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ABSTRAKT 

 

Syftet med detta arbete är att genom intervjuer se hur förskollärare använder sin miljö i 

sitt jämställdhetsarbete, samt få uppfattning om vilken inställning de har till begreppet 

jämställdhet. Det framkommer i studien att många av förskolorna är i en utvecklingsfas i 

sitt jämställdhetsarbete, medan några andra medvetet inte lägger något intresse och vikt i 

att utveckla jämställdhetsarbetet på förskolan. Respondenterna menar att det automatiskt 

faller sig naturligt i deras dagliga arbete. Det gjordes totalt sju intervjuer med pedagoger 

på förskolor under hösten 2013. 

 

Nyckelord: Förskola, Jämställdhet, Miljö, Strategi. 
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1 INTRODUKTION 

 

Förskolans läroplan är tydlig med sin strävan mot en mer jämställd förskola, då 

jämställdhetsarbetet ska vara ett dagligt verktyg i förskolans vardag i barngruppen. 

För att på så sätt skapa medmänsklighet, accepterande och förståelse för andra 

människor oavsett etniskt ursprung, sexualitet och handikapp. För att uppnå detta 

måste personalen vara mycket medveten och insatt i ämnet, till exempel veta hur 

miljön kan användas som ett hjälpmedel för att lära ut och skapa trygghet i vardagens 

arbete (Skolverket, 2010). Detta arbete i förskolan kommer att ta lång tid, men 

Eidevald (2011) skriver att det som idag betraktas som en självklarhet för oss kan 

imorgon betraktas annorlunda, då vi lever i en ständig förändring i vad som anses 

självklart i samhället. 

När jämställdhet och förskola diskuteras blir ofta resultatet att det finns ett 

jämställdhetsproblem, på grund av att det finns för få manliga pedagoger anställda i 

förskolorna. Däremot är det viktigt att förstå att förskolan inte automatiskt blir 

jämställd om fler män skulle söka sig till förskoleverksamheten. Förskolors 

erfarenhet av manliga pedagoger är att de ofta blir tilldelade traditionellt manliga 

uppgifter, som resulterar i att de traditionella könsrollerna kvarstår (Henkel, 2006). 

Trots att förskolans yrke är dominerat av kvinnor, finns det betydligt fler manliga 

pedagoger idag än förr i tiden. Det beror på att förskolan medvetet kämpar för att 

anställa fler manliga pedagoger. Då fler män kommer in i yrket, lockas automatiskt 

fler män till detta yrkesområde (SOU 2006:075). 

Vi är redan vid födseln beroende av att sätta barnet i så kallade könsrelaterade fack 

där vi har olika förväntningar på dem, då det första vi konstaterar vid en födsel är om 

det är en pojke eller flicka (Öhman, 1999). Pojkar och flickor blir behandlade olika 

redan från starten, pojkar blir uppmuntrade att leka med bilar medan flickor blir 

introducerade att leka med dockor. Barnen blir även ofta bekräftade av den äldre 

generationen genom sina kläder, exempelvis ”vad fin du är i din rosa klänning” eller 

”Oj, vilken tuff tröja du har på dig” (Eidevald, 2011). 

Förskolans läroplan har varit en central punkt under min utbildning och just 

jämställdhetsarbetet blev ett intressant ämne för mig. Detta gjorde att jag automatiskt 

fokuserade lite extra på att titta på just det under mina VFU-dagar ute på förskolorna. 

Detta intresserar mig fortfarande, därför vill jag i mitt examensarbete fördjupa mig i 

hur förskolans personal både ser på jämställdhet och hur de använder miljön som 

verktyg i sitt dagliga arbete med barnen utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
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2 BAKGRUND 

 

I följande kapitel beskrivs först begrepp som har en central roll i detta arbete, 

därefter beskrivs problemområdet, styrdokumentet och den tidigare forskningen. 

Som avslutning kommer en sammanfattning.  

 

2.1 Begreppsförklarningar  

 

2.1.1 Jämställdhet 
Jämställdhet är ett begrepp som enligt Hedlin (2010) har sin fokus på att skapa 

likvärdiga villkor mellan kvinnor och män/ pojkar och flickor i samhället, det vill 

säga sådant som involverar kön. Jämställdhet har även en kvantitativ och en 

kvalitativ innebörd. Den kvantitativa innebörden innebär att ett specifikt kön är 

större i antalet, i till exempel olika yrken. Denna dimension hade en mer 

framträdande plats förr i tiden då antalet var viktigare än förhållandena mellan män 

och kvinnor. 

 

Idag står den kvalitativa innebördens dimension i fokus som avser lika villkor, inte 

lika antal. Hedlin (2010) vill därför poängtera lite extra att det är den kvalitativa 

dimensionen, som är central i skolans jämställdhetsarbete i dagens samhälle.  

Statistiska centralbyrån (2012) talar om så kallad politisk jämställdhet. Det innebär 

att om det läggs ett jämställdhetsperspektiv på vissa områden som exempelvis 

ekonomin, fördelningen av makt och inflytande samt rätten till kroppslig integritet, 

kommer samhället automatiskt bli mer jämställt. 

2.1.2 Jämlikhet 

Jämställdhet och jämlikhet är två begrepp som ofta förväxlas med varandra, men har 

fokus på två olika områden. Jämställdhet har fokus på förhållanden mellan kön, 

medan jämlikhet är ett bredare område som syftar på likvärdiga villkor för olika 

grupper, som förhållanden i exempelvis människor med olika etniskt ursprung, eller 

funktionshindrade individers rätt i samhället (Hedlin, 2010).  

Enligt Henkel (2006) berör jämlikhet även maktförhållanden som påverkas av 

etnicitet, sexualitet och religion.  

”Om man avser förhållandet mellan generationer, sociala klasser, människor med 

olika etnisk ursprung eller liknande så är det bredare begreppet jämlikhet korrekt. 

Att även funktionshindrade elever ska få en god utbildning är en jämlikhetsfråga, 

inte en jämställdhetsfråga” (Hedlin, 2010 s. 11-12).  
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2.2 Styrdokumentet 

 

I förskolans läroplan står det skrivet att ett grundläggande värde som ska hållas 

levande i det dagliga arbetet med barnen i förskolan, är jämställdhet mellan könen, 

samt medmänsklig förståelse till att inte döma andra människor utifrån deras 

olikheter. Detta ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Det är meningen att 

barnen ska få med sig denna värdesyn in i vuxenlivet, för att på så vis skapa ett mer 

jämställt samhälle (Skolverket, 2010). 

Men för att kunna lära ut jämställdhet till barnen måste de vuxna vara medvetna om 

hur de ska bemöta både pojkar och flickor, samt vilka krav och förväntningar som 

ställs på barnen. Det är just det som formar barnens uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Just därför ska alla barn i förskolan oavsett kön få samma 

möjligheter till att pröva på, och utveckla intressen utan begränsningar från 

stereotypa könsroller (Skolverket, 2010). 

Förskolans miljö ska vara en trygg miljö som lockar barnen till lek och lärande, då 

leken är en avgörande faktor i barnens utveckling. Även samarbete i grupp med 

andra barn oavsett kön är viktigt. Förskollärarna ska även ansvara för att varje barns 

åsikt och tankar respekteras av de andra barnen, genom att ge dem en bättre insyn ur 

deras perspektiv, samt öka deras egen empati känsla (Skolverket, 2010). 
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2.3 Teoretiskt perspektiv  

 

Det sociokulturella perspektivets fader är enligt Säljö (2000) Lev Vygotskij. Hans 

perspektiv innebär ett stort intresse för hur människan både individuellt och i grupp, 

utvecklas genom att utnyttja både de kognitiva och de fysiska resurserna. Resurser 

som individen kan finna i sin miljö. Till exempel att ett barn kan ta hjälp av andra 

barn som vet lösningen på individens problem. Därefter när uppgiften är löst kan 

barnet utföra det mer grundligt på egen hand, genom att upprepa det självständigt. 

Detta kallar Lev Vygotskij för ”utvecklingens allmänna lag” (Strandberg, 2006). 

För att barnet ska kunna utvecklas med en annan grupp av individer måste det finnas 

en tydlig kommunikation dem emellan. Grundtanken med det sociokulturella 

perspektivet är att kommunikation endast kan föras vidare med hjälp av mer 

kommunikation, genom detta skapas sociokulturella resurser hos individen (Säljö, 

2000). 

Säljö (2000) skriver även att när barnet har vuxit upp, har individen gått från att 

bestämmas av biologiska faktorer till att leva inom ramen för sociokulturella 

förhållanden. 

Det som skiljer det sociokulturella perspektivet och andra perspektiv åt, är just att det 

sociokulturella har ett stort intresse för lärande i sociala sammanhang (Dysthe, 

1996). 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen att presenteras genom rubrikerna 

Bemötande av könen, Strategier till jämställdhet, Könsskillnader och Förskolans 

jämställdhetsmiljö. 

 

3.1 Bemötande av könen 

 

Hedlin (2010) och Einarsson (2003) skriver i sina avhandlingar att förskollärare är 

omedvetna om att de ofta behandlar pojkar och flickor olika, då de enligt dem anser 

att det inte kan vara möjligt. Många förskollärare anser att lika behandling av pojkar 

och flickor borde vara ett av de enklaste arbetssätten i förskolans vardag, då de anser 

att man gör det som faller sig naturligt i sitt arbete. Vilket just kan vara det som är 

anledningen till deras bemötande av barnen. 

Einarsson (2003) anser att förskollärarna är emot idén om att de möjligen skulle göra 

skillnad på pojkar och flickor. Förskollärarna menade att de vill arbeta jämställt i 

bemötandet av barnen, men att det lätt glöms bort och inte hinns med i den dagliga 

verksamheten (a.a.).  

Hedlin (2010) anser att förskollärare kan komma med många olika bortförklarningar, 

till att just de inte arbetar med jämställdhet i praktiken. Trots att det är förskolans 

uppdrag. Det låter ofta som exempelvis ”Det gäller inte mig”, ”Det gäller andra 

kulturer” eller ”Det gäller bara i specifika situationer”. De anser då att det inte gäller 

dem själva (a.a.). 

Henkel (2006) skriver i sin avhandling att förskollärarna har en viktig roll i 

förskolebarnens vardag, då barnen härmar och iakttar förskollärarnas medvetna och 

omedvetna handlingar i verksamhetens vardag. Barnen lär sig efter de regler och 

normer som förskollärarna har satt upp och handlar efter. Därför är det viktigt att 

även ha ett observerande fokus på sig själv som förskollärare, så man blir medveten 

om vad alla ens handlingar utstrålar inför barnen. Hellman (2008) tar upp ett 

exempel på detta, där en förskola koncentrerar sig på att pojkar ska lära sig empati 

för att kunna minska på konflikterna. Däremot ansågs pojkarna i andra tillfällen för 

att vara gnälliga, och uppmanades till att vara så kallade ”riktiga” pojkar och blev 

tillsagda att inte bete sig som bebisar av förskollärarna. 

När det gäller konflikter menar Eidevald (2009) att barnen måste få chansen att 

själva försöka lösa konflikten, inte att förskolläraren alltid ska komma till 

undsättning och lösa barnens uppstådda konflikt. Däremot ska inte förskolläraren 

ignorera situationen som uppstår utan på avstånd iaktta dess utveckling. Därför måste 

förskollärarna uppfatta vilka situationer barnen själva kan lösa, samt vilka situationer 

som de måste ingripa och vägleda barnen i.  

I den dagliga verksamheten kallar förskollärarna ofta omedvetet djur för ”han”, trots 

att vi inte har konstaterat vad det har för kön. Detta kan förekomma i exempelvis 

förskollärarnas sagoböcker vid högläsning, men även i temaarbeten där 

förskollärarna tar hjälp av exempelvis en maskot som leder arbetet. Därför blir ofta 

gosedjuret en ”han” i barnens bearbetningsprocess (Henkel, 2006). 
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Förskolan ska ge varje barn möjligheten att prova på nya aktiviteter som skapar mer 

jämställdhet hos individerna. Däremot är det viktigt att dessa möjligheter inte blir till 

tvång för barnen. Exempelvis om en pojke inte vill klä ut sig i klänning, då är det 

hans val och det ska förskollärarna respektera. Det viktigaste är att förskollärarna 

erbjuder chansen till att prova på (Giraldo, 2012).  

En lek har många olika roller som bemöts på olika sätt, beroende på var leken tar 

plats. Hellman (2008) beskriver i sitt resultat att i samband med intervjuer framkom 

det att flickorna bestämde lekar i dockvrån, där rollen ”mamma” hade störst status 

och fick därmed bestämma mycket. Den lägsta statusen i dockvrån var ofta ”bebis” 

som inte innebär mycket deltagande, utan enbart att bara ligga ner och bli bestämd 

över av de andra i leken. Dessa bebisroller tilldelades ofta pojkar och de yngre 

barnen. Dockvrån var utformad och anpassad för flickor, vilket gjorde att just flickor 

bestämde där. Pojkarna däremot bestämde mer i lekhallen där vilda lekar som 

exempelvis ”Batmanleken” utfördes. Där blev flickorna och de yngre barnen 

tilldelade de roller med lägre status, medan pojkarna fick de roller som innebar högre 

status och därför fick bestämma mer (a.a.). I en observation gjord av Giraldo (2012) 

leker en pojke med en docka i en dockvagn och får syn på en annan pojke som leker 

med tåg. Pojken med dockan går fram och säger att hans docka vill åka med tåget. 

Den andra pojken tar då sitt tåg och går till ett bord en bit bort. Pojken med dockan 

följer med och sätter sig bredvid. Leken ändras då och inleds med att hämta mat till 

dockan som nu är deras gemensamma bebis. I denna observation har pojkarna inte 

blivit tilldelade någon statusroll, som barnen däremot blev i ovanstående lekar. Trotts 

att de leker med leksaker från dockvrån där flickorna bestämmer. 

Hedlin (2010) anser att om en individ väljer att ta upp jämställdhetsfrågor på 

exempelvis sin arbetsplats, ska individen ha i åtanke att de andra individerna 

förmodligen inte delar samma synsätt. Därför är det viktigt att innan vara väl påläst i 

ämnet. Samma person riskerar även att efteråt bli kritiserad för sitt utseende och 

andra orelaterade ämnen, då jämställdhet kan få individen att låta okvinnlig eller 

omanlig. Exempelvis där en kvinna talar för jämställdhet men samtidigt ser mycket 

feminin ut. 

 

3.2 Strategier för jämställdhet 

 

För att lyckas bryta de traditionella stereotyperna hos barn, är det viktigt att varje 

barn får chansen att utforska olika stereotypa föreställningar. Det behöver inte vara 

stora förändringar i verksamheten. Till exempel vid ett födelsedagsfirande på en 

förskola i Amerika använde förskolan sig av att ett rosa ljus tänds för pojken som 

fyller år istället för ett traditionellt blått ljus som stereotypt passar pojkar (Giraldo, 

2012).  

För att bryta vanorna med att beskriva fantasiväsen i sagoböcker som ett manligt 

kön, kan pedagogen helt enkelt byta ut namnen, könet eller ta bort könet på figurerna 

i bokens värld och istället ersätta det med könsneutrala namn och benämningar 

(Henkel, 2006). 

Under dagliga sånger tillsammans med förskolebarnen, är det enligt Giraldo (2012) 

viktigt att förskollärarna tänker över och analyserar varje sångs 
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jämställdhetsbudskap. När de gäller könsstereotypa sånger kan man ge barnet 

möjlighet att komma på hur de även kan få in det andra könet i sången (Henkel, 

2006).  

För att kunna locka flickor att pröva på en så kallad ”killsport” och få dem att se att 

denna sport inte enbart riktas till pojkar, utan även till flickor. Då kan man ta tillvara 

på flickornas trygghet till varandra, genom att bygga upp ett flicklag. Då blir det 

både tryggt och spelet blir på deras egen nivå, jämfört med vad det hade blivit om 

pojkar hade blandats in i lagen. Det blir även lärorikt för pojkarna som får se att även 

flickor kan spela och utföra en så kallad stereotyp ”killsport” (Giraldo, 2012). Barnen 

kan även motiveras till att prova på nya aktiviteter, genom att de får upp ögonen för 

hur deras föräldrar utför aktiviteter. Till exempel en flicka kommer på att hennes 

pappa spelar fotboll och drar då slutsatsen att även hon kan försöka (a.a.).  

Flickor och pojkar ska ha rätten att få prova på nya aktiviteter i förskolan och därmed 

ledas mot ett mer jämställt liv. Däremot är det viktigt enligt Giraldo (2012) att 

barnen även får uttrycka sina känslor på olika sätt. 

Enligt Hedlin (2010) påstår en del förskollärare att könsrollerna är helt biologiskt 

förutbestämda, och anser att det inte går att göra någonting åt att flickor är tysta och 

passiva medan pojkar är mer bråkiga och aktiva. Hedlin (2010) anser även att det 

förskollärarna blir upprörda över är tanken på att göra om barnen till någonting de 

biologiskt inte är. 

Eidevald (2009) anser att flickor får mer utrymme till ansvar än vad pojkar får vid 

exempelvis påklädning, pojkar blir ofta hjälpta fortare av förskollärarna än vad 

flickorna blir. Det beror på att förskollärarna ansågs ha erfarenhet av att pojkarna 

alltid är oansvariga vid sådana tillfällen, medan flickorna alltid tar ansvar vid 

påklädning (a.a.). Trotts att förskollärarna vill ge flickorna mer utrymme till att ta 

plats och göra sin röst hörd, menar Hedlin (2010) att när det väl händer upplevs 

flickorna som bråkiga och stökiga och därmed dras de automatiskt tillbaka av 

förskollärarna. 

Eidevald (2009) skriver om ett tillfälle vid en påklädning där en pojke fick mycket 

hjälp av pedagogerna då han enligt förskollärarna uppträdde oansvarsfull, medan 

flickorna tog sin tid och bad om hjälp vid behov. Att just flickorna fick klä på sig i 

lugn och ro utan hjälp berodde på att förskollärarna visste från tidigare erfarenheter, 

att flickorna var så pass ansvarsfulla att de kunde klara av det själva. Däremot om 

förskollärarna hade haft samma respekt och förtroende för pojken, och enbart hjälpt 

till genom kommunikation, hade pojken i längden lärt sig att klä på sig självständigt.  

Flickor tar enligt Eidevald (2009) mer ansvar och är lugna i olika känslomässiga 

beteenden, medan pojkarna förväntas vara vilda och högljudda. Ett av 

jämställdhetsarbetets mål är att få både flickor och pojkar att förstå, att det är okej att 

visa sina känslor. Därför är det viktigt som förskollärare att låta varje barn oavsett 

kön, få uttrycka sina känslor hur de vill (Giraldo, 2012). 

 

3.3 Förskolans jämställdhetsmiljö 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att förskolans miljö inte enbart innefattar byggnadens 

väggar, färger och former. Miljön på en förskola är även personalens uttryck och 
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känslor gentemot barnen och deras föräldrar. Giraldo (2012) beskriver en förskolas 

miljö, som är utformad med ett respektfullt intryck som grundas på barnens idéer och 

känslor. Denna förskola har som mål att barnen ska respektera varandra, pedagogen 

och sig själv, på så vis respekterar förskolläraren dem samt deras val, idéer och 

känslor.  

Hedlin (2010) skriver att flickor uppmuntras till att vänta och anpassa sig efter 

pojkarnas närvaro som oftast är större och mer intensiv. Pojkarna blir ofta sedda 

direkt när de behöver hjälp i förskolan, däremot är kommunikationen kortare och 

mer tillsägande till pojkarna än till flickorna. Trots det blir flickor som tar plats och 

är högljudda, tillbakadragna av förskollärarna på grund av att de anses vara för 

stökiga. Detta ger en så kallad dubbelmoral som förmodligen är omedveten (a.a). 

Einarsson (2003) anser att anledningen till att pojkar får mer hjälp är på grund av att 

förskollärarna anser att pojkar inte är lika skolmogna som flickorna är, och tillåter då 

flickorna att ta mer ansvar. 

Giraldo (2012) beskriver en förskola som hade målet att skapa en miljö som är 

balanserad, samt strävar mot att behandla alla barnen lika. För att kunna uppnå detta 

var det viktigt att varje förskollärare var noga med att låta alla barnen få sin röst 

hörd. Genom observation av varje enskild individ kunde de se vilka barn som kom i 

skymundan samt vilka som behöver dras tillbaka lite så alla kan få synas och höras 

oavsett kön. Genom att miljön var balanserat utformad och förskolläraren alltid 

försökte få varje barns röst hörd, resulterade det i att barnen själva började visa 

respekt mot varandra oavsett kön (a.a.). 

När en jämställd miljö ska skapas på en förskola måste vi tänka på alla de små men 

avgörande detaljerna, både leksaker och inredning som till exempel mattorna. Vid 

den traditionella samlingen är det vanligt att samla barnen runt en stor cirkelformad 

matta, därför måste mattan vara så pass könsneutral som möjligt. Den kan då inte 

vara täckt med bilar eller blommor, istället kan man investera i en matta som är 

enbart i en färg (a.a.). Henkel (2006) vill även peka på att förskollärarna ska ta sig 

tiden att se över vad böckerna på förskolan utstrålar till barnen utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

3.4 Sammanfattning  

 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är tydlig med att förskolan dagligen ska 

arbeta med jämställdhetsarbetet i verksamheten. Miljön på förskolan ska vara ett 

hjälpmedel till att aktivt arbeta med just jämställdhet, genom att enligt Giraldo 

(2012) och Henkel (2006) ha till exempel enbart könsneutrala leksaker och böcker. 

Förskollärarna ska även ha ett medvetet och ständigt tänk på vad deras inredning och 

vad de själva utstrålar till barnen. Därför menar Henkel (2006) att det är viktigt att 

ständigt ha en självobserverande syn på sig själv som förskollärare, på så vis kunna 

se och vara medveten om sina egna handlingar. Förskollärare i Hedlins (2010) studie 

är ofta omedvetna om att de behandlar pojkar och flickor olika, trots att just den 

handlingen i dagens förskoleverksamhet enligt dem, ska vara en av de lättaste att 

tillämpa. 
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I Hellmans (2008) studie får vi veta att rummens inredning på förskolan har en 

avgörande betydelse för vilken lek som kommer startas, vilket kön som får den 

högsta statusen och därmed får kontroll över att styra lekens utveckling. Om 

konflikter i leken skulle uppstå barn emellan, är det viktigt att förskolläraren iakttar 

händelsens förlopp på avstånd och ger barnen chansen att träna sina sociala förmågor 

i att lösa konflikterna själva. Om barnen själva inte kan lösa konflikten får 

förskolläraren ingripa och tillsammans med barnen styra mot en lösning (Eidevald, 

2009). 
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4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

4.1 Syfte 

 

I den tidigare forskningen betonar många forskare hur viktig den fysiska och 

psykiska miljön är på förskolorna för barnens jämställdhetsutveckling. Mitt syfte 

med denna studie har då blivit att genom intervjuer ta reda på hur förskollärarna 

använder den vardagliga miljön till att arbeta med jämställdhet i sin barngrupp på 

förskolorna. 

 

4.2 Frågeställningar 

 

 Vilka strategier tillämpar förskollärare för att uppnå jämställdhet på 

förskolorna? 

 

 Hur beskriver förskollärarna utformningen av förskolans miljö utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv? 

 

 Hur beskriver förskollärarna sin syn på jämställdhet? 
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5 METOD 

 

I detta kapitel presenteras den metod som har använts för att samla in material till 

min undersökning. Här presenteras även ett kritisk synsätt på valet av metod samt 

förklaring på hur bearbetningen av materialet utfördes. 

 

5.1 Undersökningsmetod 

 

När en undersökning skall utföras ute på fältet är det viktigt att ha en förbestämd 

metod att tillgå, för att kunna få bästa möjliga resultat i slutändan. En metod som kan 

utföras enligt Patel och Davidsson (2003) är intervjuer, som är den metod jag har 

valt. Där intervjuaren och respondenten träffas och pratar öga mot öga. Det är en bra 

metod att använda sig utav om du är villig att förbereda dig mycket, och vilja få ut 

mycket material i slutändan. Därför var jag noga med att sätta mig in i mitt valda 

ämne innan den utsatta tiden för intervjun, genom litteratur som enligt Patel och 

Davidsson (2003) är den vanligaste källorna vi hittar kunskap i. 

Jag har valt att utföra en halvstrukturerad intervju där jag har förberett frågor som 

respondenten ska besvara, med plats för nya spontana frågor i syfte att besvara 

originalfrågan ytterligare. Den utsatta tiden beräknas ta cirka 20 till 30 minuter vilket 

en intervju med utrymme för spontana frågor vanligtvis brukar ta (Kylén, 2004). 

Trost (2010) tar upp fördelarna med att spela in intervjun med bandspelare, 

intervjuaren blir genast mer inbjudande och delaktig för respondenten. Därför har jag 

valt att utifrån respondentens samtycke spela in intervjun med bandspelare. Jag hade 

även penna och papper till hands för eventuella anteckningar om exempelvis 

respondentens kroppsspråk vid varje besvarad fråga.  

Trots att ingen grupp skall observeras handlar en intervju till stor del om att 

observera respondenten. Løkken (1995) anser att det är en fördel att träffa den som 

blir intervjuad, då du kan få mycket mer utav det istället för att skicka ett dokument 

som respondenten får fylla i. Om du bestämmer ett möte inför en intervju, får du 

möjligheten att se respondentens kroppsspråk, både kroppsmässigt och 

ansiktsmässigt. (a.a.) 

När du ska intervjua någon om till exempel deras yrke eller deras syn och metod, är 

det viktigt att vara helt neutral. Främst i ditt kroppsspråk. Ett tillfälle där du 

möjligtvis höjer ögonbrynen efter respondentens svar, kan tydas som något negativt 

och gör er dåvarande relation obehaglig och fientlig. Däremot om respondenten 

märker att du är intresserad av vad han eller hon har att säga, genom att vara rak i 

ryggen och ha ögonkontakt, kommer han eller hon med glädje att dela med sig. 

Dessa små handlingar är oftast omedvetna och oskyldiga ifrån intervjuarens sida, 

men kan vara avgörande för en bra eller dålig intervju (Patel, 2003).  

Vid en intervju är det viktigt att tänka på de små detaljerna som kan vara avgörande 

för ett bra och positivt bemötande. Det är detaljer som exempelvis att den som 

intervjuar ska vara neutralt klädd, genom att inte ha för starka färger på sina kläder. 

Smycken ska inte utmärkas för mycket och om intervjuaren har tatueringar ska de 

döljas. Intervjuaren får givetvis ha åsikter men under en intervju ska de inte visas 
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(Trost, 2010). Detta tänkte jag mycket på när jag skulle välja utstyrsel inför mina 

intervjuer.  

Om jag inte förstod svaret fullt ut vid en intervjufråga, var jag noga med att muntligt 

sammanfatta svaret och därefter försäkra mig inför respondenten om att jag hade 

uppfattat rätt. Løkken (1995) skriver att den som intervjuar alltid ska försäkra sig om 

att svaret är korrekt uppfattat, genom exempelvis följdfrågor.  

 

5.2 Undersökningsgrupp 

 

När det kom till att välja ut mina respondenter, valde jag att använda mig av en 

metod som Denscombe (2009) kallar för bekvämlighetsurval. Detta innebär att jag 

utnyttjade mina kontakter som jag sedan tidigare har en relation till. 

Enligt Trost (2010) kan man ta kontakt på flera olika sätt genom att ringa eller 

besöka de som ska intervjuas. Jag valde att ringa till de förskolor som jag redan 

kände till där de själva fick avgöra om de ville eller kunde delta, många ansåg sig 

inte ha tid eller inte var tillräckligt insatta i ämnet jämställdhet och tackade därför 

nej. 

Antalet respondenter som intervjuades blev totalt 7 stycken där alla var förskollärare, 

två män och fem kvinnor. Dalen (2008) anser att man inte ska intervjua för många 

respondenter då bearbetningen av materialet är en tidskrävande process. 

 

5.3 Etiska aspekter 

 

Innan jag påbörjade min intervju med förskollärarna hade jag i åtanke att en intervju, 

kan synliggöra respondentens innersta tankar och handlingar som kan vara känsliga. 

För att bevara respondentens integritet finns det fyra krav som intervjuaren måste 

respektera vid en intervju. Den första är informationskravet där jag ska informera 

förskolläraren om vad vi kommer att prata om, hur vi kommer att gå till väga och 

vilka som kommer att få ta del av materialet. Sen har vi samtyckekravet som ger 

förskollärarna frihet att själva bestämma om de vill delta, konfidentialitetskravet 

som innebär att jag ansvarar för att all information behandlas med största sekretess. 

Till sist är det nyttjandekravet som innebär att materialet endast används inom min 

studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

Därför började jag vid mina telefonsamtal med att informera om vad intervjun 

kommer att handla om, även att allt kommer behandlas med största sekretess samt att 

materialet enbart kommer att användas i mitt arbete, där deras namn utesluts. 

Därefter fick respondenterna själva bestämma om de ville ställa upp eller inte. 
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5.4 Genomförande 

 

Patel och Davidsson (2003) skriver att innan en intervju kan ta form måste vissa 

förberedelser göras med frågorna, intervjuaren måste täcka alla aspekter i sina 

frågeställningar. Frågorna ska ställas på ett sätt så inga missuppfattningar kan 

förekomma, genom att rensa bort onödiga frågor. Det är bra att intervjuaren innan 

den utsatta tiden tränar sin intervjuteknik så personen är väl förberedd, och ger ett 

professionellt intryck som intervjuare. Allt detta har jag haft i åtanke när mina 

intervjufrågor formulerades, jag övade både framför spegeln och med bekanta för att 

bygga upp mitt självförtroende som intervjuare inför de kommande intervjuerna. 

När den första kontakten togs valde jag att kontakta förskolorna via telefon genom 

att presentera mig och berätta varför jag ringde. Enligt Trost (2010) måste jag 

försöka locka personerna till att ställa upp på min intervju, då de ofta ger till svar att 

de inte är intresserade eller att de inte är insatta i ämnet. Därför måste jag locka dem 

till att ställa upp utan att vara för påstridig. Detta måste ske på en gång då första 

kontakten är avgörande för om intervjun över huvud taget kommer att ske.  I dessa 

samtal bestämdes även tid och plats för intervjun, respondenten fick även veta hur 

lång tid intervjun var beräknad att ta. Några valde att inte ställa upp på grund av just 

tidsbrist eller för att de var för lite insatta i ämnet, däremot valde många att ställa upp 

då de sedan tidigare kände mig. De kände sig då bekväma och blev mer öppna för en 

kommande intervju. 

När mötet skulle ta plats var jag mycket noga med att visa ett professionellt intryck 

som Trost (2010) tar upp genom att skaka personens hand, och presentera mig för de 

som inte redan sedan tidigare var bekanta med mig.  

När jag tillsammans med respondenten skulle välja ut en lämplig plats för vår 

intervju, tänkte jag på att det enligt Trost (2010) är svårt att finna en lämplig och bra 

plats för en intervju. Det beror på olika störningsmoment som både kan uppkomma i 

respondentens hem och arbetsplats. Därför valde jag att låta respondenten välja plats 

där han eller hon kände sig som mest bekväm. Oftast blev det ett avskilt rum på 

förskolan. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det två sätt att registrera intervjusvaren, att 

föra anteckningar och spela in intervjun med hjälp av ljudinspelning. Jag har valt att 

använda mig av båda dessa metoder för att få så mycket information och insamlat 

material som möjligt. Däremot innan en inspelning kan ta fart, måste individen som 

ska spelas in ge sitt medgivande och tillstånd (a.a.). Om respondenten inte gav sitt 

samtycke till att bli inspelad, förde jag enbart anteckningar. När intervjun var över 

tackade jag med att skaka deras hand för att de ville ställa upp, samt frågade om de 

var intresserade av att få en kopia på arbetet när de är klart. 

 

5.5 Bearbetning av material 

 

När allt material var insamlat var det tid att bearbeta allt, för att kunna analysera fram 

svar på mina forskningsfrågor. Bearbetningen gick ut på att först lyssna av de olika 

ljudinspelningarna från intervjuerna, där jag sedan skrev ner alla svar respondenterna 
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angav på papper samt såg över mina anteckningar från varje tillfälle. Därefter 

kategoriserades respondenternas svar under mina forskningsfrågor, för att på så vis få 

en tydlig överblick om ett mönster eller likheter möjligen kunde uppkomma. Vilket 

Dalen (2008) och Patel och Davidsson (2003) anser är en bra metod att tillgå till.  

Allt detta skrevs sedan ihop till ett resultat genom att systematiskt gå igenom 

materialet, och då hitta relevanta kategorier som ger läsaren möjlighet att förstå 

innehållet på en mer tolkande och teoretisk nivå (Dalen, 2008). 

 

5.6 Metodkritik 

 

Metoden att gå ut och intervjua förskollärare var den bästa för just mig då jag sökte 

svar på specifika frågor till mitt arbete. Det kallas enligt Bjurwill (2001) för en 

sökmetod. Att ta hjälp av en bandspelare som Patel och Davidsson (2003) skrev om 

var rätt beslut, då jag i min bearbetning kunde gå tillbaka och lyssna på hela 

intervjuerna flera gånger.  

Det finns en risk att intervjun inte tas på allvar, om respondenten är en person som 

intervjuaren sedan tidigare känner anser Kylén (2004). Att exempelvis personerna 

kan komma ifrån ämnet och börja diskutera andra saker som inte rör intervjun. Detta 

förekom även för mig vid några tillfällen som jag försökte undvika, däremot blev de 

flesta respondenter professionella när väl intervjun tog fart. Genom att lyssna och 

även skriva ner varje svar, kunde jag se nya mönster och tankesätt. Sådant som jag 

innan inte hade uppfattat vid enbart avlyssning av inspelningarna, däremot att skriva 

ner allt på papper resulterade i extra arbetstid. 
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6 RESULTAT 

 

I detta kapitel kommer, med hjälp av all de insamlade materialet, resultatet av 

frågeställningarna att presenteras i form av olika rubriker och underrubriker. 

 

6.1 Förskollärarnas strategier  

 

6.1.1 Uppmuntra barnen att prova på 

Många utav respondenterna talade mycket varmt om att uppmuntra barnen till att 

prova på nya aktiviteter, som tycks bära med sig traditionella könsmönster. De 

strävar alltså efter att både pojkar och flickor ska prova på att både exempelvis spela 

fotboll/innebandy, pärla och sy.  

Respondenterna anser att barnets kön inte ska vara något hinder till att prova på nya 

saker. Många av förskollärarna använder sig av att uppmuntra barnen till att prova på 

andra könstraditionella lekar. Om exempelvis förskollärarna uppmärksammar att 

samma flicka leker varje dag med dockor, brukar de uppmuntra barnet till att även 

prova på att leka med bilar eller bygga. 

 

”När vi planerar vår verksamhet tänker vi att alla barn ska prova aktiviteterna 

oavsett om det är bandy, fotboll, göra halsband, måla, snickra, sy osv. vi försöker 

uppmuntra barnen att göra saker som uppfattas som traditionellt kvinnligt eller 

manligt, oavsett kön.” 

 

Enligt respondenterna var det viktigt att tänka på att oavsett om pojken eller flickan 

mot förmodan inte skulle vilja prova på nya aktiviteter, är det ändå viktigt att 

förskollärarna i alla fall erbjuder barnen möjligheten till att prova på. Däremot ska 

det inte bli ett tvång för barnen att prova på. 

 

”Vi brukar uppmuntra barnen och föregå med gott exempel genom att delta och 

bjuda in till lek, då brukar barnen våga mer.” 

 

En respondent anser att varje barn ska få lite tid varje dag att prova på tekniska 

apparater som datorer eller surfplattor, då förskollärarna vill introducera barnen på 

denna förskola till det nya tekniska samhället. Genom detta hoppas förskollärarna 

kunna få fler flickor intresserade av tekniska yrken som idag är dominerade av män, 

genom att tänka långsiktigt. 

 

”Det är viktigt att få upp flickors ögon för all det tekniska som finns i vår vardag, så 

kanske med lite tur framtidens tekniska yrken har fler kvinnor än vad de har idag. 

Det är ju den tiden vi styr mot.”  
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6.1.2 Låta barnen delge sina uppfattningar 

Respondenternas erfarenhet av jämställdhetsarbete är skiftande, några hade många år 

av erfarenhet medan andra precis har påbörjat arbetet i praktiken. Däremot arbetade 

förskolorna på olika sätt med jämställdhet i vardagen. En metod som förekom på 

förskolorna var att förskollärarna lät barnen ta ställning i vad som är kvinnligt och 

manligt genom hörnstationer. 

 

”Vi har gjort hörnövningar där barnen har fått en fråga och sedan valt att ställa sig i 

ett hörn med skylt ”kvinnligt” eller ”manligt”.”  

 

”Kul att höra vad barnen har för syn och uppfattning.” 

 

Det har framkommit i undersökningen att några respondenter ställer frågor som 

exempelvis ”Vad jobbar mamma och pappa med?” till barnen, där varje individ får ta 

ställning och delge sin egen uppfattning. Då får förskollärarna större förståelse för 

var de står i sitt aktiva jämställdhetsarbete på förskolan samt kunna införa ändringar i 

sitt arbete och strategier för att kunna uppnå de önskade resultaten i barngruppen. 

En annan metod som användes var att de kvinnliga och manliga förskollärarna 

medvetet bytte uppgifter som var könsstereotypa, exempelvis under aktiviteter där 

barnen får sy tog en manlig förskollärare medvetet det ansvaret. Under aktiviteter 

som handlade om exempel snickeri eller bollspel tog kvinnorna huvudansvaret. 

 

”… det gäller att själv bryta sina egna föreställningar och vara flexibel till att prova 

på nya saker som inte alltid har varit för båda könen, för om vi vuxna inte kan 

försöka, hur ska då barnen bli motiverade?” 

 

”Vi försöker så mycket vi kan att byta uppgifter med de kvinnliga förskollärarna… 

och genom att byta uppgift så lär också vi vuxna oss nya saker.” 

 

6.1.3 Motverka könsstereotypa framtida arbeten 

Idag är tekniken en stor del av den pedagogiska vardagen med barnen, där 

förskollärare använder sig av datorer eller surfplattor i syfte för att dokumentera. 

Några av respondenterna anser att detta kommer vara en stor del av varje barns 

uppväxt, utbildning samt framtida yrke. Därför avser de respondenterna att låta varje 

barn få tillgång till teknisk utrustning varje dag. Syftet med detta är att barnen ska 

redan från början bli introducerade till den tekniska världen och på så sätt öka 

chansen till att både kvinnor och män ska söka sig till det arbetet när de har vuxit 

upp. På så vis blir inte det arbetet könsbestämt. 

 

”Vi måste ju tänka långsiktigt i alla former av barnens lärande och utveckling.” 
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6.1.4 Styra barnen mot jämställdhet 

Om barnen är medvetna om jämställdhetsarbetet i vardagen eller inte, spelar enligt 

respondenterna ingen roll. Enligt dem var det viktigaste att barnen hade roligt. Just 

omedvetenheten hos barnen ansåg respondenterna var en fördel i de planerade 

aktiviteterna. Respondenterna ansåg att barnen lär sig mer när de är omedvetna om 

vad aktiviteten lärde dem, samt vad för könsstereotyper som aktiviteten egentligen 

speglar. Till exempel att utföra en uppgift där alla barnen ska sy, behöver de inte veta 

att just sy oftast talar till det kvinnliga könet.  

 

”De bryr sig inte så länge de har roligt.” 

 

”Det blir mer naturligt för barnen om vi bara säger att ”idag syr vi fiskar-varsågod!” 

Vi lägger fram material och både flickor och pojkar gillar att sy. De är fortfarande 

ganska omedvetna om vad som anses vara manligt och kvinnligt på förskolan.” 

 

Att ta vara på barnens synpunkter och förslag, samt ge plats för dem i den 

pedagogiska verksamheten ansåg respondenterna vara en viktig fördel. 

Respondenterna anser att på så vis kvarstår barnens intresse, som de sedan kan bygga 

vidare med och göra verksamheten mer intressant för barngruppen. 

 

”Som pedagog ska man också kunna fånga upp och styra in mot tydliga mål utifrån 

våra styrdokument, men samtidigt följa barnet i deras intressen.” 

 

6.1.5 Förskollärarnas behov av stöd i jämställdhetsarbetet  

Många av respondenterna uttrycker sig finna stöd för sitt jämställdhetsarbete i 

förskolans läroplan. Men att det är på förskollärarens eget ansvar att med jämna 

mellanrum ta sig tiden, och se över läroplanen regelbundet. De läser även böcker och 

tidningar om jämställdhet och försöker hålla öppna samtal flytande i vardagen, på så 

vis anser respondenterna att de ständigt kommer vara insatta i jämställdhetsarbetet.  

 

”Vi läser böcker, diskuterar och jobbat medvetet för att jämställdhetstanken ska sitta 

i ryggmärgen.” 

 

Respondenterna önskar mer planerade timmar för just jämställdhetsplanering i sin 

verksamhet, där de tillsammans kan diskutera och planera saker som mycket sällan 

förekom under deras vanliga planering. Om det fanns tid och utrymme för 

exempelvis föreläsningar eller liknande om just förskolans jämställdhetsarbete, hade 

de flesta förskollärarna utnyttjat tiden. Tyvärr upplever samtliga respondenter att just 

tiden rinner iväg och måste läggas på viktigare saker, som exempelvis pedagogisk 

dokumentation. 
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”Idag räcker inte tiden till som vi så länge har önskat, och den lilla tiden som finns 

måste vi lägga på dokumentation.” 

 

6.1.6 Omotiverade till jämställdhetsarbete 

Det framkom även att några respondenter beskrev sig själva som omotiverade till 

jämställdhetsarbetet, de berättade att eftersom de länge har arbetat med jämställdhet i 

verksamheten, tycks det enligt dem inte vara någon mening med att fördjupa sig mer 

i området. De väljer istället att lägga mer fokus på andra delar av verksamheten. 

 

”Vår förskola har alltid haft en stor ingång på jämställdhet, så just nu lägger vi 

energi på andra delar av vår verksamhet.” 

 

”… jämställdhetsarbetet kommer ju alltid att finnas under dagarna för det har alltid 

varit så, vid det här laget sitter det liksom i benmärgen.” 

 

Enligt respondenterna var de inte oroliga för att jämställdhetsarbetet skulle 

försummas nu när de har valt att koncentrera sig mer ingående på andra delar av den 

pedagogiska verksamheten, då de anser att jämställdheten är en av de största delarna 

samt grunden av förskolans vardag. 

 

”Äsch! Det där kan vi redan. ” 

 

6.2 Miljöns utformning 

 

6.2.1 Erbjuda barnen allsidig lek 

Miljön spelar en viktig roll i varje respondents ögon, då samtliga anser att det är 

viktigt för både barnet och dess föräldrar att känna trygghet till att vistas på 

förskolan. Det är även viktigt att miljön lockar barnen till lek och lärande, och då 

sätta igång deras utvecklingsprocesser. Respondenterna anser även att miljön ska 

utstråla olika möjligheter för barnen, sådana möjligheter som resulterar i att skapa 

jämställda färdigheter hos varje enskilt barn. 

 

”Det ska finnas möjlighet för alla barn att utveckla sina jämställda färdigheter på så 

många olika sätt som vi bara kan komma på.” 

 

”Det är viktigt att barnen är fria i alla sina val och inte är påverkad av könsroller 

eller av andra anledningar.” 
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Miljön på förskolan ska enligt respondenterna vara full av möjligheter och utstråla 

frihet. Barnen ska kunna välja leksaker eller aktiviteter som just de vill utföra, och 

inte se könsrollerna som något hinder eller bli påverkade av andra aktörer. 

 

6.2.2 Miljön i en utvecklingsprocess 

Många av respondenterna beskrev den inre miljön på förskolan som mycket 

kategoriserad, varje rum var utformad för en specifik aktivitet. Exempelvis ”Ateljé” 

där barnen får vara kreativa och skapa med färger, eller ett så kallat ”Byggrum” där 

rummet var fullt med klossar och verktyg i syfte att låta barnen bygga. Trots att dessa 

rum var mycket könsstereotypa, ville många påpeka extra att den inre miljön var i en 

utvecklingsprocess. Förskollärarna jobbade mot att skapa en mer jämställd 

inomhusmiljö för barnen att vistas i, vilket de även såg positivt på. 

 

 ”… jag ser bara fördelar med vart verksamheten är på väg.” 

 

 ”Just nu är vår förskola i en utvecklingsprocess, speciellt vår miljö…” 

 

Det framkom även att några av respondenterna uttryckte att de inte får mycket 

utrymme för att själva utforma miljöns jämställdhetsutstrålning, vilket 

respondenterna hade önskat. Rektorn och skolan hade det ansvaret. 

 

”Skolan och rektorernas idéer och tankar om pedagogik används för att utveckla 

verksamheten och miljö.” 

 

6.2.3 Små förändringar i miljön till jämställdhet 

Några av respondenternas beskrev sina miljöer som könsstereotypa. Det förekom 

även att respondenter beskrev sin inomhusmiljö som färdigutvecklad, de hade istället 

ändrat rummens namn till exempelvis ”Pyramidrummet” eller en specifik 

könsneutral färg. Innehållet var detsamma men ändå påstod respondenterna att fler 

flickor valde att komma in och börja skapa med byggklossar och pojkar hade börjat 

leka med dockor.  

De hade även valt att göra ett rum till en miljö där högljudda lekar fick träda fram, 

som inte alltid var tillåtet i de andra aktivitetsrummen. Respondenterna ansåg att om 

det ska finnas ett lugnt rum borde det även finnas ett rum där höga ljud var 

välkomna. 

 

”Ett rum är ateljé, byggrummet har vi döpt om till ”Pyramid” som är till för bygg 

och ett läsrum där barnen får tillgång till lugn och ro. Sen har vi även valt att döpa 

ett rum till ”Ljudrummet” där barnen får leka sina högljudda lekar.” 
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”Förr har våra lekrum alltid hetat det vanliga som typ ”Dockvrå” eller ”Bilrummet”, 

men nu har vi ju börjat jobba mer med att utveckla miljön och då har 

jämställdhetsarbetet varit ganska så centralt. Så en dag kom vi på den otroligt roliga 

idén att bara ändra rummens namn till könsneutrala färger och inget i själva 

rummen.” 

 

Respondenterna påpekar att det inte alltid behövs kolossalt stora förändringar, utan 

bara små förändringar kan ibland vara bra nog för att uppnå förändring och resultat i 

barngruppen. Istället för att slänga ut alla leksaker och köpa in enbart könsneutrala 

föremål, kan det räcka med att exempelvis ändra rummens namn samt tänka extra 

över förskollärarens egna handlingar i den pedagogiska vardagen. 

 

”Många förskollärare är ju så extremt insatta i att ändra leksakerna och tro att det 

blir jämställt på en gång då, men de behövs inte så mycket för att de ska bli resultat.” 

 

6.2.4 Möjlighet att välja 

När det gäller den yttre miljön ansåg många av respondenterna att det viktigaste var 

att miljön skulle locka varje barn till lek och lärande, barnen skulle även få känna 

frihet i att välja aktivitet själva i utomhusmiljön då respondenterna ansåg att det var 

just i sådana fria tillfällen som barnens bearbetnings- och utvecklingsprocess var som 

högst. 

 

”Aktiviteter och utomhusleken är skapade på ett sätt så varje barn ska ha friheten 

och möjlighet att välja själva vilken aktivitet de vill hålla på med för tillfället.” 

 

Det framkom även av några respondenter att de skulle ha önskat utforma utemiljön 

ytterligare med egna idéer. Tyvärr ansåg de att möjligheten var begränsad då gården 

delades med skola och fritidshem. 

 

 ”… den yttre miljön kan vi inte påverka då den tillhör skolan, tyvärr.” 

  

”Det viktigaste är att barnen lär sig och utvecklas.” 

 

Hur miljön än var utformad hade alla respondenter som mål att den först och främst 

skulle locka barnen i första hand till lärande och utveckling. Därför låg några 

respondenters koncentration på att föra in könsneutrala böcker och leksaker, på så vis 

kunde förskollärarna påverka barnens lekar på ett mer omedvetet sätt hos barnen. 

 

”… om vi hela tiden skulle pracka på könsneutrala leksaker så skulle barnen tillslut 

se det som tjat och det blir inte på deras villkor. Då blir det ju inte roligt och vilket 

barn vill göra tråkiga saker?” 
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6.2.5 Jämställda värderingar i miljön 

Miljön är en viktig del av samtliga respondenters pedagogiska vardag, många av dem 

hade utformat den efter ett specifikt tänk för att förmedla jämställda värderingar i 

barnens utvecklingsprocess. Att hantera olika egenskaper som enligt respondenterna 

är viktiga för varje individ att hantera i dagens samhälle, som exempelvis 

konflikthantering, alla människors lika värde och samarbete i grupp var högt 

prioriterat. Barnen ska även lära sig hur de ska hantera olika situationer med andra 

individer, samt visa ömhet och respekt för sin närmiljö. Miljön var viktig i det 

vardagliga pedagogiska arbetet, då de enligt respondenterna använder miljön för att 

fånga barnens intresse och nyfikenhet till det ofta omedvetna jämställdhetsarbetet på 

förskolan. 

 

”Vi vill att barnen ska kunna hantera samarbete, lek och ha lusten att utvecklas och 

lära. Konflikthantering är också en viktig del för dem att lära sig hantera.” 

 

”Som pedagog ska man också kunna fånga upp och styra in mot tydliga mål utifrån 

våra styrdokument, men samtidigt följa barnet i deras intressen.” 

 

6.3 Syn på jämställdhet 

 

6.3.1 Människors lika värde 

Jämställdhet och jämlikhet anser respondenterna inte vara någon skillnad emellan, då 

begreppen ansågs handla om att kunna se andra människors lika värde och inte bli 

påverkad av varken deras bakgrund, kön eller nationalitet. De ansåg även att varje 

individ ska kunna skapa sig en egen uppfattning om vardagliga ting, och inte bli 

påverkad av förutfattade meningar som samhället ofta bär med sig. Att om personen i 

fråga är pojke eller flicka ska inte ha någon som helst påverkan av synen på 

individen. 

 

”… att man ska se en människa med egna förutsättningar och inte utefter om 

personen i fråga är flicka eller pojke.” 

 

”Jämställdhet handlar om alla människors lika värde oavsett kön, ålder eller 

nationalitet.” 

 

 

6.3.2 Bra arbetsförhållanden 

Jämställdhet finns överallt och enligt respondenterna inte enbart i förskolan och 

skolorna, jämställdhet finns i hela samhället och de inkluderar även deras egen 
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arbetsplats. Många respondenter beskriver sin arbetsgrupp som typiskt dominerat av 

kvinnor, däremot förekom det några män anställda i några respondenters arbetslag. 

Däremot var det kvinnorna som hade högst status, då de var fler i arbetslaget. Trots 

detta ansåg samtliga respondenter att de kämpade för att det skulle bli mer jämställt i 

deras arbetslag. Både att männen skulle få mer utrymme för tal och idéer och få ökad 

status. Respondenterna vill även att fler män skulle söka sig till yrket, i hopp om att 

förskolan skulle få mer mångfald i miljön. 

 

”… vårt arbetslag är det ju bara kvinnor, men vi har länge velat få in minst en man i 

vårt arbetslag, jag tror vi skulle kunna jobba bättre med nya manliga ögon i 

verksamheten så att säga.” 

 

”… och vi får ju inte glömma att vi i personalen också ska sträva mot detta, om inte 

vi handlar efter det vi lär ut, varför skulle då barnen göra det?” 

 

Många av respondenterna anser att jämställdhet inte alltid faller sig naturligt i 

arbetslaget, men att det är en faktor som de dagligen strävar mot att uppnå. Många 

anser även att det är varje förskollärares uppgift att föregå med gott exempel inför 

barnen, genom att själv leva efter det vi försöker lära ut till barnen. Då barnen iakttar 

allt de gör och säger. 

 

”Vi i personalen försöker i alla fall att vara så jämställda som möjligt. Barnen ser ju 

allt vi gör.” 

 

6.3.3 Bara positivt  

Samtliga respondenter ställde sig positiva till det grundläggande jämställdhetsarbetet, 

oavsett om de arbetade med det i verksamheten eller inte. Trots att några få 

respondenter uttryckte sig att de var trötta på jämställdhetsarbetet, ansåg de ändå i 

slutändan att det ändå bara fanns positiva sidor och utgångar av ett 

jämställdhetsarbete på deras förskola. 

 

”Det kommer bara positiva resultat ut ur ett jämställdhetsarbete, så länge vi gör det 

bra.” 

 

 ”Jag personligen kan inte se några negativa sidor med vårt jämställdhetsarbete.” 
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7 DISKUSSION 

 

I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras och jämföras med den tidigare 

forskningen, som i sig kommer att skapa en diskussion. Jag har valt att formulera 

mina rubriker genom mina frågeställningar: Förskollärarnas strategier mot 

jämställdhet, Förskolans jämställdhetsmiljö och Förskollärarnas syn på 

jämställdhet. 

 

7.1 Förskollärarnas strategier för jämställdhet 

 

Resultatet visar att förskollärarna använder sig mycket av metoden att uppmuntra 

barnen till att prova på nya aktiviteter, som könsstereotypt inte skulle passa dem på 

grund av deras kön. Detta talar även Giraldo (2012) om, där flickor finner 

självsäkerhet till att försöka sig på så kallade ”killsporter” i grupper med enbart 

andra flickor som förskollärarna har skapat. Resultatet blev att flickorna tillsammans 

började uppmuntra varandra, genom ett sociokulturellt perspektiv, till att fortsätta 

spela. Tillsammans blev det en rolig aktivitet som fortskred i deras fart. Även 

pojkarna lärde sig att flickor kan och får göra saker som de själva får, 

förhoppningsvis resulterar det i att pojkarna börjar förstå att även de får prova på 

aktiviteter som alltid har lockat flickor. Jag anser att denna metod är en bra början till 

ett mer jämställt samhälle. Däremot om barnen själva inte vill prova på aktiviteterna, 

som de själva ska ha friheten att bestämma över, blir resultatet dessvärre oförändrat. 

Om inte barnet vill utföra aktiviteten och väljer att avstå, kommer barnet 

förmodligen ändå att observera de andra barnen. Vilket kan göra att syftet med 

aktiviteten ändå når ut till individen. Jag kan även se ett tydligt mönster där barnen 

lär sig av varandra genom uppmuntran, där de först finner trygghet hos varandra för 

att sedan stötta och föra varandra framåt. Därmed får de yngre flickorna upp synen 

för sport då även de, liksom pojkarna, förstår att det även är okej för flickor att 

praktisera denna sport. Förhoppningsvis räcker det med att bara erbjuda chansen till 

att prova på, och ha det som ett dagligt erbjudande till barnen. 

I resultatet sker även uppmuntran till jämställdhet från förskollärarnas sida i det 

tysta, där barnen ofta är omedvetna om att det är just jämställdhet de påverkas av. 

Enligt förskollärarna är det viktigast att barnen har roligt och lär sig av varandra 

omedvetet, istället för att de ständigt ska veta syftet med varje aktivitet. På så sätt blir 

det en bekväm inlärningsprocess som flyter på anser respondenterna. Denna strategi 

påminner om det Giraldo (2012) beskriver, förskollärare som använder sig av små 

medel i hemlighet för barnen. Som exempel i detta fall, andra färger på ljuset vid en 

födelsedagssång beroende på barnets biologiska kön. Små vardagliga detaljer som 

för andra kan ses som obetydliga, men som kan komma att avgöra barnens synsätt på 

livet. Små detaljer kan vara avgörande för de förändringarna vi vill uppnå, och jag 

anser att detta är en bra metod att starta med inför förskolans jämställdhetsarbete. Jag 

tror även att det blir bättre resultat om små vardagliga detaljer är baserade på 

jämställdhet, än om förskollärarna enbart använder sig av jämställda aktiviteter som 

bara är tidsbegränsade några gånger i veckan. Om de små detaljerna blir mer 
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inriktade mot jämställdhet i vardagen, kanske även aktiviteterna blir mer jämställt 

planerade?  

I Skolverket (2010) står det skrivet att förskolan ska aktivt arbeta med jämställdhet i 

sitt vardagliga arbete. Däremot kan jag konstatera utifrån respondenternas svar, att 

den stora faktorn som står i vägen för ett aktivt jämställdhetsarbete är tiden. 

Respondenterna beskriver att det inte finns tillräckligt med tid för att planera sina 

jämställda vardagar. De anser att de hellre lägger tiden på att planera aktiviteter som 

för dem utstrålar jämnställdhet, och att de små vardagliga detaljerna lätt glöms bort. 

Det visar sig i resultatet att respondenterna valde att antingen använda tiden till att 

föra in jämställdheten i de små vardagliga detaljerna, eller i de större planerade 

aktiviteterna. Anledningen till att de inte arbetade med jämställdhet i båda delarna 

var bristen för planeringstid. Jag tror att om tiden för planering var större, kunde 

respondenterna få ett mer utförligt jämställdhetsarbete i förskolan. På så vis blir alla 

delar av verksamheten riktade mot samma mål. Däremot är tiden en faktor som är 

svår att påverka och töja ut. En lösning kan vara att exempelvis en förskollärare går 

ifrån en kort tid varje dag och ansvarar för denna planering, för att sedan leda sitt 

arbetslag och barngruppen i jämställdhetsarbetet på förskolan. 

Det framkommer i resultatet att några förskollärare har valt att göra hörnövningar, 

där skyltarna ”Kvinnligt” och ”Manligt” finns att välja på för barnen. I syfte att se 

hur barnen uppfattar begreppen kvinnligt och manligt. Förskollärarna anser att det är 

roligt att se hur barnen tar ställning. I Skolverket (2010) står det att förskolläraren 

ska aktivt arbeta med jämställdhet i vårt vardagliga arbete med barngruppen, däremot 

kan denna hörnövning lika gärna konservera gamla föreställningar. Vad får/kan en 

kvinna göra? Vad får/kan en man göra? Då respondenten även uttrycker att det är 

roligt att se hur barnen uppfattar detta är det mycket viktig för förskollärarna att även 

bygga vidare på denna övning, genom att exempelvis leda deras syn och uppfattning 

till ett med jämställt synsätt. Om förskollärarna inte är noga med att följa upp denna 

hörnövning, kan de stereotypa synsätten på kön hos barnen kvarstå och förstärkas.  

Några respondenter brukade medvetet byta kvinnliga mot manliga arbetsuppgifter, 

där kvinnorna tog ansvaret för exempel byggaktiviteterna och männen för 

syaktiviteterna. Jag anser att detta är en bra metod och borde vidga barnens synsätt, 

angående vad kvinnor och män får och kan göra. Däremot borde förskollärarna vara 

noga med att det inte går åt fel håll, att barnen börjar uppfatta manliga aktiviteter 

som enbart kvinnliga och vice versa. Men genom att kvinnor och män turas om att 

ansvara för aktiviteterna, uppkommer det inga föreställningar hos barnen och de kan 

därmed lära och påverka de mindre barnen till ett nyare tänk angående manligt och 

kvinnligt. 

 

7.2 Förskolans jämställdhetsmiljö 

 

Resultatet visar att de flesta respondenters förskolor, har valt att koncentrera sig på 

att skapa en miljö som lockar barnen till lek och utveckling. Däremot att föra in 

enbart könsneutrala leksaker och färger som Giraldo (2012) anser borde göras, ville 

respondenterna inte lägga större vikt på. Respondenterna menar att så länge de 

uppmuntrar barnen till att prova på, genom att erbjuda könsstereotypa aktiviteter till 

båda könen, hoppas de kunna uppnå jämställdhet i alla fall. Däremot poängterar 
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Giraldo (2012) att om barnet mot förmodan inte vill utföra eller prova på aktiviteten, 

ska förskolläraren acceptera och respektera detta eftersom det är hans eller hennes 

val. Därför borde verksamheten innehålla både genomtänkta aktiviteter och även 

utforma den vardagliga miljön efter jämställda faktorer. På så vis kan barnen bli 

fångade i detta tänk oavsett om de väljer att avstå eller delta i aktiviteterna. Detta kan 

bli svårt att uppnå då respondenterna själva uttrycker sig inte få tiden till planeringen 

att räcka till. 

Vi kan även se i Skolverket (2010) att jämställdhet är ett grundläggande värde som 

ska hållas levande i det dagliga arbetet. Om förskolan då inte lägger vikt på de små 

detaljerna i vardagens miljö, utan enbart bryr sig om de stora planerade aktiviteterna, 

kan jag konstatera att förskolan inte lever upp till läroplanens skrivna krav. Men 

räcker det med att enbart täcka en del av verksamheten med jämställdhet? Antingen 

planerade aktiviteter eller vardagliga detaljer, som respondenterna gör då tiden inte 

räcker till? Jämställdhetsarbetet borde bli mer effektivt om båda delarna i 

verksamheten berörs, men följer förskolärarna läroplanen när bara en del av 

verksamheten blir jämställd?  

Respondenterna anser att de har synliggjort jämställdhetsarbetet i förskolans inre 

miljö genom att göra rummens namn könsneutrala och bevara innehållet i rummen 

intakt som det var, då det står skrivet i förskolans läroplan att förskollärarna ständigt 

ska synliggöra detta arbete. Respondenterna beskrev sin förhoppning om att locka 

fler pojkar till att leka med exempelvis dockor och flickor till att leka med 

exempelvis bilar, då de anser att barnen associerar namnen på rummen med vilka 

sorts lekar som får lekas där. Jag anser att oavsett om förskollärarna ändrar namnen 

på rummen eller byter ut allt innehåll till könsneutrala leksaker, måste de ändå tänka 

på att det är hur de lever och agerar i förskolan som är det avgörande i barnens 

uppfattning. Om inte de lever efter vad de vill lära ut, förlorar de barnen. Då spelar 

det ingen roll hur mycket de ändrar i miljön. Det är den miljön förskollärarna sänder 

ut via handlingar som har en avgörande roll i hur barnen uppfattar varandra, och om 

inte förskollärarna kan visa hur man ska göra och agera i olika situationer kan de inte 

påverka barnen i sin omgivning till detsamma. 

Att ta tillvara på de sociala resurserna i barnens omgivning, det vill säga 

pedagogerna och andra barn, anser jag är en bra men också trygg metod för barnen 

att tillgå till. Enligt Säljö (2000) tar barn sina sociala resurser till hjälp när de 

behöver lära sig eller lösa ett problem, som de själva inte funnit lösningen på ännu. 

Detta kan förskollärarna ta tillvara på när det gäller påverkan till att prova nya saker, 

genom att de mindre barnen finner trygghet hos de äldre barnen och pedagogerna i 

nya miljöer. På så vis kanske barnet vågar prova på, då han eller hon känner sig 

trygg. Barn behöver ha någon eller några att se upp till och iaktta för att lära sig. 

Genom att våga fråga om hjälp av sin omgivning får barnen träna på att ta kontakt 

och kommunicera med varandra. 

 

7.3 Förskollärarnas syn på jämställdhet 

 

I resultatet får jag veta att samtliga respondenter anser att jämställdhet handlar främst 

om att inte göra skillnad på pojkar och flickor samt att pojkar och flickor ska ha rätt 

till samma villkor. Däremot om jag ser över den tidigare forskningen kan jag se att 
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Hedlin (2010) anser att förskollärare, i exempelvis intervjuer, hänvisar till vad 

läroplanen säger ska göras. Men i en observation agerar pedagogerna helt tvärt emot 

detta i praktiken. Oftast är det helt omedvetna handlingar, men ibland förekommer 

det förskollärare som motsätter sig att arbeta med jämställdhet. Hedlin (2010) påstår 

att ursäkterna för detta val av handlingar låter ofta snarlika, som exempelvis ”Det där 

gäller ju på andra arbetsplatser” eller ”Det där gäller ju inte mig”. Däremot förekom 

aldrig dessa ursäkter under mina intervjuers gång. Detta gör att jag börjar ifrågasätta 

min metod, att enbart använda mig av intervjuer och inte observera den vardagliga 

praktiken. Vem vet vad som hade framkommit vid att även se praktiken genom 

observation, istället för att enbart intervjua om den? 

När det gäller pedagogernas eventuella ursäkter, kan det bero på olika orsaker. En 

orsak kan vara att det finns en form av lathet som uppkommer av tidsbrist, att de inte 

orkar lägga sin fokus på jämställdheten eftersom det redan finns andra delar av 

verksamheten som deras fokus måste vara på. Det kan även vara att pedagogerna inte 

är insatta i vad läroplanen säger och tror att jämställdhetsarbetet inte har lika stor 

betydelse i verksamheten som andra delar har. Eller så kan det bero på att pedagogen 

motsäger sig denna livssyn och helt enkelt inte vill lära barnen om det, vilket kan 

komma ifrån deras egen uppväxt. Däremot anser jag att om tiden är en ursäkt, hade 

förskollärarna kunnat använda sig utav det sociokulturella perspektivets tänk och låtit 

en eller två förskollärare gå på exempelvis föreläsningar om jämställdhetsarbetet. För 

att sedan informera och lära ut till de andra pedagogerna på sin arbetsplats. 

Samtliga respondenter ansåg sig bara se positivt på jämställdhetsarbetet, och kunde 

själva inte se något som kunde tala för att det bar med sig en negativ effekt till 

barnen i framtiden. Trots att läroplanen är tydlig med att detta arbete ska ingå i 

verksamheten, behöver det inte betyda att samtliga förskollärare håller med och 

följer det. Detta kan vara en faktor som gör att några respondenter inte lade sådan 

stor vikt i detta, utan påstod att det redan satt i ryggmärgen och därför inte behövde 

fördjupa sig mera. Däremot om förskollärarna inte ständigt uppdaterar sig i vad som 

är nytt, blir resultatet att de inte hänger med i samhällets förändring. Då kommer de 

att stå och stampa på samma ställe utan att röra sig framåt. 

Någonting som jag finner konstigt är att några respondenter inte tycks veta 

skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet, utan de tycks tro att begreppen betyder 

och har samma innebörd. Vilket inte stämmer. Jag anser att det är stor skillnad på att 

påstås jobba med jämställdhet och att vara medveten om jämställdhetsarbetet. Att ha 

inställningen att jobba på som pedagogerna alltid har gjort i sitt jämställdhetsarbete, 

eftersom det fungerade förut, är inte ett bra utgångsläge för dagens barn. Men att 

istället ständigt vara insatt i vad som händer och uppdatera sitt arbetssätt, blir deras 

eget arbete på förskolan mer förnyat och anpassat för vår tid. Samhället går alltid 

framåt, lika så vårt arbetstänk. 
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8 VIDARE FORSKNING 

 

Under mitt arbete med denna uppsats har några frågor och nya tankar väckts hos 

mig. Som exempel hur mitt arbete hade sett ut om jag även hade gått ut på 

förskolorna och observerat förskollärarna och barngruppen under en typisk vanlig 

dag i deras pedagogiska verksamhet, vad hade jag fått se? Hade förskollärarnas 

handlingar överensstämt med deras syn på sina pedagogiska förhållningssätt? Sen 

har jag även funderat på vad jag hade fått veta om jag hade intervjuat några av 

barnen på förskolorna. Hur hade de sett på förskollärarnas jämställdhetsarbete? Hade 

deras komentarer överrensstämt med förskollärarnas beskrivning, och hur medvetna 

hade de varit om jämställdhetsarbetet i förskolans vardag? 
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

  

1. Kan du ge några exempel på hur ni tillsammans på förskolan 

arbetar med jämställdhet?  

2. Är barnen delaktiga och medvetna om jämställdhetsarbetet i er 

vardag, och i så fall hur?  

3. Hur får ni stöd i ert jämställdhetsarbete? (möten med rektorn, 

föreläsningar med mera )  

4. Vilken betydelse har förskolans miljö i den vardagliga 

pedagogiken, ur ditt perspektiv?  

5. Hur har ni utformat den inre miljön i ert jämställdhetsarbete med 

barnen?  

6.  Hur har ni utformat den yttre miljön i ert jämställdhetsarbete med 

barnen?  

7.  Hur och vad vill ni att miljön ska påverka barnen till?  

8. Vad tänker du på när du hör ordet jämställdhet?  

9. Vad gör ett jämställdhetsarbete viktigt på er förskola i era ögon?  

10. Vilka erfarenheter har du utav jämställdhetsarbete?  

11. Vilka för och nackdelar finner du med ett jämställdhetsarbete i 

förskolan? 

 

 

 

Fråga 1-3 Deras arbete med jämställdhet 

Fråga 4-7 Deras utformning av förskolans miljö 

Fråga 8-11 Deras syn på jämställdhet 

 


