga” och att de presterar bra och detta kan få negativa följder då de ibland blir satta i en 

biroll där de ska hjälpa pojken som har en huvudroll då de anses som den som behöver hjälp. 

Flickans egna behov glöms bort och fokus ligger på den ”stökiga” pojken. Även vidare i 

vuxenlivet kan detta få konsekvenser då flickan är så fokuserad på vad andra tycker om henne 

och hennes prestationer att kroppens signaler undantrycks och hon blir överarbetad och 

sjukskriven (Henkel, 2006:19). 

Regeringskansliet skriver i Jämställdhet i förskolan – metoder och möjligheter  och Henkel 

tar upp att många har fått för sig att jämställdhetsarbetet i förskolan innebär fördelningen av 

personal, om där finns män och kvinnor på avdelningarna. En annan föreställning många har 

är att förskolan ska ta bort allt som är typiskt ”flickigt” och ”pojkigt” från verksamheten. Nu 

tar vi bort pojkarnas bilar och flickornas dockor. Pojkar ska ha rosa på sig och flickorna blått. 

Inget av detta stämmer överens med delegationens syn på det hela. Arbetet med jämställdhet 

handlar om de vuxnas roller och hur de bemöter barnen, vilka föreställningar de har, 

aktiviteter som väljs och motivationsarbetet. Vilka barns intressen utgås det ifrån, får alla vara 

med lika mycket oberoende av varje individs bakgrund i verksamheten. Att inte göra skillnad 

mellan könen är viktigt även om det finns en biologisk skillnad. Jämställdhet handlar om att 

lägga till och inte ta bort. Pedagogerna på förskolan har en tendens att dela upp pojkar och 

flickor i grupper. T ex när en pedagog beskriver en situation där en pojke har varit energisk 

och beskriver pojken som ”stökig”. Även om en pojke puttar en flicka kanske denna pedagog 

förklarar dennas handling med att barnet är en pojke och så gör pojkar. Här frigör hon även 

honom från personligt ansvar.  Vidare är det viktigt att namnge barnet vid namn och inte kön 

för annars kan denna pojke att bli representant för hela gruppen av pojkar. Denna pojke är 

stökig och därför är alla pojkar stökiga (Regeringskansliet, 2006:4-7 & Henkel 2006:1).  

Hirdman skriver om att det ofta sker en uppdelning där pojkarna prioriteras över flickorna och 

ses som "det bättre könet". Denna prioritering kännetecknas av att det sker ett "isärhållande" 

av könen. Till exempel att pojkar ska leka med bilar och att flickorna ska vara i köket. Detta 

blir som ett åtkommande mönster menar Hirdman och detta är något man medvetet måste 

förebygga genom att reflektera och vara medveten om sitt förhållningssätt. .(Hirdman, SOU 

1990:44,s 77-78). Vi använder oss av Hirdmans teori om isärhållande av könen, dock ser vi 

mer till om flickorna ses som det bättre könet då vi i vår studie har fakta som pekar på detta.   

4.4 Hur miljö och material påverkar barnen i förskolan  

I förskolan är barnets uppfattning om vilket den är, pojke eller flicka, inte en färdig formerad 

könsroll. Under tiden i förskolan är barnets inlärningsförmåga som störst och detta är ett 

tillfälle där en adekvat pedagogik och ett bra förhållningssätt bör tillämpas. Att alla är lika 

mycket värda oberoende bakgrund, kön, etnicitet med mera. ”Barn påverkar varandra och är 

medskapande i processen och miljön” (Öhman 1999:13). Detta syns ofta mycket i leken då de 

här oftast får klara sig på egen hand. Vad detta innebär är att de kommer återskapa det de har 

tagit till sig från omgivningen, till exempel vad som är manligt respektive kvinnligt. Leken 

har en stor betydelse för förskolebarnets utveckling då det är här de får erfarenheter av 

samspel med andra som är en betydelse för hans/hennes könsutveckling. Det är i leken barnet 

skapar sin identitet. I leken har barnet själva kontrollen och det visar att pojkar och flickor 
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leker olika när de till exempel möter ett ”problem” i leken. De löser problemet på olika sätt 

och närmar sig det med olika strategier (Öhman, 1999:16). 

Den fysiska miljön i förskolan, det vill säga leksaker, litteratur och annat material påverkar 

barnen på förskolan. Materialen på en förskola sänder signaler på var barnen bör använda för 

saker och vad de bör klara av vid en viss ålder. Så som att sitta och rita anses mer flickigt än 

att exempelvis leka med klossar. Det här visar att materialet bär på olika förväntningar på hur 

barnen bör vara till kön. (SOU 2006:75, s. 64-65). I Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande tar Elisabeth Nordin-Hultman upp att materialet har en stor betydelse för 

barnen för de ser leksakerna som en förlängning av sig själva, ett subjekt som de samspelar 

med. Förskolematerialet har stor betydelse och visar oftast en önskan att föra vidare 

traditioner och trygghet. I förskolan förekommer material som har stämpeln: flicka eller 

pojke. Rummen på förskolan har även stor betydelse, uppdelningen av rummet och hur detta 

segregerar barngruppen. Här menar man att dockrummet blir flickornas plats och 

byggrummet pojkarnas plats (Nordin-Hultman, 2004:56).  

Ylva Odenbring tar i Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar: könskonstruktioner i 

interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett  upp tidigare forskning rörande förskolan 

och då en undersökning som Göteborgs universitet gjorde. Det fokuseras på insamlad 

teori/empiri där man t ex. ser att det sker uppdelningar och sätts gränser mellan könen på en 

institutionsnivå när det gäller rum, färger och material. Hon beskriver även hur barnen ställde 

sig i kö där flickorna stod i en kö och pojkarna i en annan. Detta var i årskurs 4 och barnen 

hade med sig detta ”könsmönster” sen förskolan. Grupperingar mellan könen förekommer och 

detta syns även i leken. En studie som Odenbring tar upp visar att det även sker grupperingar 

inom leken. Här leker t ex. flickorna med dockor och pojkarna leker i byggrummet men han 

poängterar även barnens rolltagande och att flickorna oftast vågar ta mer plats i leken genom 

sitt rolltagande än de gör annars. Här finns inte på samma sätt några bestämda normer för hur 

man ska vara för det är lek och man får vara lite hur man vill (Odenbring, 2010:29-30). 

Regeringskansliset skriver om en studie som Malmö högskola gjorde som visade att 

uppdelningen mellan flickornas och pojkarnas leksaker är stora och fortsatte att öka och har 

gjort det mer under de senaste åren. Studien visade att pojkar förväntas leka med 

yrkesredskap, transportmedel och verktyg. Förväntningarna på flickor var tvärtom. Här 

handlade det om att de skulle leka med dockor, hushållsredskap och sådant som har med 

omsorg och skönhet att göra (Regeringskansliet,2006:11).  

Öhman menar att förskolan är dominerad av kvinnor trots viljan att anställa fler män inom 

förskolan. Män och kvinnor som pedagoger i förskolan har säkerligen samma mål men 

formulerar dessa på olika sätt och har olika strategier för att nå dessa precis som det finns 

skillnader inom könen. Detta kan öppna flexibiliteten och toleransen då man öppnar upp för 

att saker kan förstås och göras på olika sätt, detta gynnar barns lärande för sitt eget lärande. 

Det är även självklart att en manlig och kvinnlig pedagog finns med på förskolan då barnen 

behöver både en kvinnlig och manlig förebild. Barnen får även se hur manliga och kvinnliga 

pedagoger samarbeta och interagera. Dock hjälper inte endast närvaron av fler män utan 

jämställdhet handlar om hur de med olika kön förhåller sig till varandra (Öhman, 1999:12–

13).  

Bristen på manliga förebilder kan göra att pojkar identifierar sig mer med 

modeller från fantasin och media eller bygger upp ett försvar mot feminiseringen i 

en mer aggressiv motidentitet (Öhman, 1999:15). 
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I förskolan är flickor självständigare när det gäller färdigheter och praktiska sysslor jämfört 

med pojkar. Hägglund skriver om att mönster syns redan på de 2.5-3 åriga flickorna och att de 

agerar som hjälpfröknar på eget initiativ och att detta uppmuntras av lärarna (Odenbring 

2010:41). 
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5. Metod 

I detta kapitel tar vi upp vilka metoder vi valt att använda oss av samt deras  för- och 

nackdelar. Vi kommer även ta upp hinder, samt kritik mot metodvalet. 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har använts oss av den kvalitativa metoden och ansatserna femonologi och grundteori, här 

under redovisar vi för vad metoden och ansatserna innebär.  

Monica Dalen tar i boken Intervju som metod  upp för att få fram ett relevant underlag ska 

data samlas in genom kvalitativa intervjuer och observationer. Den kvalitativa metoden inom 

forskningens värld handlar om att få en djupare förståelse/kännedom om hur människan 

uppfattar sin omvärld, hur denne tolkar detta och hur denne anpassar sig efter detta. Här 

handlar det om att försöka inta intervjuobjektets perspektiv (Dalen, 2007:11). I 

Samhällsvetenskapliga metoder tar Alan Bryman upp att i hermeneutiken ingår den 

kvalitativa metoden då forskarens förståelse för textens syfte eller intervjupersonens 

perspektiv eftersträvas här och är en central idé för hermeneutiken(Bryman, 2002:507). Med 

tillstånd från de intervjuade valde vi att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera 

dessa samt observera hur lång tid det tog för dem att svara och hur de svarade.  

I Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna av   

Martyn Denscombe skriver han om fenomenologi och att detta förhållningssätt handlar om att 

subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan. Fenomenlogi har att göra med människors 

uppfattningar/åsikter, attityder, övertygelser, känslor/emotioner och erfarenhet,  det vill säga 

hur människan upplever något.  Vidare handlar fenomenologi om den sociala upplevelsen, det 

handlar om att beskriva fenomenet och hur omgivningen tolkar detta (Denscombe, 2009:109). 

Vi valde att observera de olika fenomenen som uppstod i verksamheten under den tiden vi var 

där.  Vid observationerna använde vi oss också av det Steiner Kvale och Svend Brinkman 

skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun om etnografi och grundad teori. 

Etnografi handlar om att forskaren måste tillbringa mycket tid på fältet bland de människor 

man studerar, vardagslivet är en viktig forskningsdata, hur upplever människorna sin värld? 

(Kvale & Brinkman, 2009:105-106). Grundad teori handlar om att generera teorier, att testa 

teorier. ”Det är ett tillvägagångssätt som betonar vikten av empiristiskt fältarbete och behovet 

av att koppla samma varje förklaring som sker i praktiska/vardagliga situationer.” (Kvale& 

Brinkman, 2009:144). Vi använde fenomenologi då vi intervjuade pedagogerna för att få en 

bild av hur de tolkar jämställdhet och bemötande. De fyra observationerna varade  varje under 

en arbetsdag och i efterhand anser vi att tiden som lades på observationerna var för kort. För 

att studera hur pedagogerna arbetar med det vi ville undersöka hade vi behövt tillbringa mer 

tid i verksamheten, samt intervjuat flera pedagoger.. 

5.1.2 Urval av intervjupersoner 

Studien utgörs av intervjuer med förskollärare och en förskolchef från Markaryds kommun 

och Karlskronas kommun. Anledningen till val av intervjupersoner är att vi har goda 

kontakter med dessa förskolor och det var dessa som ville delta i vår undersökning och därför 

använde vi oss av bekvämlighetsurval. Vi försökte intervjua och observera den personal vi 

ansåg bör ha kompetens inom ämnet. Att få tag i pedagoger som kunde delta upplevde vi 

olika svårt. Sammanlagt kontaktade vi två förskolor i varje kommun och tre pedagoger per 

förskola ställde upp på intervju. Valet av förskolor gjorde vi genom att ta kontakt med 

förskolor där vi hade tidigare kontakter genom verksamhetsförlagd utbildning eller tidigare 

jobb. I Karlskrona kommun fanns det inga hinder till deltagande bland pedagogerna vid 
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intervjutillfället förutom på ett ställe där vi skulle intervjuat tre stycken men det var mycket 

sjukdom bland personalen, vilket ledde till att vi endast fick två deltagare där ifrån. I 

Markaryds kommun fick vi på grund av sjukdom fråga runt på nytt bland personalen för att få 

tag i sex stycken som kunde delta. Förskolechefen i Karlskrona hade möjlighet att bli 

intervjuad medan den i Markaryd inte hade möjlighet att delta. Förskolorna valde vi ut genom 

att vi tidigare hade varit där på verksamhet förlagd utbildning och på så sätt redan hade en 

kontakt med både barn och pedagoger. Vi ansåg att tidigare kontakt medförde att vi under 

observationerna kunde vara mer passiva då barnen sen tidigare var vana vid vår närvaro, 

vilket gjorde det lättare att observera. Samtliga intervjupersoner var i åldern 35-63 års ålder 

och alla var kvinnor. 

5.1.3 Genomförandet 

Vi tog kontakt med förskolan via telefonsamtal. Under samtalen formulerade vi syfte med vår 

studie, vilka forskningsetiska övervägande som krävs i studien och vårt önskemål om att få 

intervjua tre pedagoger på varje förskola samt förskolechefen, dessa pedagoger skulle gärna 

variera i ålder, utbildning och erfarenhet. Det var endast en förskolechef som hade möjlighet 

att ställa upp på en intervju, tre pedagoger från varje förskola ställde gärna upp men det var 

främst förskolläraren som ville delta och inte de med annan utbildning. Vi har valt att inte 

presenterar de olika pedagoger mer utförligt då de intervjuade önskade detta, då de ansåg att 

deras svar annars blev för lättigenkännliga. Vi upplevde att pedagogerna stod för sina svar 

endast om de fick vara anonyma. 

Då vi valt att jämföra två olika kommuner har vi vid observations- och intervjutillfällena varit 

på olika håll, men innan vi skildes åt hade vi kommit överens om hur vi skulle lägga upp våra 

dagar vi var på förskolan och hur vi skulle genomföra observationerna och intervjuerna. Vi 

började med att observera och sedan intervjua dels för att kunna återkoppla till det vi såg och 

dels för att vi anser att om vi börjat med intervjuerna hade pedagogerna medvetet eller 

omedvetet haft frågorna i sitt tänk på hur de arbetar när vi gjorde observationerna. Varje 

observation varade under en dag för att vi skulle få se så mycket som möjligt av hur de på 

förskolan arbetar med jämställdhet och vi valde att skriva ner det vi såg. Vid tre av 

observationerna kunde vi agera mer deltagande och vi behövde förflytta oss tillsammans med 

gruppen. Under den sista observationen kunde vi vara mer passiva då barnen på den 

avdelningen är vana vid att deras förskolefröknar skriver ner mycket.  

När observationerna var klara satte vi oss ner med en pedagog i taget för att genomför 

intervjufrågorna (se bilaga 1). Pedagogerna hade inte sen tidigare fått se intervjufrågorna, då 

vi inte ville att de skulle diskutera dessa med de andra i sitt arbetslag. Varje intervju tog cirka 

tio minuter att genomföra. Vi användes oss av semistrukturerade intervjuer som  Jan Trost 

skriver om i Kvalitativa intervjuer  vilket innebär att frågorna som ställdes var öppna och 

detta var en avgörande faktor då det var intervjupersonens egna tankar och värderingar som 

skulle synliggöras (Trost 2010:42). Fördelar med detta är att vi fick utförligare svar än om vi 

ställt påståendefrågor. Genom att ställa öppna frågor fick vi mer individuella svar då det inte 

finns något rätt eller fel svar på frågan. Vi anser att det var en fördel att intervjua pedagogerna 

enskilt och inte i grupp då de har möjlighet att framföra sina egna åsikter och inte  riskerar att 

bli påverkade av varandra och tillsammans komma fram till ett svar på frågan. 

Nackdelar var att pedagogerna kunde tolka frågorna olika, vilket ledde till att vi fick 

omformulera och ställa om frågorna för att rikta svaren tillbaka till området vi undersöker. En 

annan nackdel var att vissa pedagoger ville läsa igenom frågorna först och då upplevde vi det 

som att de konstruerade sina svar utifrån vad de trodde vi ville höra. Vi tog i beaktande att 
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miljön runt om i en intervjusituation kan påverka informantens svar och därför valde vi 

avskildhet när vi utförde intervjuer. 

5.2 Databearbetning och analysmetod 

De inspelade intervjuerna transkriberades efter intervjutillfällena för att vi skulle få ett tydligt 

perspektiv över den information som vi fick ur varje intervju. Då vi intervjuade en majoritet 

av förskollärare har vi valt att benämna intervjupersonens som pedagoger i examensarbetet. 

Efter vi var klara med observationerna renskrev vi dessa och läste igenom dem i relation till 

vår frågeställning för att se om observationen var relevant. Hade detta inte varit fallet hade vi 

försökt boka in en ny tid för ett observationstillfälle. 

5.3 Forskningsetiska övervägande 

Vi har gett deltagarna fiktiva namn i form av  exempelvis "pedagog 1" och "barn 1" för att 

respektera de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet skriver om i 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De tar upp fyra 

krav som måste upprätthållas under undersökningens gång. Det första är informationskravet 

vilket innebär att du ska informera de som kan bli berörda av forskningen om syftet med din 

forskning. Det andra är samtyckeskravet som menas att du måste be om samtycke från 

deltagarna innan du har med dem i din forskning. De får själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet har till följd att alla personer som deltar i undersökningen har rätt till 

konfidentialitet och alla uppgifter om denne personen ska förvaras så att inte obehöriga kan ta 

del av den. Det sista kravet är nyttjandekravet som går ut på att uppgifterna som samlas in om 

deltagarna inte ska nyttjas i andra intentioner än i forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002) 

5.4 Kritisk analys av metodval 

De olika metoderna vi använde oss av under observationerna har både för och nackdelar och 

Denscombe skriver om fördelar och nackdelar med fenomenologi. Fördelarna är att den 

beskriver och gör det enklare att beskriva och redovisa komplicerade händelser, den bygger 

på humanism och den självklara respekten för människan, passar bättre för forskningsprojekt 

av mindre kvantitet och den är kopplad till intervjuer av en djupare karaktär som oftast inte 

kräver något avancerat material utan endast att forskaren är delaktig. Nackdelarna är att man 

ser mer till subjektet och inte det objektiva som annars forskningen talar för och att den 

beskriver istället för att analysera (Denscombe, 2009:120-121).  

Vidare skriver Kvale& Brinkman om fördelar och nackdelar med etnografi där observationer 

ingår. Fördelarna är att den grundar sig på direktobservation, fältstudier och insamlad empiri 

som handlar om direkt kontakt med människor och platser, den kan användas för att prova 

teorier och skapa teorier, det läggs stor vikt på människors tankar och upplevelser. 

Nackdelarna är att man kan ställas inför situationer där det handlar om etiska problem, 

intrång i det privata, samtycke för de involverade (Kvale & Brinkman, 2009:105-106). 

Kvale & Brinkman tar upp att det även finns fördelar och nackdelar med grundad teori. 

Fördelarna är att den har fått stor spridning inom forskningsområdet och har blivit erkänd 

som logisk grund för den kvalitativa forskningen och tillvägagångssättet är formbart då den 

tillåter en mängd olika datainsamlingsmetoder som till exempel intervjuer, observationer och 

dokument. Nackdelarna är att det inte finns någon exakt planering, du glömmer de sociala 

faktorerna och glömmer att titta på omgivningen, ekonomin med mera (Kvale & Brinkman 

2009:144-145). 



18 

 

Vi spelade in intervjuerna för att vi senare skulle kunna lyssna på dem igen och höra hur och 

vad pedagogerna ordagrant svarat. Om man bara skriver ner svaren har vi med erfarenhet 

märkt att man missar mycket vad pedagogerna säger samt att man inte får med hur de säger 

det och hur lång tid det tar för dem att svara. Vi anser också att om vi hade låtit pedagogerna 

skriva ner sitt svar som i en enkät hade det funnits en risk att de diskuterat frågorna i 

arbetslaget och då hade vi inte fått varje pedagogs syn på det.  

Om man ser till observationerna tänker vi nu i efterhand att vi eventuellt borde ha valt att 

filma dem. Genom att filma hade vi kunnat gå tillbaka och kolla på dem om och om igen och 

inte läsa det vi skrev ner. Dock hade vi kunna stöta på hinder då det krävs att alla 

vårdnadshavare hade behövt godkänna att vi filmar på förskolan Vi anser att observationerna 

var tillräckliga för vår studie men fler observationer hade lett till bredare underlagsmaterial 

för vårt resultat och analys. Även om vi fick fram ett resultat utifrån de genomförda 

observationerna betyder inte detta att nästa observationer hade visat det samma. Pedagogerna 

har ett förhållningssätt i den uppkomna situationen men detta betyder inte att pedagogen alltid 

förhåller sig likadant i alla situationer. Vi kan till exempel inte säga att en pedagog behandlar 

pojkar och flickor olika utifrån endast ett fåtal observationer. Grundad teori använder vi 

genom att vi testar de teorier vi läst om i relevant litteratur. Hinder som uppstod i vår studie 

var brist på källor och kunskap om begreppet hen samt dess tillämpning. Dessa hinder 

skapade svårigheter för oss då det till mestadels endast fanns intervjuer som vi fick utgå ifrån 
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6. Beskrivning av förskolorna 
I det här kapitlet beskriver vi de förskolor som deltagit i studien 

6.1 Markaryd kommun 

Markaryd kommun hade 2012-09-30 en folkmängd på 9510 personer och har sedan första 

januari 2009 kunnat erbjuda föräldrar att söka vårdnadsbidrag. Den ena förskolan ligger i 

Markaryd centrum medan den andra ligger cirka en mil ut på landsbygden. Majoriteten av  

förskolorna i denna kommun har två förskollärare och en barnskötare per avdelning. 

Markaryds likabehandlingsplan antogs i februari 2009 och används fortfarande.  

Förskola 1 består av tre avdelningar, en småbarnsavdelning och två 2-5års avdelning. Alla 

intervjuade på denna förskolan är förskollärare i åldrarna 38-63 år och har arbetat inom 

verksamheten  7-27 år. På förskolan har de döpt rummen till petshoprum, skaparrum och 

hemvrå  

Förskola 2  består av fem avdelningar två 3-5 års avdelningar och tre småbarnsavdelningar. 

Alla intervjuade var förskollärare i åldrarna 38-53 år och har arbetat inom verksamheten 7-

22år. På förskolan har de döpt rummen till sagorum, hemmet och byggrum.  

6.2 Karlskrona kommun  

Karlskorna kommun hade 2011-12-31 en folkmängd på 64 215 personer och från och med 

första januari 2013 kommer Karlskrona kommun införa vårdnadsbidrag. Förskolorna som har 

observerats ligger på landsbygden cirka två mål från Karlskrona Centrum. Det området vi har 

genomfört våra observationer på har en likabehandlingsplan för 2010-2011, vid kontakt med 

förskolchefen  upplyste hon oss om att den är under bearbetning och att det snart kommer en 

omarbetad likabehandlingsplan. 

Förskola 3 har funnits i 2 år och består av fyra avdelningar, tre av avdelningarna flyttade från 

andra förskolor och då följde personalen med, den sista avdelningen är nyöppnad, vilket 

medförde att arbetsgruppen är relativt ny. De har även en policy att rotera runt på 

avdelningarna, vilket  gör att de med olika mellanrum får ett nytt arbetslag. På denna 

förskolan finns det fyra avdelningar, vilket gör att det finns många barn och pedagoger där. 

Det finns två småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar. Alla intervjuade på denna 

förskolan är kvinnor och de är i åldrande 35-60 år, två av pedagogerna är utbildade 

förskollärare och två är barnskötare. De har arbetat verksamheten mellan 4-34 år. På förskolan 

har de döpt rummen till prickrummet, kuddrummet och "samlingsrummet". I samlingsrummet 

finns det skaparmaterial, pussel/spel, pärlor, dockhus och böcker. 

Förskola 4 består av en syskonavdelning och en småbarnsavdelning, vilket gör att det finns 

lite barn och pedagoger. Pedagogerna är mellan 41-55år i detta arbetslaget och har arbetat 

inom förskolan 13-24år. På förskolan har de döpt rummen till dockrum som förr hette 

bokrum, lekrummet, köket och målarrummet. I köket har de pärlor, pussel och ritmaterial.  
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7. Resultat 
Här nedan följer resultatet av observationerna och de enskilda intervjuerna med pedagogerna 

och förskolechefen. Vi kommer först att redovisa resultatet från observationerna, sedan 

redovisas kommunvis resultatet från de enskilda intervjuerna.  

7.1 Observationer på förskolan 

Vi har observerat pedagogernas bemötanden av barnen, miljön på förskolan och deras 

material. Det förekom fyra observationer av pedagoger och deras bemötande av barn i en 

enskild situation och även fyra observationer av utformningen av miljön och val av material, 

då vi sammanlagt observerade på fyra förskolor. Syftet med våra observationer är att se om 

pedagogerna bemöter barnen oberoende av kön, om pedagogerna väljer material oberoende av 

kön, om de medvetet eller omedvetet stimulerar de traditionella könsmönstren samt om hur de 

urformer miljön utifrån barngruppen. 

7.1.1 Förskola 1 

Observationen är utförd 2012-11-28. I denna observation är det dagordning och alla barnen 

sitter vi frukostborden och en flicka och pojke ska gå fram till tavlan för att skriva sitt namn. 

Där är en pedagog som står vid tavlan och tar emot barnen. De andra två pedagogerna sitter 

också vid frukostbordet. Vi har valt att ge de deltagande  beteckningarna "pedagogerna" och 

"barnen" av respekt för deras konfidentialitet. Observationerna är sammanfattande av oss med 

återkommande citat. 

”Nu är det pojke (4 år) och flicka (5 år) som dukar och därför får ni skriva era namn på 

tavlan” säger pedagog 1. Pojken kommer först fram till tavlan och börjar skriva sitt namn, en 

av bokstäverna blir svår att se vad det är för bokstäver och då tar Pedagog 1 och suddar ut den 

och visar tydligt att det är fel och ber honom göra det igen. Pojken börjar då sakta skriva igen 

men pedagog 1 står över honom och i några sekunder tar hon tag i pojkens hand för att han 

ska få rätt form på den bokstaven. När pojken är klar ber pedagog 1 honom att ge pennan till 

flickan som står på tur. Flickan kommer fram till tavlan och får pennan av pojken som precis 

är färdig. Flickan börjar skriva den första bokstaven i sitt namn och tittar på pedagog 1 för att 

få ett godkännande att det är korrekt. Pedagog 1 nickar och flickan fortsätter skriva resten av 

sitt namn och när hon är färdig berömmer hon henne och ber henne berätta för alla om vad det 

står på dagordningen och hur dagen egentligen ser ut.” Kan du berätta för oss vad vi har 

skrivit på vår dagordning och om vad vi ska göra idag?” säger pedagog 1. Flickan berättar för 

hela gruppen vad som ska hända denna dag och härmar tydligt fröknarna i hur de brukar 

berätta och frågar även vid ett tillfälle om någon har några frågor. Detta tycker pedagogerna 

är riktigt underhållande och börjar ge flickan en massa positiva beröm.” Men ska du också bli 

en fröken som oss? Vi kanske borde låta dig ta över åt oss när vi behöver vila?” säger 

Pedagog 1 och den andra sittande pedagogen. 

7.1.2 Förskola 2 

Observationen är utförd 2012-11-28. I denna observation är det samling och pedagogerna och 

barnen sitter på mattan. Alla ska få berätta om vad de har gjort i helgen och varje pedagog 

väntar sig att alla barn ska sitta stilla och lyssna på den som pratar.  

Pedagog 1 ger pojke 1 (4 år) en sten som symboliserar att det är han som har ordet och ingen 

annan får avbryta. Pojke 1 börjar berätta om sin helg medan pojke 2 (5 år) och flicka 1 (4.5 år 

) pratar och puttar på varandra. Detta ser pedagogen Pedagog 2: ” pojke 2, nu slutar du att 

putta flicka 1 och lyssnar på pojke 1!” Pojke 2 slutar direkt men flicka 1 fortsätter att försöka 
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få igång pojke 2 igen. ”Fröken nu är det flicka 1 så håller på!” säger pojke 2.” Kom och sätt 

dig här bredvid mig pojke 2” säger pedagog 1. Sedan flyter samlingen på i vanlig ordning och 

pojke 2 sitter tyst under resten av samlingen och ser nerstämd ut medan Flicka 1 sitter och är 

sprallig och glad. 

7.1.3 Förskola 3 

Denna observationen är utförd 2012-11-26 och det är fri lek efter frukosten, den sker till 

största del i "samlingsrummet" vid två bord.  

Två pojkar sitter och spelar spel vid ett bord och vid ett annat bord sitter en flicka och pärlar. I 

ett av rummet leker tre flickor med bilar och klossar. I ett annat rummet bygger fyra pojkar 

(alla fem år) en koja av kuddar och det sista barnet går bara omkring på avdelningen. Pedagog 

1 frågar då pojke 1 (3år) om han vill pluppa, vilket han vill. De tar plupparna och sätter sig 

vid bordet där en flicka 1 (5år) sitter och pärlar. Pedagog 1 sitter kvar och pratar med de två 

barnen. Då kommer pojke 2 (5 år) från spelbordet och söker kontakt med pedagog 1 och tar 

sedan en häst innan han åter igen går tillbaka till spelbordet. De fyra killarna (5 år) från 

kuddrummet kommer ut och skriker och skojar vilket resulterar i att Pedagog 1 som då reser 

sig från pärlbordet och säger killar, killar, lugna er annars gör det ont i öronen på oss andra, 

det är ju måndag morgon. 

Pedagog 2 sätter sig istället vid pärlbordet där de tre flickor (3-4 år) som lekt med bilar nu har 

anslutit sig till flicka 1 (5år) som satt där sen tidigare. Hon vill ha nya pärlor vilket resulterar i 

att pedagog 2 går bort där pärlorna står och samtidigt kollar till spelbordet flera gånger så det 

är lugnt där, då de fyra pojkarna från kuddrummet nu har anslutit sig dit. 

Vi bordet där flickorna sitter och pärlar sitter först pedagog 1 och sedan pedagog 2 medan vid 

bordet där killarna sitter och spelar har pedagogerna inte varit delaktiga. Efter en stund sätter 

sig pedagog 3 där och river lite papper men går snabbt där ifrån. Vid pärlbordet finns nu ingen 

pedagog och det uppstår en konflikt mellan flicka 2 (4 år) och flicka 3 (4år) var av den ena 

säger att hon ska säga till fröken men istället går hon in i kuddrummet för att vara pirat. 

Pedagog 2  sätter sig åter igen vid pärlbordet där flicka 2 (4år) råkar spilla ut pärlorna. 

Pedagog 2 säger då med len röst "men du lille vän" och går sedan och hämtar sopkvasten och 

börjar sopa ihop pärlorna så flicka 2 lättare kan plocka upp dem. Flicka 1 (5år) vill nu ha hjälp 

att knyta sitt halsband och får direkt hjälp igen. Då kommer pojke 2 (5år) och pojke 3 (4år) 

kommer och säger att de vill pärla och pedagog 1 frågar då om det har spelat klart vilket de 

säger att de har gjort och pojke 3 (4år) går och hämtar en tråd men får vänta tills flicka 1 (5år) 

har fått hjälp med att knyta sitt halsband. Pedagog 2 ber sedan pojke 3 (4år) att hämta en sax 

åt henne, vilket han gör.  

Efter ett tag så säger pedagog 1 till pojke 3 (4år) och flicka 2 (4 år) att vad fort de pärlar och 

sedan tar hon på pojkens armband och säger "vad fint du gjort" och till flicka 2 (4år) ger hon 

tipset att ha halsbandet på bordet så hon inte tappar det på golvet igen.  

Pojkarna vid spelbordet vill nu gå ut och fråga personal 3 om det får det men att de måste 

plocka undan först, vilket de gör för att sedan gå ut i kapprummet och på vägen ut dit samtalar 

de om att ska leka hemlig agent ute.  
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7.1.4 Förskola 4 

Denna observationen är utförd 2012-11-27 under en sagostund och sedan den fri lek innan 

luciaövandet 

När jag kommer till avdelningen sitter pedagog 1 inne i ett mörkt rum med alla barnen och 

läser en saga, till sin hjälp använder hon sig av gosedjur och leksaker. Sagan handlar om en 

flicka som inte kan sova och därför behöver ha alla sina leksaker i sängen och i slutet kommer 

flickans mamma in i rummet och nattar flickan. Efter sagan går barnen ut i lekrummet tre 

tjejer och tre killar och åker ruschkana, killarna lämnar snabbt rutschkanan. Flicka 1 (4år) och 

pojke 1 (4år)  springer runt och pedagog 1 säger åt dem att lugna sig, då säger flicka (5år) som 

sitter på rutschkanan att hon har en spindelmannen kalender hemma.  

Jag går sedan ut i matsalsdelen där jag ser att flicka 1 (4år) och pojke 1 (4år) sitter vid ett bord 

och pärlar detta efter att pedagog 1 frågade vad de ville göra när det sprang runt och flicka 1 

(4år) svarade pärla.  Pedagog 1 sätter sig vid det andra bordet och börjar dela ut frukt och de 

barn som är sugna får komma och ta. Då kommer flicka 2 (3år) och säger att flicka 3 (4år) 

räckt ut tungan åt henne två gånger, pedagog 1 säger då Du ska inte bry dig om det, hon vet 

att man inte ska göra så och det är bara fjantigt att göra så. Flicka 2 går då tillbaka bort till 

rutschkanan men ropar efter bara en liten stund nu gjorde hon det igen då reser sig pedagog 1 

och går bort och pratar med flicka 3. 

Det är sedan dags för luciaövning och barnen får sätta sig på golvet framför pedagog 2 och 

hon undrar då var barnen ska vara på lucia, barnen börjar prata i mun på varandra och då 

säger pedagog 2 "tysta, en i taget". Föst frågar hon pojke 2 (5år) vad han ska vara och sedan 

går hon vidare till flicka 1 (4år) och frågar henne, hon säger att hon ska vara lucia och får då 

följd frågan "vad har man på sig då" av pedagog 2. Flicka 1 (4år) förklarar vad man har på sig 

och efter det går pedagog 2 tillbaka till pojke 2 och frågar vad har man på sig om man är 

tomte. Pedagog 3 som kommer in säger att hon vill vara Spindelmannen och frågar barnen om 

man kan vara det. Pojke 1 (4 år)  svarar då nej, det går inte, för det får bara killar vara. Då 

säger pedagog 1 att hon vill var påskkärring och frågar om det går. Svaren blir både ja och nej 

men pojke 2( 5år) säger då nej för det är ju jul och det får man vara på påsk pedagog 2 frågar 

sedan om lucia är en kille eller tjej och då svarar flicka 1 (4 år) att det kan vara båda men 

pojke 1 (4år) håller inte med och säger att det är en tjej. De börjar sedan sjunga och vid 

sången "blinka lilla stjärna" använder de sig av en blinkanden stjärna. Pojke 3 (5år) får då 

hjälpa till att blinka men när sedan flicka 4 (4år) frågar om hon får blinka får hon av pedagog 

3 svaret att sången är slut och det går inte att blinka mer. 

7.2 Resultat av enskilda intervjuer 

Under detta resultat kommer vi att redogöra för de relevanta svaren vi fick från pedagogerna 

och förskolechefen utifrån de frågor (se bilaga 1) vi ställde till dem. Förskolechefens svara 

kommer framgå under rubriken Karlskrona kommun  

7.2.1 Begreppet jämställdhet 

Markaryd kommun 

Att pojkar och flickor behandlas lika inom förskolan är något som pedagogerna är överens 

om. Alla för fram att det är viktigt att pojkar och flickor behandlas lika i samhället och i 

förskolan. Bemötandet av barnen ska vara lika oberoende av kön menar de. Även att man som 

individ ska ha lika lön för lika arbete tar pedagogerna upp. Lönen ska inte vara högre för att 

man är man. Samma förutsättningar oberoende av kön, etnicitet och tillhörighet är något som 
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är återkommande i pedagogernas utsagor. Hur de jobbar och att det även finns manliga 

pedagoger är något som endast några av dem för fram.  

Karlskrona kommun  

Sju stycken intervjuades och sex av dessa förde fram att jämställdhet handlar om att ge alla 

individer samma möjligheter oberoende kön. Pedagog 1 menade på att man tänker mycket på 

hur man har det hemma och att det grundlägger mycket inom jämställdheten. Även att man 

ska ha lika lön och lika arbete påpekade pedagog 5. Ålder tänkte på pedagog 6 på och då att vi 

i Sverige är åldersfixerade, det vill säga att man förväntas göra vissa saker när man är i en viss 

ålder.  

7.2.2 Arbetet med jämställdhet i förskolan – då och nu 

Markaryd kommun 

Att arbetet har ändrats mycket är något som alla pedagogerna konstaterar. Förr var det mycket 

att pojkarna skulle leka med bilar och att flickor skulle leka med dockor och vara i ”köket”. 

Du som pedagog uppmuntrade barnen till att leka med detta när de anlände till förskolan. Det 

var mycket att man var ”puttignuttig”, som pedagogerna uttrycker det, mot flickor och att det 

var mer ”grabbatag” med pojkarna. Pojkarna skulle leka på ett ställe och flickorna på ett annat 

ställe, det var rosa och blått menar de. De pedagoger som jobbat ett tag inom verksamheten 

för fram att 1985 talades det ingenting om jämställdhet utan det har kommit de senaste tio 

åren. Att de blev medvetna om detta arbete med jämställdhet säger de beror på att en 

avdelning var med i projekt gällande detta då den fysiska miljön stod i fokus. 

Utformningen av miljön är något som har ändrats radikalt konstaterar pedagogerna. Namn 

som ”dockvrå” och ”byggrum” finns inte längre och man har blandat saker i olika rum 

tillexempel. att det finns bilar i det rummet där det finns kök, rummet där köket finns nu heter 

”allrummet”. Det finns olika material i varje rum så att det inte finns någon tvekan om att där 

finns till alla barn utifrån deras intressen och inte deras kön. Pedagogerna menar att de 

uppmuntrar barnen till att leka med de leksaker och det material som intresserar dem. Att ge 

barnen samma regler och samma villkor är också något som pedagogerna lägger tyngd på och 

ett fåtal av pedagogerna nämner att det är viktigt att tala med föräldrarna om till exempel  att 

de i deras lucia tåg låter pojkar och flickor vara vad de vill. Pojkar kan vara lucia och flickor 

kan vara stjärngosse med mera. 

Karlskrona kommun  

Alla intervjuad konstaterade att arbetet med jämställdhet ändrats och nu är det ett mer aktivt 

tänk och pedagog 2 säger "Det var lite luddigare förut, nu är det mera linjer, raka linjer" 

Dock menar pedagog 6 att det nog är mest pedagogernas inställning som ändrats, förr ansåg 

man att pojkarna var i "kuddrummet" och flickorna i "dockrummet".  Pedagog 1 tar även hon 

upp att förr var det flickorna som var i dockrummet och det var lite pipinettit, men att det nu 

har ändrats och det anser hon är bra. Pedagog 7 tog upp att i början av 1980 talet fanns det 

både "rödstrumpor" och traditionell gammelsvensk inställning i förskolan, vilket gjorde det 

rörig. Men att det sedan föll tillbaka till en traditionell roll för att sedan bli en debatt igen. 

Hon menar att samhället och förskolan är en bit på väg i jämställdhetsarbetet men fortfarande 

finns det flickor som sitter som neutrala zoner mellan pojkar. Det kanske är därför flickor är 

duktiga på att vara människor i sociala sammanhang och inte för att de är flickor 

Fem av de intervjuade menar att nu ger man barnen mer fria val, man erbjuder inte bara 

dockor till flickor, utan till alla. Man är lyhörd på vad barnen vill göra och ger dem samma 

möjligheter oavsett kön och man uppmuntrar dem till att göra saker de inte alltid brukar göra. 
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Pedagog 5 anser att man kanske inte arbetar medvetet med jämställdhet. Medan pedagog 7 

anser att man försöker,  men att det är jättesvårt i en kvinnodominerad värld, man försöker se 

sig ur ett annat perspektiv och tar då hjälp av de få män man har runt omkring oss. Man har  

föräldrar, män hemma, respektive, alltså anstränger man sig för att spegla det man gör utifrån 

ett annat synsätt, Hon skulle önska hälften var män i förskolan och att det på så sätt hade blivit 

lite enklare att arbeta med jämställdhet. 

7.2.3 Bemötandet och pedagogens förhållningssätt 

Markaryd kommun 

Att behandla barnen lika oberoende av kön är något som är återkommande i intervjuerna och 

pedagogerna har koll på vad styrdokumenten säger. Pedagog 1 nämner att det fortfarande 

finns kommentarer om barnens kläder beroende på deras kön och hon tror att detta beror på 

skillnaden mellan utbildningarna pedagogerna har. Sen när de svarar på om det är något som 

behöver ändrats i arbetet på förskolan är det ”bemötandet” som är återkommande. Även att 

pojkar ska få ha rosa och flickorna ska få ha blått. Material och utformningen av miljön är 

något som dyker upp igen och här menar pedagogerna att du inte ska kategorisera barnen och 

få de att leka i till exempel byggrum och dockrum utan att de ska stimuleras till att leka med 

det de är intresserade av. Barnen ska ses som enskilda individer inte kön menar de.  

Karlskrona kommun 

De intervjuade är överens om att man ska behandla barnen lika oasvett vilket kön de har. 

Pedagog 4 poängterade extra mycket hur viktigt bemötandet är. Hon anser att bemötande av 

barn har ändrat under de senaste åren och att det nog är där hon ändras mest. Att man inte 

alltid är så gulligullig med flickorna  och pojkarna mer "haaa, så starka du är". Hon menar att 

spontant är det ju så men när hon jobbar tänker hon att, hon kan lika väl säga till pojken vilken 

söt och fin tröja du har likväl kan hon säga till flickorna oh vad du är stark, vad du kan. 

Pedagog 4 menar att vi som pedagoger måste ha ett öppet sinne och att vi tänker att lika väl 

får pojkar leka med dockor och att det är inte något man skäms för. Hon menar vidare att det 

är viktigt hur vi som pedagoger bemöter barns handlingar. Pedagog 3 tar upp att man måste 

tänka på hur man uttrycker sig i olika saker. Ett exempel hon tar upp är när man säger åh har 

mamma handlat de kläderna? då kan man vända på det och säga oh har pappa vart och 

handlat kläder? 

 

7.2.4 Begreppet ”hen” 

Markaryd kommun 

Att begreppet hen har fått genomslagkraft i förskolan är något som pedagogerna är oense om. 

Pedagog 1 berättar att hon vet att förskolorna i de större städerna har börjat jobbat med detta 

och har kommit långt och till och med nischat sig inom området. Annars är många av 

pedagogerna positiva till begreppet men där är även många som är negativt ställda till det. 

Pedagog 3 menar att begreppet hen inte ska användas för detta rubbar barnens 

identitetskapande då de faktiskt är ”han” och hon”. Man ska inte behöva vara en ”hen” för att 

barnen ska behandlas lika, detta är helt fel menar tre av pedagogerna. Pedagog 4 tycker att det 

ska finnas ”hen” också. Att om du t ex. har ett barn som har två pappor, då ska detta barnet ha 

rätt att kalla sig ”hen”, det blir det ”tredje” barnet, menar hon. Vidare är många av 

pedagogerna positivt ställda till det och menar att detta är ”vår framtid” det kommer bli att 

alla ska jobba inom detta i förskolan och då måste vi som är personal i förskolan anpassa oss 

efter detta, fastslår dem. 
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Karlskrona kommun 

Angående "hen" är pedagogerna överrens om att det inte fått någon speciell genomslagskraft 

och att de inte känner sig speciellt bekväma med det. Pedagog 6 menar att människan är väl 

ingen grå smetmassa, man ska få vara pojke eller flicka. Vidare menar pedagog 5 att vi  är 

ändå olika och alla ska ha samma möjlighet oavsett  vad vi har för kön, utseende och om vi 

kommer från något annat land. Hon menar  att vi ska ha  samma förutsättningar och bemötas 

som en person. Man är inte en hen, det är nån slags daggmaskbeteende över det menar en av 

de intervjuade. Hon forsätter sen förklara att vi är kvinnor och män. Att vi ska vara stolta över 

det, vi ska vara stolta över varandra och leva i de roller vi har.  

 

7.3 Sammanfattning 

Genom att ha intervjuat och observerat pedagoger på fyra olika förskolor från två olika 

kommuner har vi kommit fram till, att pedagogerna är medvetna om jämställdhetsarbetet och 

om hur barnen ska bemötas utan att göra skillnad mellan könen. Vi uppmärksammade dock 

att pedagogerna under observationerna, till viss del, omedvetet istället stimulerade de 

traditionella könsmönstren. Det framgick att kommunerna arbetar någorlunda dylikt med 

jämställdhet. Skillnaderna mellan kommunerna var förhållandet till begreppet "hen", då de 

intervjuade pedagogerna i Markarydkommun var positiva medan pedagogerna i 

Karlskronakommun inte var lika positiva.  
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8. Analys 
I analysen redovisas de samband vi anser oss ha sett mellan vår teori och vårt resultat. 

8.1.1 Begreppet jämställdhet i förskolan 

Under våra intervjuer var pedagogerna överens om att när de tänkte på jämställdhet tänkte det 

på att det ska vara lika mellan pojkar och flickor och att det handlar om att ge samma 

möjligheter och förutsättningar oavsett vilket kön barnet har. I observation 3 framgick det att 

pedagogerna tillät exempelvis flickor att leka med bilar och pojkar att sitta och pärla. Här ger 

pedagogerna barnen samma möjligheter oavsett deras kön . Vi tog tidigare upp att i Sverige 

används begreppet "jämställdhet" för att beteckna könens lika värde det vill säga att män och 

kvinnor ska ha samma rättigheter och samma villkor i samhället (Öhman, 1999:10). Här anser 

vi att begreppet jämställdhet inte bara handlar om att beteckna det lika värdet, utan då är vi 

inne på begreppet "jämlikhet". Begreppet handlar även om ett samspel mellan alla människor 

att t ex. barn i förskolan får se kvinnor och män arbeta tillsammans.    

8.1.2 Jämställdhet i förskolan – då och nu 

Under våra intervjuer uppmärksammade vi att pedagogerna uppmuntrar barnen till fria val, 

det vill säga de uppmuntrar barnen till att leka med de leksaker och material de finner 

intressanta, samt att samma material erbjuds till alla barn och inte bara exempelvis dockor till 

flickor. Pedagogerna tog vidare upp att man bör uppmuntra barnen att använda material de 

inte alltid bruka använda. Pedagogerna bekräftar här det Henkel tar upp att arbetet med 

jämställdhet i förskolan  handlar om att bredda könsrollerna för pojkar och flickor (Henkel, 

2006.1). Vidare skriver Regeringskansliet att jämställdheter handlar om de vuxnas roll och 

hur de bemöter barnen och vilka föreställningar de har (Regeringskansliet, 2006:4-7).  

En av pedagogerna förde fram att hon önskade att hälften av arbetslaget bestod av män, då 

förskolan är en kvinnodominerad värld och hon anser att det skulle gynna 

förskoleverksamheten. Det framgår att pedagogerna anser att pojkar och flickor ska ha 

tillgång till samma material och uppmuntras att använda det de är intresserade av oberoende 

av kön. Att jämställdhetsarbetet handlar om en jämn fördelning av personal, att det finns män 

och kvinnor på avdelningarna är något som har blivit ett strävansmål för många 

förskolechefer. Argumenten som framförs är att förskolan då har ett bättre arbete med 

jämställdhet när det faktiskt finns en man där också. Även att barnen behöver ha en manlig 

förebild för att de kanske inte har det i hemmet talas det om (Regeringskansliet, 2006:4-7). Vi 

anser att Regeringskansliet målar upp en bild av att det räcker med att en man även jobbar på 

förskolan för att jämställdhetsarbetet ska bli bättre. Detta motsäger vi oss då vi menar att det 

handlar främst om pedagogernas bemötande av barnen utifrån kön som är det grundläggande i 

ett adekvat arbete med jämställdhet.  

8.1.3 Bemötandet och pedagogens förhållningssätt 

De intervjuade säger att om det är någonting som behöver ändras i jämställdhetsarbetet i 

förskolan är det bemötandet. Att pedagogen ska vara medveten om sitt bemötande och 

förhållningssätt. Till exempel tar en pedagog upp att det fortfarande förekommer 

kommentarer om barnens kläder beroende på deras kön. Hennes fundering är att detta speglar 

sig i vilken utbildning man har. En annan pedagog menar att man i verksamheten tänker på att 

man lika gärna kan säga till en pojke vilken fin tröja du har och till en flicka säga vad stark du 

är. Detta för att bryta de traditionella könsmönstren som finns. Förväntningar, värderingar och 

förhållningssätt hos pedagogerna är något som spelar en viktigt roll i arbetet med jämställdhet 

i förskolan menar Hirdman, Öhman och Regeringskansliet. De skriver om att dessa faktorer 



27 

 

spelar in på vilka normer och värderingar man har. Har du till exempel en bild av att flickor 

ska vara lugna och hjälpa till och pojkar är vilda och de behöver hjälp påverkar detta ditt 

förhållningssätt och det kan bli att flickorna hjälper pojkarna och inte själv får någon hjälp. 

Hirdman tar upp isärhållande och menar att pojkar och flickor delas upp i fack utefter kön och 

ett genussystem tillämpas där pojkar och flickor har särskilja egenskaper som ses till beroende 

på vilket kön de har. Vidare tar Hirdman upp att det oftast är de manliga egenskaperna som 

eftersträvas och det manliga blir normen (Hirdman, SOU 1990:44,s 77-78, Öhman, 1999:10 

& Regeringskansliet, 2006:8).  Utifrån vår studie har v fått en kontroversielle bild av 

Hirdmans isärhållande teori, då vi uppmärksammade att pedagogerna ibland gör skillnad på 

könen och ibland inte. I de deltagande förskolorna uppmärksammade vi att det förekom att 

flickorna var normen och inte pojkarna. Det vill säga flickorna var utifrån Hirdman primaten. 

Vid en av observationerna uppmärksammade vi hur en pedagog vid ett tillfälle när en pojke 

och en flicka sitter och pärlar ger pojken en komplimang om hur fint armband han pärlar 

samtidigt som hon tar på det, medans flickan får höra att hon borde lägga halsbandet på bordet 

så att hon inte tappar det på golvet igen.  

I våra observation uppmärksammade vi att pedagogerna lät barnen välja material själva 

utifrån deras intresse. Vid något tillfälle där ett barn inte hade inspiration till en aktivitet kom 

pedagogen med olika förslag på aktiviteter. Här upplevde vi det som att pedagogen gav 

förslag på aktiviteter som barnet inte annars brukade göra.  Pedagogerna går här emot och 

arbetar medvetet för att motverka de traditionella mönstren. Detta kopplar vi till Wahlström 

som anser att om ett barn bryter mot de traditionella könsmönstren och normer som finns, 

finns det en risk att pedagogerna försöker få barnet tillbaka till dessa mönster, utan vetskap 

blir avsikten omedvetet att se till att pojkar bete sig som pojkar bör och flickor som flickor bör 

(Walhström,2003:33-34)  

Vid en observationen där två barn står och skriver sina namn på tavlan, får flickan bekräftelse 

att det hon gjort är bra och att hon kanske ska bli "fröken" hon med. Medan pedagogerna 

säger färre ord till pojken och anmärker på att han inte gjort bra ifrån sig genom att sudda ut 

bokstaven som blev fel och sedan kontrollera honom när han skriver om sitt namn. Flickor får 

oftast höra att de är ”duktiga” och att de presterar bra och detta kan få negativa följer då de 

ibland blir satta i en biroll där de ska hjälpa pojken som har en huvudroll då de anses som den 

som behöver hjälp. Flickans egna behov glöms bort och fokus ligger på den ”stökiga” pojken. 

Även vidare i vuxenlivet kan detta få konsekvenser då flickan är så fokuserad på vad andra 

tycker om henne och hennes prestationer att kroppens signaler undantrycks och hon blir 

överarbetad och sjukskriven (Henkel, 2006:19). Detta anser vi är fel för att pojkens 

självkänsla inte stimuleras då hans självförtroende inte byggs upp som flickans när hon får 

tydliga positiva komplimanger. Flickans självförtroende stimuleras och detta gynnar henne i 

framtiden och gör att hon till exempel vågar testa andra aktiviteter med mer enkelhet jämfört 

med pojken som eventuellt nästa gång inte vågar sig på att försöka skriva sitt namn på egen 

hand utan att pedagogen är med och bekräftar att detta är korrekt.  

Vid ett annat tillfälle uppmärksammade vi hur en pedagog vid samlingen endast gav 

tillsägelse till pojken och inte till flickan.  Flickan forsätter att putta på pojken vilket resulterar 

i att pojken får resterande tid av samlingen sitta bredvid pedagogen medan flickan får behålla 

sin plats även fast det var hon som  sprallig. Vi uppmärksammade här att pedagogen lägger all 

uppmärksamhet på pojken och ser denne som faktorn till konflikten som uppstod . Pojken kan 

då känna sig utsatt och orättvisa behandlad och kan uppleva det som att flickor och pojkar 

behandlas olika och att pedagogen tycker om flickan mer då hon tar flickans parti. Arbetet 
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med jämställdhet handlar om de vuxnas roller och hur de bemöter barnen, vilka 

föreställningar de har, aktiviteter som väljs och motivationsarbetet. Vilka barns intressen 

utgås det ifrån, får alla vara med lika mycket oberoende av varje individs bakgrund i 

verksamheten. Att inte göra skillnad mellan könen är viktigt även om det finns en biologisk 

skillnad. Pedagogerna på förskolan har en tendens att dela upp pojkar och flickor i grupper. 

Till exempel om en pedagog beskriver en situation där en pojke har varit energisk och 

beskriver pojken som ”stökig”. Även om en pojke puttar en flicka kanske denna pedagog 

förklarar dennas handling med att barnet är en pojke och så gör pojkar. Här frigör hon även 

honom från personligt ansvar.  Vidare är det viktigt att namnge barnet vid namn och inte kön 

för annars kan denna pojke att bli representant för hela gruppen av pojkar. Denna pojke är 

stökig och därför är alla pojkar stökiga (Regeringskansliet, 2006:4-7).  

8.1.4 Begreppet ”hen” 

Nationalencyklopedin beskriver "hen" som ett könsneutralt personligt pronomen som används 

i stället för hon och han (2012-12-13). Vi såg en tydlig skillnad på pedagogernas perspektiv 

om begreppet hen. I Karlskrona kommun var det ingen som ansåg att "hen" hade fått någon 

genomslagskraft i förskolan medan i Markaryd var de en som berättade att hon visste att 

förskolor i storstäderna hade börjat arbeta med det samt att det kommit långt och till och med 

nischat sig inom området. Fyra av de intervjuade kunde tänka sig arbeta med detta 

förhållningssätt då de menade att det är "vår framtid" och att alla inom förskolan kommer att 

arbeta med det. Medan de intervjuade i Karlskrona tog avstånd då de menade att barnen inte 

är någon grå smetmassa och man ska få vara pojke och flicka, man är ingen hen. En av 

pedagogerna i Markaryd är emot att arbeta med hen då  hon  anser att "hen" kan rubba 

barnens identitetsskapande då de faktiskt är  en "han" eller "hon".  
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9. Diskussion 
Syfte med studien var att se hur pedagogerna i förskolan arbetar med jämställdhet, hur de 

bemöter barnen och om det kan härledas tills barnens kön. Vi ville även undersöka hur 

pedagogerna bemöter begreppet ”hen” och om de kan tänka sig arbeta med detta begrepp. 

Genom våra observationer har vi fått en bild av hur pedagogerna bemöter barnen på förskolan 

utifrån deras kön.  

I vår studie valde vi att jämföra två kommuner och hur två förskolor i varje kommun arbetar 

med jämställdhet. Vi uppmärksammade att förskolorna som deltog i vår studie hade ett 

överensstämmande perspektiv då det gäller förhållningssätt och bemötandet i 

jämställdhetsarbetet. Den stora skillnaden vi uppmärksammade var att pedagogerna hade 

varierande uppfattningar om begreppet ”hen”. Förskolorna i Karlskrona kommun upplevde vi 

hade en negativ uppfattning om begreppet ”hen” i jämförelse med Markaryd kommun som vi 

upplevde hade en positiv uppfattning om begreppet. Karlskrona kommun kunde inte tänka sig 

att arbeta med detta begrepp och pedagog 6 menar  att man är ingen grå smetmassa, man ska 

få vara pojke eller flicka. Att bli bemött som individ och att man ska vara stolt över den man 

är påpekade de  intervjuade i Karlskrona kommun. De intervjuade i Markaryd kommun ansåg 

att ”hen” är ”vår” framtid, att alla kommer få arbeta med detta i framtiden inom förskolan 

verksamhet och då måste pedagogerna anpassa sig efter detta då det kan bli ett krav från till 

exempel föräldrarna eller samhället.  

9.1 Arbetet med jämställdhet i förskolorna i Karlskrona kommun och Markaryd 

kommun 

Vidare när vi undersöker om förskolornas arbetssätt är det tydligt att deras utformning av 

miljön hade en stor roll gällande perspektivet på jämställdhetsarbetet. Det heter inte 

”dockvrå” utan ”hemvrå”. Rum som antydde till något kön framför det andra skulle göras så 

att de skulle locka alla barn oberoende kön till att leka i varje rum. Att du som pedagog såg 

till vad barnen var intresserade i val av material var också viktigt i arbetet. En del av 

pedagogerna var tydliga med att de inte väljer material som passar pojkar eller flickor utan det 

var material som stimulerade barnen och var pedagogiska som det lades tyngd på. Hirdmans 

teori om isärhållande handlar om att kategorisera barnen utifrån kön. Detta motverkas i de 

intervjuade pedagogernas arbete genom att de anser att det inte finns något typiskt "flickigt" 

eller "pojkigt". Barnen uppmuntras att leka med material som stimulerar och intresserar dem 

oberoende kön. Pedagogerna sa att barnen leker i samma rum och tillsammans. Där fanns inga 

typiska "pojk"- och "flicklekar", utan barnen bjöd in både pojkar och flickor i sin lek. 

Deras likabehandlingsplaner ligger i olika skeden då Markaryds är från 2009 och Karlskronas 

från 2010-2011 men under pågående omarbetning. Dock ser vi ingen skillnad trots att deras 

likabehandlingsplaner är från olika år i deras arbetssätt och vi upplever det som att de arbetar 

med jämställdhet likartat i båda kommunerna. De intervjuade svarar någorlunda lika på 

intervjufrågorna och under observationerna uppmärksammade vi att de förhåller sig liknande 

oavsett vilken kommun de arbetar i. Vi började funderar vilken betydelse 

likabehandlingsplanens utformningsår har gällande hur de arbetar i respektive förskolan i 

varje kommun, då vi inte såg någon skillnad även om planerna hade olika utformningsår. Vad 

som är intressant är att båda likabehandlingsplanerna tar upp att den årligen ska utvärderas 

och eventuellt revideras. Detta är inget som förskolorna i kommunerna verkar ha utfört då de 

aktuella är ifrån 2009 och 2010-2011 och vi anser att detta kan påverka arbete med 

jämställdhet då det är ett förhållningssätt som är en pågående process som återkommande 

måste föras fram och diskuteras. 
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Vår studie  har visat oss innebörden av vad arbetet med jämställdhet handlar om. Det handlar 

inte om att ta bort till exempel dockor och bilar för att dessa stimulerar de traditionella 

könsmönstren utan det handlar om pedagogens förhållningssätt och bemötandet mot barnen 

och att pedagogerna ska stimulera varje barn utifrån dennes förutsättningar och intressen. Att 

vara en reflekterande praktiker och hela tiden reflektera över sitt arbetsätt individuellt och i 

arbetslaget anser vi är mycket viktigt i arbetet med jämställdhet.  Pedagogens medvetenhet 

om sitt egna förhållningssätt är avgörande i arbetet med jämställdhet. Detta såg vi då 

pedagogerna som deltog i vår studie tycktes ha en korrekt bild om vad arbetet med 

jämställdhet innebär utifrån deras svar på intervjufrågorna men när vi såg till observationerna 

var pedagogerna omedvetna om sitt förhållningssätt och stimulerade de traditionella 

könsmönstren istället för att motverka dessa. Öhman tar upp att det är pedagogens värderingar 

och förhållningssätt som måste stå i fokus (Öhman, 1999:16). Det upplevdes ibland som att 

den fysiska miljön var det som det lades mest tyngd på och detta resulterade i att pedagogerna 

”glömde” bort att reflektera över sitt förhållningssätt, om det de gjorde var bra eller dåligt och 

om de gynnade barnen. Detta får oss att tänka på hur viktigt det är i allt arbete på förskolan att 

arbetsgruppen hjälper dig som pedagog att utvecklas och att arbetslaget utvecklas 

tillsammans. Vad vi menar med detta är att om den ena pedagogen håller i en aktivitet bör en 

av pedagogerna delta men samtidigt observera och komma med konstruktiv kritik och till 

exempel frågar som: ” Varför gjorde du detta?” ”Du kanske ska tänka på detta till nästa 

gång?”. Att dina kollegor ger dig respons är oerhört viktigt anser vi.  

Att det ska finnas manliga och kvinnliga pedagoger i förskolan för att det ska bli ett bättre 

jämställdhetsarbete är också en återkommande kommentar. Vidare menar vi att ha manliga 

pedagoger i förskolan är viktigt gällande arbetet med jämställdhet och att barnen behöver 

både manliga och kvinnliga förebilder. Dock handlar det inte, enligt oss, endast om att även 

ha manliga pedagoger, utan det vi har lärt oss är att barnen bör få se män och kvinnor 

samarbeta. Vi menar att bara för att det finns manliga pedagoger också betyder inte detta att 

arbetet med jämställdhet blir bättre men vi tror att det kan medföra att det blir enklare då en 

manlig pedagog eventuellt har ett annat förhållningssätt än den kvinnliga pedagogen vilket 

kan skapa en diskussion parterna emellan som gör att bådas perspektiv utvidgas. Detta 

kopplar vi till Hirdmans isärhållande teori, då personalen i förskolan domineras av kvinnor 

resulterar i att titeln förskollärare och barnskötare kopplas till ett kvinnligt yrke. Barnen 

identifierar sig med de som är av samma kön och ser de som förebilder och normen för hur 

man ska vara. Genom att personalen består av kvinnor och män motverkas synen på att yrket i 

förskolan är ett "typsikt" kvinnoyrke.  

9.2 Bemötandet av barnen i förskolan 

Under intervjuerna framgick det att pedagogerna hade en tydlig bild om att varje individ ska 

behandlas lika utifrån deras bakgrund, etnicitet, kön etcetera . Dock fick observationerna oss 

att uppmärksamma hur pedagogerna gör en sak och säger en annan. Exempelvis är hur flickan 

i observation 1 (se 5.1.1) får positivt beröm när hon tar efter de kvinnliga pedagogerna och 

pojken endast får en till förmaning att sätta sig ner igen. Detta tar Henkel upp och menar att 

det är oftast flickor som får höra att de är ”duktiga”. Pojkar får oftast hjälp medan flickor blir 

mer av en ”hjälpfröken” (Henkel, 2006:19). Här är det tydligt att pedagogerna omedvetet 

bemöter pojkar respektive flickor olika. Vi finner att den andra pedagogen som deltog i 

situationen borde ha uppmärksammat arbetskamratens förhållningssätt och bemötande 

gentemot pojken och flickan, istället förstärkte denna pedagog den andras beröm genom att 

själv delta i de positiva utlåtandena. Om vi ser till observation 1 påminner den om observation 

4 där pedagogen återkommer till pojken med en fråga efter att hon haft en längre konversation 

med en flicka.   
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Pedagogerna är tydliga med att barnen ska få leka med det material som intresserar dem, men 

poängterar att pedagogens förhållningssätt påverkar när det handlar om att motivera barnen 

till val av material till exempel om en pedagog sätter sig och bygger kommer detta säkerligen 

leda till att barnen vill delta i byggandet oavsett kön.  

9.3 "Hen" i förskolan 

Det finns biologiska skillnader, det gör det. Att kalla alla ”hen” och ta bort ”han” och ”hon” 

bedömer vi kan bli negativt om man ser till det långsiktigt då vi anser att det kan påverka 

barnens identitet negativt. Ett exempel som hela tiden kommer upp i våra tankar är när barnen 

blir äldre och hormonerna börjar röra på sig är att skillnaden mellan pojkar och flickor blir 

mer synlig om man ser till den biologiska biten. Pojkar får till exempel mörkare röst och 

flickorna får ljusare. Har barnen då fått lära sig att alla är ”hen” hur påverkar detta barnens 

identitetsskapande i dessa ”känsliga” perioder i livet? ”Varför får jag ljusare röst och ”Tom” 

mörkare?” Svar: ” Jo för att Tom är en pojk….hen. Vänta jag menar att….”. Vad ska man 

säga, hur ska man förhålla sig till detta?  Vi anser att genom att använda begreppet ”hen” vill 

man göra det enklare för sig. Det verkar som om vi  tar bort ”han” och ”hon” så blir det 

enklare för oss och det blir mer jämställt i jämförelse med om vi har kvar ”han” och ”hon”. 

Detta då vi måste lägga mer arbete på vårt förhållningssätt och bemötande till barnen 

oberoende av kön, då blir det ju svårare. Nej, ta bort ”han” och ”hon” så finns det bara ett kön 

och då blir det enklare att behandla alla lika för det finns bara ett kön!? Gör vi detta för barnen 

eller gör vi det för att göra det enklare för oss själva som pedagoger? Kommer det resultera i 

att det i framtiden är kränkande att bli kallad för ”han” eller ”hon”? Kanske i framtiden står 

det tydligt att i skolans styrdokument att traditionella könsmönster ska motverkas och 

individen ska bara bli tilltalad med namn eller ”hen”.  

Utifrån begreppet ”hen” och pedagogernas utsagor var att de som var positiva till begreppet 

refererade till att det var framtiden för arbetet i förskolan men redovisade aldrig om vad de 

själva tyckte om begreppet och om de hade arbetat med ”hen” om de själva fick bestämma. 

Majoriteten vågade inte komma med sina egna tycken. Vi upplevde att det var så för att de 

visste att vi skulle använda materialet i vårt arbete som senare skulle redovisas.  Trots att vi 

lovade konfidentialitet till alla deltagande upplevde vi att de tänkte att de representerade inte 

bara förskolan utan även kommunen och att de måste visa en positiv bild utåt mot ”åskådare”. 

Detta arbete kan ses som ”gratis reklam” för förskolan och då måste pedagogerna som är 

”reklampelare” visa utåt att de är öppna för förändringar. Att de är medvetna om att samhället 

hela tiden förändras och att kraven från både regeringen och hemmet förändras. Trots detta 

var där en pedagog från studien i Markaryd som tyckte att ”hen” var löjligt och att man är 

pojke och flicka, du kan inte komma ifrån att vi ser olika ut.  Utmaningen menade pedagogen 

är att behandla barnen lika men inte ta ifrån dem deras identitet.  

Avslutningsvis vill vi framföra att vi har fått se hur två kommuner arbetar med jämställdhet, 

vad deras syn är på begreppen ”jämställdhet” och ”hen” är och om pedagogerna bemöter alla 

barn lika oberoende av kön. Dock anser vi att eftersom endast fyra observationer genomfördes 

resulterade detta att i sammanställningen kändes det som att vi hade behövt mer empiri för att 

få uttryckligare helhetsperspektiv över pedagogernas förhållningssätt. Vi anser att fyra 

observationer inte kan säkerställa hur pedagogerna förhåller sig i alla situationer. För att få en 

större inblick hade vi kunnat utföra fler observationer på varje förskola och följa 

pedagogernas förhållningssätt och bemötande i den dagliga verksamheten. Även fler 

intervjuer hade det kunnat göras för att få mer empiri som grund i vårt arbete. Vi stötte på 

hinder under vägen då pedagoger som skulle delta hade blivit sjuka då en influensa gick på 

den ena förskolan. Det var lyckosamt att annan personal från andra avdelningar än den 
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avsedda kunde ställa upp samma dag under kort varsel. Vad vi har lärt oss här är att 

fältstudierna bör göras så tidigt som möjligt, då till exempel hinder för pedagogerna som ska 

delta kan uppstå. När det kommer till arbetet med jämställdhet har vi fått ett utvidgat 

perspektiv om vad det handlar om och detta har varit till följd av litteraturen vi läst inom 

ämnet.  

Vi märkte att de pedagoger vi talade med hade vårt ”gamla” synsätt om vad arbetet med 

jämställdhet handlade om, det var mest miljön som de fokuserade på och även om de sa att de 

bemöter barnen lika oberoende av kön syntes det i observationsfallen att de inte gjorde det i 

de fallen och detta anser vi bevisar att vi har föreställningar och förutfattningar om varje kön 

med oss och detta visas oftast i omedvetna handlingar. 
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10. Utblick mot framtiden - Förslag på fortsatt forskning  

Under tiden som vi arbetat med detta examensarbetet har nya tankar och funderingar väckts. 

Vi ställde oss frågan om det hade blivit skillnad i resultatet om vi observerat och intervjuat 

manliga pedagoger. Finns det skillnader i mäns förhållningssätt och bemötande jämfört med 

kvinnor? En annan fråga vi ställde oss var att då det inte finns så mycket forskning om "hen" 

och det verkar bli mer etablerat i samhället, vore det intressant att få veta hur man i förskolan 

och skolan ska tänkas arbeta med det. Vi anser att om "hen" ska etablera sig i förskolan är det 

viktigt att det finns tydliga riktlinjer hur man ska arbeta med det. För att få fram dessa kan 

studier göras där en barngrupp, där hen tillämpas, följas upp i skolan för att se den långsiktiga 

effekten av tillämpningen av begreppet. Hur påverkar detta barnet högre upp i åldrarna, för- 

och nackdelar.  
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Bilagor  
Bilaga 1 

 

Intervjufrågor om jämställdhet 

● Ålder? 

● Kön? 

● Vad har du för utbildning? 

● När och var utbildade du dig? 

● Har du vidareutbildat dig, gått fortbildning? 

● Hur många år har du arbetat i verksamheten? 

● Hur länge har du varit på den avdelningen du är nu? 

● Vad tänker du på när du hör ordet jämställdhet?  

● Hur arbetar ni med jämställdhet? 

● Hur har arbetet med jämställdhet ändrat under den tiden du arbetat inom förskolan? 

● Vad upplever du som flicklekar respektive pojklekar och hur har de ändrats över tid? 

● Ange något eller några saker som går att förändra i barnens vistelse på förskolan ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  

● Hur anser du att man på förskolan ska arbeta för att bryta de traditionella könsmönstren? 

● Hur tänker ni på val av material samt hur ni utformar miljön på förskolan utifrån att 

jämställdhetstänk? 

● Begreppet ”Hen” är något som just nu diskuteras en hel del, hur anser du att ”hen” fått 

genomslagskraft i förskolan och hur arbetar ni med det? 

● Hur ser ni skillnad på pojkar respektive flickors i verksamheten?  

 


