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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarnas uppfattning om jämställdhet i 

förskolan. Detta undersöktes genom individuella intervjuer med sju förskollärare på tre 

olika förskolor i Gävleborgs län och i Stockholms län. Vi ville undersöka hur 

förskollärarna arbetar i sina arbetslag för att sträva efter en jämställd förskola samt ta 

del av förskollärarnas eget intresse och erfarenheter om jämställdhet. Studien visade att 

jämställdhetsarbetet handlade om att alla barn ska få samma möjligheter och rättigheter 

i förskolan. Materialet som framkom under intervjuerna med förskollärarna 

transkriberades och analyserades. Detta resulterade i att förskollärarnas uppfattning om 

jämställdhetsarbetet kategoriserades efter olika teman. Dessa teman är: könsroller, 

arbetet med jämställdhet i barngrupp, förskollärarnas tankar om jämställdhetsarbetet i 

verksamheten och att rusta inför framtiden med jämställdhetsarbetet. I studie lyfts även 

läroplanens (Skolverket, 2018) mål och riktlinjer som förskollärarna förhåller sig till i 

jämställdhetsarbetet samt forskning som belyser om jämställdhet. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle är begrepp som genus och jämställdhet ständigt aktuella och det är 

begrepp som människor dagligen kommer i kontakt med. Connell och Pearse (2015) 

skriver om genus och könsroller som något som människor tar för givet i vardagen. 

Detta normativa tankesätt bidrar till att människor bemöts utifrån deras kön och att de 

könsroller som är inrutat i samhället upprätthålls (Connell & Pearse, 2015). Det är 

därför angeläget att reflektera över hur förskollärare bemöter barn och hur det kan bidra 

till att stärka eller försvaga de stereotypiska könsrollerna. Vi uppmärksammade att 

många förskolor arbetade på olika sätt med genus och jämställdhet och detta väckte vår 

nyfikenhet och intresse för att göra denna studie. Därför har vi i studien valt att 

undersöka hur förskollärare ser på jämställdhetsarbetet i förskolan. Den läroplan 

(Skolverket, 2016) som finns för förskolan skriver om könsroller och jämställdhet på ett 

sätt som kan ses som tolkningsbar och att det därför inte finns några specifika riktlinjer 

för hur arbetet med könsroller och jämställdhet ska bedrivas. Läroplanen har mål som 

förskollärare bör uppnå men då inga riktlinjer finns, är det upp till förskolläraren hur 

hen vill lägga upp arbetet. Detta bidrar till att arbetet med jämställdhet kan variera i 

olika förskolor, vilket skulle kunna förklaras bland annat med vilket intresse 

förskollärarna har för jämställdhetsarbetet samt på hur läroplanens riktlinjer tolkas i 

förskolan.  

 

Genom åren har genus och jämställdhet diskuterats i samhället och speciellt inom 

förskola och skola. Redan i förskolans läroplan från 1998 (Skolverket, 1998) går det att 

läsa om jämställdhet och hur detta begrepp ska tillämpas i verksamheten. Läroplanen 

har sedan dess revideras med jämna mellanrum men under våren 2018 kom ett förslag 

från regeringen om att införa en ny reviderad läroplan som ska inträda under våren 

2019. I den nya läroplanen har genusaspekterna givits ett större fokus än tidigare vilket 

har väckt uppmärksamhet och diskussioner bland Sveriges politiker. Politikerna var 

oense om hur framträdande genusaspekterna ska vara i läroplanen och för att få större 

klarhet valde vi att undersöka hur förskollärarnas syn är på jämställdhetsarbete. Det är 

förskollärares uppdrag att följa läroplanens riktlinjer om jämställdhet och könsroller, där 

står det bland annat att förskolan ska på ett medvetet och aktiv sätt se till att alla barn får 

lika möjligheter och rättigheter oberoende av könstillhörighet. I läroplanen står det även 

att: 



 

2 

 

 

Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens 

utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir 

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

deras uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. (Skolverket, 2018, s.3) 

 

Edlund (2016) menar att många lärare tolkar läroplanen utifrån sin egna personliga 

uppfattningar och menar att det därför är viktigt att inom förskolan diskutera innehållet i 

läroplanen och hur arbetslaget tillsammans kan arbeta för att nå dessa mål. 

 

Arbete om jämställdhet har vilat på förskolans värdegrund sedan 1998 och 

verksamhetens uppdrag har sedan dess varit att verka för jämställdhet mellan könen och 

motverka traditionella könsmönster. Förskolan ska bedrivas som en plats där 

förskollärare bemöter flickor och pojkar lika och där båda könen har samma rättigheter 

och möjligheter för sin individuella utveckling, utan uppfattningar om vad som anses 

vara kvinnligt eller manligt. Enligt förskolans styrdokument ska alla som arbetar i 

förskolan motverka de traditionella könsrollerna.  

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras begreppen genus och jämställdhet kopplat till relevant 

litteratur. Fokuset i denna studie ligger på förskollärarnas syn på jämställdhetsarbetet 

men för att förstå jämställdhet lyfts även begreppet genus upp för att ge en klarare bild 

av ordets betydelse och hur det går att kopplas till jämställdhet. Under rubriken 

“Läroplanen för förskolan” introduceras några av målen från läroplanen som ska visa 

vilka riktlinjer förskollärarna bör anpassa sig efter. I avsnittet ”Jämställdhetsarbete 

utifrån miljö” presenteras forskning om miljön och leksaker som finns i förskolan ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Under sista rubriken ”forskning utifrån jämställdhetsarbete i 

förskolan” redogörs forskning om jämställdhet och könsroller från Sverige och Kina. 

Genom att ta med forskning från Kina som har en kultur som skiljer sig från den 

svenska visar det upp de likheter och olikheter som finns om jämställdhet i olika 

kulturer.   
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2.1. Genus  

Genus handlar om det sociala könet, det vill säga hur människor beter sig, tänker och 

säger. Connell och Pearse (2015) förklarar att genusforskning började ur 

kvinnorörelsens kamp mot jämlikhet, då genusordningen i samhället gynnar männen 

och missgynnar kvinnor. Svaleryd (2003) förklarar genus som en samlad benämning i 

aktuell könsforskning där vi kategoriserar människan i manligt och kvinnligt och där 

genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Johansson (2008) beskriver 

genus som något som socialt skapar maskulinitet och femininitet och att genus är något 

som erfars, skapas och förändras. Connell och Pearse (2015) är inne på samma spår, de 

menar att vara kvinna och man är inget förutbestämt tillstånd utan ett blivande tillstånd.   

 

Svaleryd och Hjertson (2012) menar att det är våra egna åsikter och förväntningar som 

skapar skillnader och likheter mellan könen ur ett socialt och kulturellt sammanhang.  

Genus är föreställningar utifrån kön, det vill säga något människan har skapat om vad 

som anses vara kvinnligt och manligt och att det är något som människan kan ändra på 

(Svaleryd & Hjertson, 2012). Hekkilä (2015) hävdar att människor omedvetet alltid ser 

könet först innan de ser individen.   

 

 

2.2. Jämställdhet  

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter i 

samhället. Hedlin (2006) beskriver att jämställdhet handlar om förhållanden mellan män 

och kvinnor och att det går att dela upp begreppet i två olika dimensioner, en kvalitativ 

och en kvantitativ. Den kvalitativa dimensionen syftar på lika villkor mellan män och 

kvinnor, att båda könen ska ha samma rättigheter, skyldigheter samt möjligheter. Detta 

framhävs i det som är väsentligt i livet såsom hem, familj, arbetsliv, fritid och politik. 

Den kvantitativ dimensionen menar på att sträva efter en någorlunda jämn 

könsfördelning. Den kvantitativa aspekten stod i fokus under 1970-talet men i nutid 

strävas det åt att ha kvalitativ syn på jämställdhet (Hedlin, 2006). 

 

Att könsstrukturen i samhället har ändrats genom åren är tydligt märkbart och Svaleryd 

(2003) menar att för att nå ett mer jämställt samhälle behöver människor först 

uppmärksamma och synliggöra det som är "ojämställt". Svaleryd och Hjertson (2012) 
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håller även med om detta. De menar att det finns två utgångspunkter, visionen och 

problemet, det som ska uppnås och åtgärdas. Svaleryd och Hjertson (2012) skriver även 

att arbeta med jämställdhet innebär att arbeta med diskrimineringsgrunder ur ett 

könsperspektiv. Att alla människor ska ha rätten att få uttrycka sina åsikter och kunna 

fatta egna beslut utifrån sin egen vilja. Hedlin (2006) menar att många ser Sverige som 

ett jämställt land där män och kvinnor har samma rättigheter men Svaleryd och Hjertson 

(2012) menar att Sverige aldrig har haft ett jämställt samhälle.  

 

2.3. Läroplanen för förskolan 

Här presenteras några av målen från läroplanen i förskolan som handlar om 

jämställdhet. Då förskolläraren har i sitt uppdrag att arbeta med det styrdokumenten 

föreskriver om jämställdhet så är det relevant för studien att få inblick i läroplanens 

skrivningar.   

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det att: 

 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget 

barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har 

anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt 

motverkas (s. 2).  

  

I läroplanen (2018) står det även att det är förskollärarna som har ansvaret över 

jämställdhetsarbete vilket innebär att alla barn ska får samma möjligheter oavsett 

könstillhörighet. Förskollärarna ska utveckla de normer som finns i förskolan samt 

utveckla förhållningssättet för arbetet och gemenskapen i barngruppen. Arbetslaget i 

förskolan ska tillsammans arbeta aktivt och medvetet med jämställdhet.  

 

Då arbetet med jämställdhet ofta kopplas ihop med genus lyfts några mål från 

läroplanen om att arbeta med det sociala könets rättigheter.   
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Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett 

könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina 

möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor 

och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar (s.4). 

 

I läroplanen (2018) finns det riktlinjer att arbetslaget ska utmana och inspirera barnen 

att utvidga sina förmågor samt öppna upp möjligheterna att gå utöver könstereotypiska 

val. Det är även arbetslagets uppgift att se till att alla barn som går i förskolan ska ges 

möjligheten att få inflytande och utrymme i verksamheten oavsett vilket kön barnen har. 

Barnen ska få lära sig om rättigheter, skyldigheter, delaktighet och ansvar som gäller i 

ett demokratiskt samhälle.  

 

2.4. Jämställdhetsarbetet utifrån miljön  

Eriksson Bergström (2017) skriver om miljöns betydelse i förskolan och att 

förskollärarna måste tänka på vad verksamheten erbjuder barnen. Prioletta (2018) 

skriver i sin forskning att den lekmiljö som finns på förskolan inte alltid ger lika 

möjligheter för pojkar och flickor vilket bidrar till att pojkar och flickor inte utvecklar 

samma kunskap och färdigheter. Författaren skriver att barn börjar identifiera sig som 

kille eller tjej redan i tidig ålder och det gör att barnen i många fall leker separerat tjejer 

och killar i verksamheten. Att vissa utrymmen är märkta som kvinnliga eller manliga 

gör att barnen väljer utrymmen och leksaker som är socialt accepterande efter deras kön 

(Prioletta, 2018). Nelson (2005) skriver att barn oftast väljer leksaker som kan relateras 

till kön. Han menar att flickor och pojkar föredrar leksaker som har traditionellt 

feminina och maskulina drag. Nelson (2005) hävdar att barn blir påverkade av sin 

omgivning och uppmärksammar vad deras vänner och syskon leker med. Nelsons 

(2005) förklaring är att könsrelaterade leksaker speglar den sociala uppfattningen om 

könsskillnader. Dessa könsmönster kan även relateras till medias påverkan det vill säga 

genom tv reklam eller leksakskataloger. En annan förklaring till det barn får leka med är 

föräldrarnas val av köpande av leksaker (Nelson, 2005). 

 

Barajas (2008) hävdar att kritiskt tänkande och granskning av texter som presenteras för 

barnen är viktigt, samt att jämställdhet är ett centralt ”grundvärde” inom de svenska 

styrdokumenten i förskolor och skolor. I linje med detta förklarar hon att de mål som 
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står i läroplanen om att förmedla jämlikhet i barngrupp inte är tillräckliga. Hon menar 

att barn redan är anpassade till de ”dominerande diskurserna av kön” och att litteratur är 

en underliggande idé som speglar verkligheten. För att kunna motarbeta 

könsstereotyparoller menar Barajas (2008) att läraren bör arbeta med texter i sin 

barngrupp och diskutera kring olika begrepp som lyfts upp i litteraturen.  

 

2.5. Forskning utifrån jämställdhetsarbete i förskolan 

Ho och Lam (2014) skriver om att det i allmänhet mest är kvinnliga lärare i förskolan 

och att ta hand om barn ses ur ett historiskt perspektiv som en förlängning av 

moderskapet. Kinas regering har arbetat med att försöka få in fler män i branschen utan 

att lyckas. Förfarfattarna menar att detta beror på yrkes låga status och att det inte är helt 

socialt accepterad för män att arbeta i kvinnodominerande yrken. Ho och Lam (2014) 

hävdar att kulturen har en stor roll för att definiera vad som är maskulinitet och 

femininitet i ett socialt sammanhang. Hedlin och Åberg (2018) menar att detta problem 

finns även i Sverige då den svenska regeringen också arbetar med att få in fler män i 

förskolan men ännu inte lyckats.  

 

Ho och Lam (2014) skriver att det finns en viss oro i allmänheten i Kina att män ska 

börja arbeta i förskolan. Författarna menar att en del människor anser att kvinnor är 

mest lämpliga att ta hand om barn, då det är en mors roll. Männen kan undervisa i 

förskolan men inte ta hand om omvårdnadsdelen. Medan vissa anser att männen kan ha 

en viktig roll i förskolan och att könsbalansen i undervisningen har en betydande 

inverkan på utbildningens kvalitet. Genom att män arbetar med yngre barn hjälper det 

barnen genom att visa att män inte bara är modiga och starka utan att de också har en 

sida som är omtänksam, omhändertagande och har en förståelse som hjälper att bryta 

ner traditionell kulturs stereotypiska könsroller (Ho & Lam, 2014).  

 

Ho och Lam (2014) menar att manliga lärarna även har en bättre förståelse för pojkarnas 

perspektiv och erfarenhet. De skriver att det finns olika könsroller och personlighetsdrag 

hos män och kvinnor, och unga barn behöver uppleva omsorg av båda könen för att få 

en balans. Flickornas beteende stämmer överens med kvinnliga lärares förväntningar 

och stärker deras lydiga personlighet. Detta gör flickor mer feminina och uppmuntrar 

flickor att anpassa sig till det befintliga könets stereotyp. Författarna menar att vissa 

människor påstår att könen kompletterar varandra, att män är mer rationella och har en 
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starkare analytisk förmåga och kan lära barn om tapperhet, tänkande, matematik och 

datavetenskap för att bygga barns självförtroende. Medan de kvinnliga lärarna genomför 

en lugnare pedagogisk verksamhet och ger träning i livskunskaper och tillsammans kan 

manliga och kvinnliga lärare göra utbildningen mer fulländad och vetenskapligt. Dessa 

stereotypiska roller som finns gör det svårare för män att arbeta i förskolan. De män 

som ändå väljer att utbilda sig för att arbeta med yngre barn får en misstro till sitt val på 

grund av socialt tryck. Den låga statusen inom arbetet utgör ett hinder för männen då 

den professionella statusen lockar fler män (Ho & Lam, 2014).  

 

Hedlin och Åberg (2018) skriver att männen förväntas att bidra med maskulinitet och att 

könen bär på olika egenskaper som är associerat till ett specifikt kön. Att arbeta med 

yngre barn har en historisk koppling till femininet och yrket har fortfarande en stark 

koppling till det kvinnliga könet. Under senaste årtiondet har verksamheten fokuserat på 

att se barn som individer och inte som flicka eller pojke och bemöta barnen med 

respekt. Författarna menar att även förskollärare bär och agerar utifrån samhällets 

könsnormer, vilket författarna menar brukar tendera till att undervärdera tjejers 

prestationer och övervärdera pojkars. Denna forskning visar på att förskollärarna 

generellt behandlar flickor annorlunda och ger mer uppmärksamhet och bekräftelse till 

pojkar. De har även uppmärksammat att könet på barnen antas ha olika behov och deras 

studie indikerade på att det oftast var pojkar som dominerade (Hedlin & Åberg, 2018).  

 

Davies (2003, refererad i Hedlin & Åberg, 2018) hävdar att när en flicka konsekvent 

kallas flicka, klär sig som en flicka och får ”flickleksaker” blir flickan uppmanad att 

vara en flickig version vilket bidrar till att stereotypiska roller formas. Emilson 

Folkesson och Lindbergs (2016) forskning visar att könet är socialt konstruerat, studien 

visar att barn följer de normer och könsroller som finns i samhället. Detta resulterar i att 

personal på förskola finner det svårt att ta hänsyn till barns egna intressen och samtidigt 

uppmuntra och påverka barnen att överskrida de könstereotypa roller som finns i 

samhället. Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att vuxna agerar 

mer könstereotypt än barn som oftast är mer öppna och utmanar de överskridande roller 

som finns i samhället. I studien kom författarna fram till att barn lever i parallella 

genusmönster där barn uppmuntras till att vara öppna och överskrida uttryck och 

gestaltningar men på samma gång bevara det traditionella könsstereotypiska 

strukturerna. 
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Författarna skriver även om Halls (2013, refererad i Hedlin & Åberg, 2018) teori att en 

stereotyp fungerar som en referensram som reducerar enskilda personer till att 

representera sin grupp, medan den gruppen tillskrivs permanent och ofta negativa 

personliga egenskaper. Detta reproducerar en hierarkisk ordning genom vilken det 

normala och acceptabla skiljer sig åt från det onormala och oacceptabelt. I Sverige finns 

det en lång tradition med att arbeta med jämställdhet men författarna hävdar att 

könstereotypiska roller kan stå i vägen för dessa ambitioner (Hedlin & Åberg, 2018).  

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka förskollärarens syn på jämställdhetsarbetet.  

 

Frågeställning: Hur uppfattar förskolläraren sitt arbete med jämställdhet?  

 

4. Metod 

I detta avsnitt framställs studiens tillvägagångsätt för att komma fram till studiens 

resultat. Här redovisas studiens metodval, undersökningsgrupp, genomförande, etiska 

överväganden, bearbetning av insamlad material samt resultatsammanfattning.  

 

4.1. Metodval 

Detta är en kvalitativ studie vilket bidrar till en djupare förståelse där förskollärares 

uppfattning om jämställdhetsarbetet är i fokus. Bryman (2002) menar att ett kvalitativt 

metodval är mer inriktad på orden som sägs, det vill säga att det är intervjupersonernas 

svar som spelar roll och inte antal deltagare. Bryman (2002) hävdar dessutom att en 

kvalitativ forskning bidrar till en syn på förhållandet mellan teori och praktik. Det vill 

säga hur det teoretiska och det praktiska fungerar tillsammans i verkligheten. Avsikten 

med denna metod är att komma åt deltagarnas tankar, åsikter och erfarenheter för att få 

en bredare uppfattning. Anledningen till att en kvalitativ studie valdes var att komma åt 

den enskildes upplevelser och uppfattningar gällande jämställdhetsarbete i förskolan. 

Studien baserades på intervjupersonernas personliga uppfattningar vilket ledde till att en 

djupare förståelse för det fenomen som studeras i studien och som ledde till att studiens 

frågeställningar besvarades. Genom att använda en kvalitativ metod framkom olika 
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synsätt och inblickar från förskollärarna som sedan tolkades, jämfördes och 

analyserades. För att göra denna undersökning gjordes en studie där sju förskollärare 

intervjuades enskilt. Genom detta grundas denna studie på personliga svar där 

förskolläraren berättar om sin egen uppfattning och erfarenhet om jämställdhet. Därför 

ställdes öppna frågor till intervjupersonerna vilket gjorde att de fick möjligheten att 

utrycka sig fritt.  

 

4.2. Urval 

I denna studie intervjuades sju förskollärare. De förskollärare som medverkade i 

intervjuerna arbetade på tre olika förskolor i Gävleborgs län samt Stockholms län. 

Intervjupersonerna som deltog var sex kvinnor och en man i åldern 26–54 år med olika 

arbetserfarenheter. Avsikten med att förskollärarna skulle variera i åldrar samt 

arbetserfarenhet var att få en variation på förskollärarens uppfattning och få in olika 

svar. Intentionen var från studiens början att kontakta fem förskollärare. Det var inte 

bestämt vilka personer som skulle tillfrågas i början av studien, därför kontaktades 

förskollärare som vi var bekanta med eller förskollärare som arbetat på samma förskolor 

där vi har arbetat på, men på andra avdelningar. En av deltagarna som tillfrågades gav 

förslaget att tillfråga två andra förskollärare på hens förskolan. Dessa personer var 

villiga att ställa upp på en intervju. Samtliga förskollärare var utbildade förskollärare 

och arbetade på kommunala förskolor. Deltagarna fick besvara 4 huvudfrågor om deras 

arbete i förskolan. Under intervjun ställdes följdfrågor utifrån de svar som vi fick för att 

få ut så mycket som möjligt av intervjun. Frågorna skickades några dagar innan 

intervjun i brevet så att samtliga förskollärarna fick chansen att förberedda sig inför sina 

svar, vid funderingar hade dem eventuellt möjlighet att vända sig till oss. Kriterierna för 

att medverka i intervjun var att personerna hade en förskollärarutbildning samt 

arbetserfarenhet. Anledningen till detta var att studien skulle baseras på erfarenhet i 

förskolan där personen kan dela med sig av enskilda upplevelser och synsätt gällande 

jämställdhet.   

 

4.3. Datainsamling 

Inbjudningar skickades via mail till samtliga deltagare med förfrågningar om att 

medverka i en intervju gällande denna studie. I brevet stod det en kort presentation om 

oss och syftet med studien. I brevet fick förskolläraren information om intervjuns 
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tidslängd, i vilka lokaler intervjun kunde äga rum, våra kontaktuppgifter samt att de 

skulle förbli anonyma. Samtliga deltagare tackade ja till en intervju och gav besked via 

telefon och meddelanden. Bryman (2018) förklarar att den som utför en studie bör 

informera berörande person om studien och studiens syfte. De personer som medverkar 

i studien ska informeras om alla moment i undersökningen och har även rättigheten att 

avbryta sitt medverkande. På så vis uppfylls samtyckeskravet och informationskravet 

som hör till de etiska principerna. Vi har även tagit hänsyn till etikprövningslagen som 

vilar på att skydda den enskilda människan samt deras personliga uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

I början av studien var tanken att undersöka förskollärarens uppfattning kring 

jämställdhetsarbetet och könsroller utifrån 2019 års kommande läroplan (Skolverket 

2018).  Därmed fick förskollärarna ta del av förslaget som regeringen kom med i maj 

2018 samt den nya reviderade läroplanen som kom i augusti 2018. Läroplanens förslag 

skickades ut till förskollärarna då läroplanen (2018) inte hade utfärdats ännu. Därför 

påbörjade vi arbetet med det förslag till läroplanen som regeringen hade lämnat ut. 

Personerna som deltog i intervjuerna fick själva bestämma var de ville att intervjuerna 

skulle ta plats. Sex av sju som deltog i studien valde att bli intervjuade under deras rast 

eller planeringstid på förskolan i ett mindre rum. En av sju förskollärare valde att bli 

intervjuad utanför sin arbetstid hemma hos sig. Intervjuerna varade mellan 15–35 

minuter och ägde rum på förskolan och hemmet där det enbart var vi två och den 

enskilde deltagaren som vistades. Ljudinspelning användes under intervjun för att sedan 

kunna transkribera materialet ordagrant. Trots detta sker det tolkningar utifrån 

deltagarnas svar under intervjuarna när vi sammanställer svaren. Vi har valt att ta med 

det som är relevant utifrån intervjuerna in i detta arbete och därmed uteblev vissa svar i 

vår studie. Deltagarna blev underrättade att de hade möjlighet att avbryta intervjun när 

som helst och att de skulle förbli anonyma i arbetet.   

 

4.4 Databearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelning på våra mobiltelefoner. Efter varje 

intervju transkriberades materialet, materialet delades upp mellan oss författare så 

sammanlagt transkriberades tre och en halv intervjuer som lyssnades på individuellt. 

Denscombe (2009) skriver att det är enklare att göra enskilda intervjuer då det lättare att 

transkribera material från en deltagare, då det är bara en person som pratar i taget. All 
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insamlade data transkriberades ordagrant på papper för hand. Sammanlagt utfördes alla 

intervjuer under två veckors period. När transkriberingarna var klara och nerskrivna 

granskades materialet ytterligare några gånger, materialet analyserades och för att få en 

klarare bild över vad förskollärarna hade pratat om gjordes tankekartor. Utifrån svaren 

från förskollärarna fann vi gemensamma nämnare som sedan delades upp efter olika 

kategorier. Då svaren från förskollärarna skilde sig från varandra jämfördes intervjuerna 

med varandra för att kunna se de skillnader och likheter som fanns. På tankekartorna 

delade vi upp deltagarnas svar i teman som sedan analyserades. De olika temana var 

”könsroller”, ”brinner för inom genusområdet”, ”reflektioner om läroplanen”, 

”påverkan på dagens barn”, ” behov av arbete för jämställdhet”, ” medveten av 

bemötande av kön”, ”arbete med könsroller”, ”framtiden”,” arbetslaget strävan efter 

mål” samt ” för- och nackdelar med könsroller”. Utifrån dessa teman analyserades vad 

som är relevant att ta med i studien utifrån studiens frågeställning. Efter gemensam 

reflektion kom vi slutligen fram till dessa teman: könsroller, arbetet med jämställdhet i 

barngrupp, förskollärarnas tankar om jämställdhet i verksamheten samt rusta inför 

framtiden med jämställdhetsarbetet.    

 

5.Resultat  

Detta är en temaanalys på svaren som framkom från intervjuerna av förskollärarna. 

Resultatdelen börjar med förskollärarens generella syn på samhället. Tanken med detta 

är att ge en bakgrund till varför jämställdhetsarbetet behövs och för att ge en förståelse 

för förskollärarnas uppgift i förskolan. Svaren är uppdelade efter olika teman som är 

relevanta för att besvara hur förskolläraren ser på jämställdhet i förskolan samt i 

samhället. De teman som kommer att tas upp i resultatdelen är könsroller, arbetet med 

jämställdhet i barngrupp, förskollärarnas tankar om jämställdhetsarbete och att rusta 

inför framtiden med jämställdhetsarbetet. Dessa teman valdes ut på grund av att 

förskollärarna delade med sig av sina uppfattningar om jämställdhet vilket inkluderade 

dessa ämnen. Under varje tema finns det underrubrik och i vissa fall underunderrubriker 

som finns för att ge en klarare bild av förskollärarnas uppfattningar.  
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5.1. Könsroller 

Stereotypiska roller i samhället: Denna kategori innebär att könstereotypa roller 

skapas i samhället genom olika förväntningar, dessa förväntningar är uppdelade i två 

kategorier ”förväntningar kopplat till källor” och  

 ”generella förväntningar”.   

 

Förväntningar kopplat till källor: De intervjuade förskollärarna uppfattar att utifrån 

förväntningar som finns i samhället där media och handel ses som källor bidrar det till 

könstereotypiska roller. Förskollärarna menar att samhället förmedlar och ger en 

illustration om vad som är manligt och kvinnligt via sociala medier. Sociala medier ger 

en uppfattning om hur kvinnor och män bör klä sig och bete sig, samhället illustrerar då 

att kvinnor ska ha en mjukare roll och män som muskulös och stark. Deltagarna menar 

att handel har en stor påverkan på hur vi klär oss, att vissa färger och tryck på 

klädesplaggen är skapade för ett visst kön. En av förskollärarna menar att barn ofta 

uppmärksammar vad de andra har på sig och påpekar om någon har en ”tjejtröja”.  

 

Det är synd men det tro jag också kommer bli förändrat inom en tioårsperiod kanske, 

men det är nog svårare att ändra på handeln än vad det är för oss som jobbar med barn 

och tänka genus.  

 

Generella förväntningar:  Utifrån svaren av förskollärarna i intervjuerna ansåg de flesta 

att könstereotypiska roller begränsar människor i samhället. Förskollärarnas uppfattning 

är att människan skapar beteende utifrån kön det vill säga maskulinitet och femininet.  

Förskollärarna såg det som ett problem då det skapar orealistiska förväntningar och 

sanningar på vad som är kvinnligt och manligt i samhället. Deltagarna menar att dessa 

könstereotypiska roller skapas utifrån förväntningar som finns på de olika könen. Från 

dessa förväntningarna placeras människor i olika fack utifrån hur de beter sig efter sitt 

kön. En av deltagarna utryckte sig följande: 

 

Det finns inga fördelar med att hamna i något fack överhuvudtaget men jag tror inte att 

det finns en fördel med att vara könsneutral heller för man identifierar sig oftast till 

något oavsett om det är en han, hon eller hen. Flickor måste få vara flickor när dom vill 

men dom ska också få vara flickor på sitt sätt och vice versa.  
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Förskollärarna menar att de förväntningar som är på flickor är att de ska vara fina, 

duktiga, känslosamma, tänka på hur de ser ut och ta en “lagom” stor plats. Pojkar 

däremot uppmuntras till att ta plats och ta för sig, en förskollärare kopplar det till att 

samhället har en ”boys will be boys”1- attityd, där pojkarna uppmuntras till att tänka på 

sig själva och satsa på karriären. Deltagarna lyfter även upp hur machokulturen 

påverkar barnen genom att pojkar ska vara starka och tuffa och inte visa sig svaga 

genom att bland annat visa känslor. En förskollärare säger: 

 

Idag är det ju socialt accepterat som tjej att vara macho liksom, ha jeans och hänga 

med killar och så men det är ju inte lika socialt accepterat att som kille ha klänning på 

sig eller feminint attribut eller smycke, smink och så.  

 

Förskollärarna menar att det är vuxna som för över förväntningar till barnen. En 

förskollärare menar att de förväntningarna vuxna ofta har angående kön är kopplat till 

exempelvis vissa yrken, och detta har inte barn på samma sätt, förskolläraren uttrycker 

sig följande: 

 

För om man tar stereotypa, om man tar exempelvis en läkare, då kanske vi ser en man 

framför oss men ett barn, dom hör ordet läkare men de ser kanske inte man eller kvinna 

i det yrket.  

 

Deltagarna menar för att det ska ske en förändring angående detta så behövs det ändras 

på bland annat samhällets, skolans, föräldrarnas syn utifrån de förväntningar som finns 

på könen 

 

5.2. Arbetet med jämställdhet i barngrupp 

I detta avsnitt presenteras förskollärarnas uppfattning om att motarbeta könstereotypiska 

roller i förskolan, anpassning av miljö, att bemöta barn samt hur jämställdhetsarbetet 

varierar beroende på ålder. De flesta som medverkade i intervjuerna var överens om att 

jämställdhetsarbetet behövs i sin egna barngrupp i förskolan. Samtliga deltagare 

upplevde att jämställdhet i förskolan sågs som ett långsiktigt arbete där förväntningarna 

på könen ansågs vara i fokus.  

                                                 
1 Boys will be boys= pojkar förblir pojkar. Ett engelskt uttryck som syftar på att pojkar får bete sig hur de 

vill på grund av att de är pojkar. 
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Att motarbeta könstereotypiska roller i förskolan: Förskollärarna arbetar med att 

motarbeta könsroller på förskolan med hjälp av böcker. Alla deltagare ansåg att 

könsterotypiska roller är något negativt och förskollärarna var medvetna om att det är 

deras uppdrag att motverka könsroller och att tänka normkritiskt. Förskollärarna menar 

att de arbetar för att motverka de förväntningar som samhället har på barnen utifrån 

barnens könstillhörighet.  

 

Val av böcker i förskolan: De förskollärare som arbetar med böcker i förskolan för att 

motarbeta de stereotypiska rollerna menade att de tänkte kritiskt och granskar de böcker 

som presenteras för barnen. Många av förskollärare påpekade att de använder böcker för 

att kunna diskutera och se normkritiskt på stereotypiska roller tillsammans med barnen. 

En av deltagarna ansåg att pojkar ofta är i fokus i böcker men att det kommer mer 

böcker med flickor som sportar, superhjältar och karaktärer som är generellt ”coola”. En 

av förskollärarna tog upp ett exempel på hur hen tänker angående könsroller och 

uttryckte sig på följande sätt: 

 

Det handlar om vad pedagogen erbjuder barnen, om barnen vill ha bilder på 

superhjältar, könstereotypa roller som till exempel Spiderman och Hulken hoppar högt 

och är starka då blir det en sanning för barnen. Det kan vara en liten detalj som gör att 

det blir en verklighet för barnen. 

 

 

Anpassning av miljön:  Förskolläraren arbetar med att anpassa förskolans miljö som bör 

ses ur ett jämställdhetsperspektiv, det vill säga där båda könen får samma möjligheter 

och ”tillträde” till alla verktyg, redskap och leksaker i verksamheten. Genusperspektivet 

bör enligt förskollärarna finnas i åtanke hela tiden i förskolan, från vilka leksaker som 

finns, till vilka böcker som läses upp för barnen. En deltagare menade att det är viktigt 

att granska vilket budskap det är som sänds till barnen via miljön, som till exempel att 

ha böcker som kan leda till tankar och diskussioner hos barnen. En av förskollärarna 

menar att rummen på avdelningarna på förskolan inte ska tillhöra specifika kön utan att 

det är viktigt att tänka på att alla barnen ska ha tillgång till alla rum. Förskolläraren 

menar att trots att de försöker ändra i förskolans miljöer ibland, dras ändå barnen till 
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vissa ställen som är kopplade till manligt och kvinnligt. Förskolläraren uttryckte sig 

följande:  

 

Tjejerna går även in till byggrummet på eget initiativ men jag kan uppleva att det är en 

plats som killarna har erövrat. 

 

Samma förskollärare ansåg att omväxling av miljö var viktigt för att båda könen skulle 

få möjlighet att vistas i alla rum och därför arbetade de i arbetslaget med att ge vissa 

barn företräde till områden som ansågs vara erövrade av andra barn. En annan 

förskollärare menar att barnen ska få leka vart, och med vad de vill och att hen lade 

ingen värdering i om leken ansågs vara manlig eller kvinnlig.  

 

Att bemöta barn: I arbetet med jämställdhet innebär det att bemöta barn som individer 

och inte efter deras kön. Alla som deltog i studien ansåg att det var viktigt att se det 

individuella barnet och barnets egenskaper. Förskolläraren menade att de aktivt behövde 

vara medvetna om hur de bemöter barnen för att arbeta med jämställdhet i förskolan. En 

förskollärare uttryckte sig följande: 

 

Därför tycker jag det är viktigt att bemöta både kollegor, barn och föräldrar på ett sätt, 

ett pedagogiskt sätt, inte tillrättavisa någon men ändå visa hur man kan göra istället 

eller ifrågasätta vissa tankar, mönster, strukturer som jag tror man inte bara vet varför 

man har dem åsikterna eller tankarna. Utan de har bara funnit där så oreflekterat så 

yttrar dem sig.  

   

Alla förskollärare uppfattade och hoppades att de bemötte barnen med en jämställd syn. 

Men en del förskollärare medgav att det är lätt att fastna i traditionella könsmönster. 

Våra handlingar och egna erfarenheter har påverkan på hur vi bemöter människor och 

för dem personer som inte har växt upp med ett genus och jämställhetstänk kan det vara 

svårare att tänka i dem banorna. Förskollärarna konstaterade att det är viktigt att se 

barnen som individer och bemöta barnen efter deras namn och inte efter deras kön 

genom att säga flickor och pojkar. Att kunna stärka barnens identitet utifrån deras egen 

personlighet och inte utifrån det som förväntas att barnen ska bete sig och klara av. Alla 

förskollärare hade tron att de bemötte barn jämställt men ingen hade testat att filma sitt 

beteende för att sedan kunna reflektera över sitt bemötande till barnen. En av deltagarna 

i studien uttalande löd följande:  



 

16 

 

Vi är olika men alla är lika mycket värda, att stärka varje barn utifrån vårt      

jämställdhetsarbete, det är viktigt att bli bemött för den man är med respekt. 

 

Jämställdhetsarbetet beroende på ålder: Förskollärarna menade att yngre barn inte 

uppmärksammade det som anses vara manligt eller kvinnligt men hen ansåg att barnen 

oftast började se skillnader på en pojke och en flicka vid treårsåldern. En av deltagarna 

menar att när barnen börjar uppmärksamma att de har olika kön så väljer barnen på hens 

avdelningen att dem inte ville leka med specifika barn för att dem är pojkar eller flickor.  

En annan förskollärare som arbetade på en småbarnsavdelning upplevde att det 

viktigaste var att barnen fick känna trygghet istället för att fokusera på om 

leken/leksaken ansågs vara manlig eller kvinnlig. Förskolläraren ger ett exempel:  

 

Vi har ett barn som gärna leker med bilar och det är en trygghet som hen har att ta med 

sig till förskolan. Då känns det konstigt om jag ska byta ut den leksaken för att ersätta 

med något annat. 

 

De förskollärare som arbetade med yngre barn ansåg att könsroller och könsmönster 

inte framträdde lika tydligt som med äldre barn. En av de intervjuade personerna yttrade 

sig genom att säga: 

 

Jag arbetar med yngre barn och det känns som det är lättare med yngre barn att vara 

mer jämlik. Det blir svårare med åldern när de själva kommer in i de stereotypiska 

rollerna. 

 

5.3. Förskollärarnas tankar om jämställdhetsarbete i verksamheten   

Förskollärarens roll: Förskollärarna menar att det är förskollärarens uppgift att alla barn 

ska få samma förutsättningar och möjligheter oavsett kön och att förskollärare bör tänka 

på vad de förmedlar för budskap till barnen. En av förskollärarna menade att oavsett 

vilken bakgrund och erfarenhet barnen har så är det förskolläraren som har ansvaret för 

att ge alla barn samma möjligheter. Däremot ansåg några av deltagarna att det kan bli 

för mycket gällande könsroller och genus, att det tar för stor plats i verksamheten och att 

det därför kan bli svårt att arbeta med det. En förskollärare uttrycker sig: 

 

Det kan bli ganska flummigt med genus för vi vet så pass lite om det egentligen på ett 

sätt. Samtidigt som man själv är medveten, men jag tror att det är svårt att ha 
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skrivningar (i läroplanen) om det eftersom alla kanske inte håller med. Men står det om 

matematik så vet alla att det gynnar barnen.  

 

Samma förskollärare fortsätter samtalet med att påpeka att det är viktigt med genus. 

Men att det är komplext ämne. 

 

En annan deltagare ansåg att jämställdhetsarbete har blivit mer aktuellt på senare tid och 

uttryckte sig följande: 

 

Ju fler yngre personal som kommer in (i förskolan) med det som man växt upp med 

desto mer förvinner de gamla föreställningarna som de som är 60 år växt upp med. Så 

är det bara, vi har växt upp med olika saker och allt kommer att förändras men man får 

aldrig sluta medvetenhetsgöra eller aktivt jobba med det.  

 

Gemensamma mål: Förskollärarna som deltog i denna studie menar att för att kunna 

driva ett arbete framåt behöver alla i arbetslaget arbeta mot samma mål. Att sträva mot 

samma mål kan ge en trygghet i sitt jobb. Förskollärarna menade att det är viktigt att 

kunna diskutera med varandra i arbetslaget för att vara medvetna hur arbetet ska gå till. 

Alla i personalen tycker inte alltid samma sak men de intervjuade förskollärarna menar 

att de då kan diskutera och kompromissa för att komma fram till ett beslut. En av 

deltagarna uttryckte sig följande om hen ansåg att arbetslaget strävar mot samma mål i 

jämställdhetsarbetet: 

 

Jag vill ju att hela avdelningen ska vara bra på det här (jämställdhetsarbetet) och hela 

huset, så jag är där och petar och stör mig lite på folk och de stör sig tillbaka och vi 

förstår, vi kan ha diskussioner fast vi inte alltid är överens.  

 

En annan av förskollärarna påpekade att det kan vara svårare att arbeta med folk som 

inte har samma syn och åsikter om jämställdhetsarbetet och att detta kan bero på att alla 

i arbetslaget inte har samma erfarenheter och kunskaper.  

 

Förskollärarna menade att i ett arbetslag underlättar det om pedagogerna har en samsyn 

på hur de bemöter barn, i samtal, begränsningar, uppmuntran till lek och att försöka 

följa med barnet i det som sker. En förskollärare ansåg att det var viktigt att bli påmind 

av sina kollegor hur de ska går till väga i sitt arbete, hen menade att det är bra att ha en 
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öppen dialog och ifrågasätta när något i arbetsgruppen inte känns rätt. Hen upplevde 

dessutom att det kan kännas skönt när kollegorna påminner när en gör “fel”. En annan 

deltagare förklarade att det handlar om att få barnen att förstå sina rättigheter. Genom 

detta behöver arbetslaget samarbeta och sträva efter samma mål. Det kollegiala lärandet 

var något som lyftes upp i hens avdelning och de ansåg det vara viktigt att dela med sig 

av sina idéer och erfarenheter till andra avdelningar på förskolan så att det inte stannar 

på en avdelning. För att arbetet ska kännas meningsfullt menar en förskollärare att 

arbetet behöver ha ett syfte. En förskollärare menar att genus och jämställdhetsarbetet är 

en lång process och att det finns många olika sätt att arbeta med det. Hen säger att det 

gäller att vara lyhörd och ödmjuk och påminna varandra om att vi är här för barnen.  

 

5.4. Att rusta inför framtiden med jämställdhetsarbetet   

Syftet med jämställdhetsarbete i förskolan enligt förskollärarna var att ge barnen en 

grund där barnen lär sig att behandla andra människor och få lärdom om normer och 

värderingar. I detta stycke redovisas förskollärarnas uppfattningar om vad 

jämställdhetsarbetet ger barnen samt förskollärarnas uppfattningar om framtiden ur ett 

samhällsperspektiv.   

 

Att ge verktyg: Förskollärarna ansåg att genom att arbeta med jämställdhet i förskolan 

ger det barnen verktyg för att växa upp och våga vara sig själva. Förskollärarna menar 

att barnen behöver lära sig att kunna ifrågasätta och se kritiskt på de normer som äger 

rum i samhället. En av förskollärarna ansåg att våra gamla normer försvinner mer och 

mer. Förskolan ska finnas som en grund som ska ge barnen en medmänsklig syn. 

Förskollärarna påpekade även att det inte bara är förskolan som är med och påverkar 

barnen utan att det är familjen och hela samhället som påverkar mest. Deltagaren 

menade att vårdnadshavarnas normer och värderingar förs vidare till barnen, men även 

att samhället har en stor inverkan hos barnen. Förskolläraren uttalade sig som följande: 

 

Det är mycket vi gör här (i förskolan), men sen är det mycket dom (barnen) har med sig 

hemifrån också, men vi kan erbjuda barnen en neutral domän. Här får vi vara som man 

vill oavsett om vi är en han, hon eller hen. Jag tror tyvärr inte att samhället kommer att 

bli neutralt så länge man inte ändrar på marknadsföringen som finns idag. Samhället 

har en stor möjlighet att förmedla saker. Det sker förändringar men dom sker inte 

särskilt fort. Det krävs mer tv reklam och annonser där olikheterna får lika stor plats 
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som det heteronormativa. Men har på förskolan kan vi göra mycket då barnen vistas 

här många timmar om dagen som blir många år av sitt liv.     

  

Jämställdhetsarbetets påverkan på samhället: Förskollärarna hoppas på att se ett mer 

jämställt och jämlikt samhälle i framtiden men menar att vi kommer få kämpa för att få 

det så. En förskollärare menar att samhällets influenser går i vågor och i dagsläge är 

genus och jämställdhet mer uppmärksammat, vilket bidrar med att det diskuteras mer 

och folk blir mer medvetna. Hen fortsätter med att det alltid kommer finnas folk som 

inte håller med och anser att detta är mest flum. En annan deltagare menar att även en 

del av politikerna anser att arbetet med genus och jämställdhet går överstyr och att det 

läggs för mycket energi på det. Förskolläraren uttrycker sig följande: 

 

Men samtidigt tycker jag man blir så motarbetad många gånger, alltså det räcker ju att 

tänka att halva partierna idag säger att genusflum inte ska finnas och att vi är 

jämställda och sådär. Halva Sverige tror ju på det ungefär, alltså att man blir 

motarbetad av så högt uppsatta personer. Det är ju svårt att göra ett bra jobb då på ett 

sätt.  

 

En av förskollärarna ansåg att mannen fortfarande kommer vara normen oavsett hur 

mycket vi arbetar med genus och jämställdhet. Att denna norm sitter så djupt inom oss 

och att det inte kommer bli en förändring angående det men att samhället ändå kommer 

bli jämnare än det är nu. En av förskollärarna uttryckte sig följande om hens 

uppfattningar om hur framtiden kommer se ut angående jämställdhet: 

 

Det handlar om att alla måste jobba mot samma håll, vilja samma väg. Så jag tror att 

de barn som växer upp idag är mer jämställda och har en mer reflekterande syn på 

jämställdhet och medmänsklighet än vad jag hade när jag växte upp för man förstod 

inte bättre, man hade det inte med sig. Så någonstans är vi på väg, utvecklingen går 

framåt.    

 

Vissa av deltagarna tror att vi inte kommer behöva lägga lika mycket kraft och energi 

med att arbeta för att få en så jämställd och jämlik förskola eftersom det kommer då 

vara mer naturligt för oss och då ses som en självklarhet. Genom att de barn som växer 

upp i dagens samhälle får denna värdegrund kommer den nya generationen växa upp 

och bli mer jämlik.   
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5.5. Resultatsammanfattning  

I resultatavsnittet redovisas hur förskollärarna uppfattar sitt arbete med 

jämställdhetsarbetet. I första kategorin 5.1. lyfts förskollärarnas uppfattningar om 

könsroller som ska introducera och ge en bakgrund till hur förskollärarna uppfattar att 

samhället ser ut i dagsläget. Förskollärarna menar att samhället skapar könsroller som 

begränsar människor att vara sig själva och att könsroller mest handlar om 

förväntningar som människor har på könen. Media och handel har en stor påverkan för 

vad som är manligt och kvinnligt vilket bidrar till att människor placeras in i olika fack 

efter vad som förväntas av dem. I denna kategori lyfts även machokulturen och vilka 

konsekvenser den för med sig.    

 

I kategorin 5.2 framförs förskollärarnas uppfattning om att arbeta med jämställdhet i 

barngrupp. Förskollärna tog upp hur de anpassar miljön och materialet på förskolan för 

att båda könen ska få samma möjligheter och förutsättningar. Förskollärarna beskrev 

även hur de bemöter barnen som individer och säger barnens namn istället för att säga 

flickor och pojkar. Förskollärarna ansåg att det var viktigt att stärka barnens identitet 

och inte fokusera på vad som förväntas av barnen för utifrån dessa förväntningar skapas 

könstereotypiska roller. Förskollärarna beskriver hur de arbetar med att motarbeta 

stereotypiska roller genom bland annat böcker som väcker diskussioner eller som 

normaliserar karaktärer i böcker som inte passar in i de stereotypiska rollerna. 

Förskollärarna menade att de yngre barnen inte anpassade sig efter könstereotypiska 

roller utan att det kommer mer och mer ju äldre barnen blir.  

 

I kategori 5.3 presenteras förskollärarnas tankar om sin egen roll samt 

jämställdhetsarbetet i arbetslaget. Förskollärarna hävdar att det kollegiala lärandet är 

viktigt för att verksamheten ska kunna drivas framåt. Genom att sträva efter samma mål 

underlättas arbetet för alla. De menar även att det är viktigt att ta del av varandra och 

lyfta upp nya idéer och tankar samt acceptera varandras åsikter. Några deltagare ansåg 

att det ibland inte räckte att ta del av varandra i arbetslaget utan att det ibland krävdes 

större perspektiv där hela förskolan bytte idéer och erfarenheter. Alla som deltog i 

studien ansåg att deras arbetslag arbetade efter samma mål 
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I kategori 5.4 redovisas förskollärarnas tankar om jämställdhetsarbetets påverkan i 

framtiden. Förskollärarna menar att förskolan är den första utbildningsnivå som ska ge 

barnen de verktyg och värderingar som barnet sedan bär med sig i livet. De menar att 

barnen är vår framtid och kommande socialisation som ska försätta bygga på dagens  

samhälle. De hävdar att jämställdhet är en värdegrund som ger barnet en medmänsklig 

syn. Några förskollärare som deltog i studien ansåg även att jämställdhet är något som 

uppmärksammat på senare tid och att det hoppas på att se mer av det i framtiden.  

 

Alla förskollärare som deltog i studien ansåg att jämställdhetsarbetet i förskolan var 

viktigt. Deltagarna hade olika uppfattningar om hur arbetet skulle läggas upp i 

verksamheten men alla var eniga om att arbetslaget kommunikation var viktigt. Några 

förskollärare delade eventuellt personliga åsikter om hela samhällets funktion och 

påverkan hos människan och ansåg att vi var långt ifrån ett jämställt samhälle.  

Vi upplevde att förskollärarna som medverkade i intervjuerna ansåg att 

jämställdhetsarbetet i förskolan var intressant och de kändes pålästa. Utifrån våra frågor 

spann förskollärarna vidare på sina egna funderingar, erfarenheter och uppfattningar.  

 

6. Diskussion 

I denna rubrik redovisas resultatdiskussion, metoddiskussion, teoridiskussion samt 

förslag till fortsatt forskning.  Den tidigare forskningen kopplas ihop i 

resultatsammanfattningen där vi även besvarar vår frågeställning och syfte.  

 

6.1. Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarnas uppfattning om 

jämställdhetsarbetet i förskolan. För att undersöka detta utfördes en kvalitativ studie där 

sju förskollärare intervjuades från tre olika förskolor i Gävleborgs län samt Stockholms 

län. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att få en klarare bild över 

förskollärarna uppfattningar om jämställdhetsarbetet. Resultatdelen visade att 

förskollärarna hade engagemang och intresse för jämställdhetsarbetet i förskolan men 

att de hade olika uppfattningar om vad jämställdhet innebär samt hur de ska arbeta med 

det i verksamheten. Vi var även medvetna att de förskollärare som medverkade och 

tackade ja till en intervju kan vara mer engagerade inom ämnet än andra förskollärare 

och att alla som arbetar inom förskolan kanske inte har samma uppfattning eller syn. 
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Hedlin (2006) skriver om jämställdhet som kvalitativ och kvantitativ, vilket vi även la 

märke till under intervjuerna. Att de medverkande såg på jämställdhet på olika vis. En 

del av förskollärarna ansåg att det handlade om att se barnet med sin egen identitet och 

ge alla barnen samma möjligheter medan andra såg på jämställdhet som en jämn 

könsfördelning av barnen i grupper. Hedlin (2006) menar även att synen på jämställdhet 

har förändrats genom åren, från kvantitativa till den kvalitativa. Att förskollärarna 

arbetar med jämställdhet på olika vis kan bero på att läroplanen kan ses som 

tolkningsbar, vilket kan återkopplas till det Edlund (2016) menar, att förskollärarna kan 

tolka läroplanens innehåll på sitt eget sätt. Det finns inget som tyder på att 

verksamhetsmålen ska gå efter specifika riktlinjer vilket kan betyda att något som anses 

vara jämställt för en förskollärare inte behöver betyda samma för en annan (Edlund, 

2016). Då det är politikerna som ansvarar över läroplanens innehåll så är det dem som 

bestämmer hur stort utrymme arbetet med jämställdhet ska vara i läroplanen men på 

varje förskola är det förskollärarnas engagemang och intresse som avgör hur de ska 

arbeta med det i förskolan. Förskolans läroplan nämner inte ordet genus men trots detta 

upplever vi att de flesta förskollärarna i intervjun inkluderar genus i sitt 

jämställdhetsarbete då de många gånger går hand i hand. Men utifrån svaren från 

intervjuerna uppmärksammades det att arbetet med jämställdhet tillsammans med genus 

ibland kunde få motstånd från bland annat familjer som inte har samma tankar och 

värderingar och kan krocka med verksamhetens mål. Det kan bli ett hinder i 

verksamhetens arbete om vårdnadshavare inte tänker lika kring genus och jämställdhet. 

Detta kan bli ett komplext ämne då förskolans uppdrag är att göra vårdnadshavarna 

nöjda men det är förskollärarnas uppdrag att arbeta efter läroplanens mål.  

 

Könsroller 

Under intervjuerna delade förskollärarna med sig av sina uppfattningar och erfarenheter 

om könsroller. Förskollärarna såg könsroller som något negativt och att de 

förväntningar samhället har beror oftast på hur vi anser att en tjej/kvinna och pojke/man 

ska bete sig. Dessa förväntningar berodde bland annat på filmer, böcker och reklam som 

människor utsetts för hela tiden. Där människor får en illustration på att pojken ska vara 

stark och modig och tjejen ska vara rar och söt. Pojken är oftast prins och tjejen en 

prinsessa i en vacker klänning. Allt detta påverkar barnen oavsett om det är medvetet 

eller omedvetet. Trots att förskolan arbetar mot en jämställd verksamhet kommer dessa 
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problem med könstereotypa roller finnas kvar i samhället och barnen kommer att bli 

påverkade. Connell och Pearse (2015) menar att genusaspekterna började med att 

samhället missgynnade kvinnor och gynnade mannen, Svavelryd (2002), Svavelryd och 

Hjertson (2012) menar att för att kunna göra en skillnad behöver man uppmärksamma 

vad som är problemet och hur man skulle kunna göra för att kunna åtgärda det. Att 

redan i förskolan arbeta med jämställdhet ger barnen en grund för att tjejer och killar 

ska få samma möjligheter och rättigheter vilket är ett bra sätt att sträva efter ett mer 

jämställt samhälle. Men arbetet med jämställdhet kan inte bara finnas i förskolan om det 

ska ske en förändring i samhället, utan skolan och samhällsmedborgarna behöver också 

vara medvetna för att det ska bli mer jämställt. Emilson, Folkesson och Lindberg (2016) 

menar att jämställdhetsarbetet i förskolan kan vara svårt då förskollärarna ska arbeta 

med att utmana barn att gå utöver könstereotypiska val samtidigt som att visa hänsyn till 

barns intresse. Ärlemalm- Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att det är 

vuxna som för över könstereotypiska roller till barn då vuxna agerar efter könsroller 

mer än barn. Författarna menar att barnen ska bevara de traditionella könstereotypiska 

strukturerna men samtidigt vara öppna och överskrida gestaltningar och utryck.  

 

Arbetet med jämställdhet i barngrupp  

Deltagarna i studien ansåg att jämställdhetsarbetet var avgörande beroende på barnens 

ålder. Två av deltagarna som arbetade på småbarnsavdelningar ansåg att små barn såg 

skillnader på könen i tidig ålder, de menade att barnen oftast skilde pojken ifrån flickan 

men inte vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”. Ju äldre barnen blir desto mer medveten 

blir de om skillnaderna mellan flickor och pojkar. Förskollärarnas menade att i deras 

arbete med jämställdhet i förskolan räcker det inte med att bara tänka på hur man 

samtalar och behandlar barnen, utan förskollärare bör även tänka på miljön och vilket 

material som finns i verksamheten. Forskningen visade att miljön och leksakerna 

påverkar barnen utifrån vad som är socialt accepterat i samhället. Prioletta (2018) tar i 

sin studie upp lekmiljöns betydelse och menar att barn väljer utrymmen och leksaker 

efter det som ses som socialt accepterat utifrån deras kön.  Nelson (2005) menar att barn 

blir påverkade av sina kamrater samt syskon och menar att media har ett inflytande hos 

barn om vad som anses vara för flickor och pojkar. Genom detta väljer barnen vilka 

leksaker de vill leka med utifrån sitt kön och att barnen gärna leker med liknade 

leksaker som sina kamrater. Förskollärarna menar att alla barnen ska ha tillgång till alla 

rum oavsett kön, trots detta kan förskolläraren uppleva att vissa rum kan domineras av 
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ett specifikt kön. Exempelvis menade förskollärarna att det är pojkarna som dominerade 

byggrummet och Prioletta (2018) menar då att pojkarna väljer byggrummet för att det är 

socialt accepterat och tillochmed omedvetet uppmuntrats för pojkarna att vara där.   

  

Förskollärarna menade att ett annat sätt med att arbeta normkritiskt var val av böcker i 

barngruppen. Förskollärarna i intervjuerna beskrev hur de arbetar med böcker för att 

arbeta med jämställdhet i förskolan och att det är då är viktigt med kritiskt tänkande och 

granskning kring barnböcker. I linje med detta menar Barajas (2008) att det inte är 

tillräckligt att presentera icke-könstereotypa texter för barnen utan det snarare handlar 

om diskussionens innehåll med barnen som är avgörande för att kunna motverka 

könstereotyper.  

 

Förskollärarnas tankar om jämställdhetsarbete i verksamheten  

Förskollärarna uppfattade att det är vuxna som för över förväntningar på barnen. Ho och 

Lam (2014) menar att eftersom förskolläraryrket är kvinnodominerat så stämmer 

flickornas beteende överens med förskollärarnas förväntningar på den stereotypiska 

könsrollen som redan finns och stärker tjejerna lydiga personlighet. Flickorna 

uppmuntras och får beröm för deras lydiga och ”duktiga” personlighet. Vilket kopplas 

till det en av förskollärarna menar med ”duktigflicka” syndromen som många flickor 

lider av, vilket menas att de förväntningar flickor har är att de ska vara fina, duktiga, 

känslosamma, tänka på hur de ser ut och ta en ”lagom” stor plats.  Förskolläraren menar 

att deras arbete med jämställdhet är att motverka dessa stereotypiska roller. 

Hedlin och Åberg (2018) skriver att förskollärarna fokuserar mer på att se barn som 

individer nuförtiden och inte på vilken könstillhörighet barnen har men trots detta så bär 

även förskollärarna på samhällets normer och förväntningar som finns på könen. Ho och 

Lam (2014) skriver om att en jämn fördelning mellan könen i personalen kan vara bra 

för barnen för att könen bär på olika egenskaper vilket Hedlin och Åberg (2018) 

instämmer om. Förskollärarna uppfattade att det barnen ser blir en verklighet och 

arbetar männen och kvinnorna i barnets liv med stereotypiska yrken efter deras kön så 

blir detta en norm för barnen. Ho och Lam (2014) menar att om fler män skulle arbeta i 

förskolan skulle det bidra med att barnen får se att män också har en omtänksam, 

omhändertagande och förstående sida och bryta de stereotypiska rollerna. Genom att det 

arbetar mest kvinnor i förskolan stärks även flickorna beteende menar Ho och Lam 

(2014). Hedlin och Åberg (2018) menar att i Sverige finns en lång tradition med 
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jämställdhetsarbetet men att könstereotypiska rollerna kan stå i vägen för detta. 

Författarna menar att även förskollärarna bär och agerar utifrån dessa normer som finns 

i samhället (Hedlin & Åberg, 2018).    

 

Connell och Pearse (2015) skriver om att människor intar och förhåller oss till den plats 

vi får i genusordningen genom hur vi beter oss i det vardagliga livet. Men Connell och 

Pearse (2015) påpekar även att det är viktigt att uppmärksamma att alla inte passar in i 

denna genusordning, det finns män som är feminina och kvinnor som är manliga samt 

människor med samma kön som älskar varandra. Genom att inte tillhöra denna 

genusnorm som finns i samhället kan detta bidra till utanförskap. Förskolan har därför 

ett stort ansvar att arbeta normkritiskt, att det är bra att alla människor är olika och lyfta 

upp alla barnens unika personlighet.  

 

Att rusta inför framtiden med jämställdhetsarbetet 

Vissa förskollärare menar att genus och jämställdhet är något som har blivit mer 

modernt och att det oftast är nyutbildade förskollärare som har mer kunskap inom 

området. En orsak skulle kunna vara att ämnet lyfts upp på senare tid i utbildningen 

eller på grund av forskningens utveckling. Därför ville vi ta med förskollärarnas 

framtidsutsikter med jämställdhetsarbetet i denna studie. Eftersom de flesta 

förskollärare lägger ner mycket tid och energi på att göra förskolan mer jämställd 

mellan könen ville vi undersöka om de ansåg att det kommer bli en skillnad i framtiden.  

För de barn som växer och ser jämställdhet som en självklarhet har också möjligheten 

att påverka samhället till det bättre. Detta får oss att fundera om det går att få ett helt 

jämställt samhälle? Denna fråga är omöjlig att svara på men förskollärarna som 

intervjuades menade att människor uppmärksammar problemet mer nu och det bidrar 

med att blir mer jämställt i samhället. Barajas (2008) håller med om att problemen 

behöver uppmärksammas och menar att böcker är ett bra sätt att kunna synliggöra och 

diskutera problemen som sker i förskolan. Några av förskollärarna påpekade även att i 

dagens samhälle är mannen fortfarande normen och de trodde att detta kommer fortsätta 

i framtiden eftersom denna norm är djupinrotad inom oss. Vi uppfattar att behovet av 

jämställdhet kan tolkas med olika perspektiv. Målet av jämställdhet kan vara svår att 

tyda då behovet av jämställdhet varierar. Vissa människor menar att det behöver ske 

mer förändringar i samhället för att det ska bli jämställt samtidigt som andra hävdar att 

det redan är jämställt i det samhälle där vi lever. Även Hedlin (2006) menar att vissa ser 
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Sverige som ett jämställt land men Svaleryd och Hjertson (2012) håller inte med, de 

påpekar att Sverige aldrig haft ett jämställt samhälle på grund av att män och kvinnor 

inte har samma rättigheter och möjligheter.  

  

6.2. Metoddiskussion 

I denna kvalitativa studie fick sju förskollärare besvara fyra huvudfrågor med 

följdfrågor vilket resulterade i att det blev väldigt varierade svar. I denna studie låg 

fokuset mest på deltagarnas svar och inte antalet deltagare (Bryman, 2002). Vi fann det 

intressant att förskollärarna hade olika syn och erfarenheter angående jämställdhet. 

Förskollärarna var öppna och ville dela med sig av sina kunskaper vilket underlättade 

detta arbete. De breda svaren var både till vår fördel samt nackdel då det blev svårt att 

sammanfatta alla svaren till ett slutgiltigt resultat. Då detta arbetet i början av studien 

även skulle handla om förskollärarnas uppfattningar om den nya reviderade läroplanen 

(Skolverket, 2018) samt genusarbetet i förskolan valde vi ut vilka av svaren från de 

intervjuade förskollärarna som var relevant för att besvara studiens frågeställning. Det 

var även på grund av att svaren från intervjuerna till stor del handlade om jämställdhet 

som gjorde att vi bara fokuserade på det i denna studien. I efterhand insåg vi att det hade 

varit enklare om frågorna var formulerade annorlunda och inte lika bredda som nu. Då 

hade deltagarnas svar inte varit lika varierade och det hade underlättat under 

sammanfattningen av svaren.  

 

Vi valde att göra en studie med intervjuer just för vi ville få mer spontana och 

personliga svar än vad vi hade fått genom en enkätundersökning. Innan intervjuerna 

hade deltagarna som medverkade i intervjuerna fått ett mail där de fick ta 

del av de frågor som skulle besvaras samt den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 

2018).  Deltagarna hade då tid att fundera på frågorna för att kunna ge genomtänkta 

svar. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan och fungerade som ett underlag 

under hela arbetets gång. Trots transkriberingen sker tolkningar av vad deltagarna 

berättar vilket Bryman (1997) menar är ofrånkomligt i kvalitativa forskningar. I 

efterhand har funderingar väckts över metoden, fördelen med en kvalitativ 

undersökning är att vi når ut till den enskildes tankesätt till skillnad från en kvantitativ. 

Studien hade med stor sannolikhet blivit annorlunda om den vore kvantitativ, då svaren 

hade blivit mer begränsade eller om undersökningen gjorts på fler personer. Vi har även 

frågat oss själva om samtliga deltagare tackade ja till en intervju på grund av eget 
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intresse inom området jämställdhet. Detta kan ha påverkat resultatet och resultatet hade 

kunnat blivit annorlunda om det hade varit andra förskollärare som hade deltagit i 

studien.  

 

6.5. Förslag till fortsatt forskning    

Efter avslutad studie har vårt intresse för jämställdhetsarbetets påverkan i framtiden 

väckts. Det vore intressant att forska om jämställdhetsarbetet gör någon skillnad på 

barnets fostran i förskolan om några år. Exempelvis om barnet burit med sig andra 

värderingar till skillnad från de barn som inte fått tagit del av en verksamhet som arbetar 

med jämställdhet. Vi skulle även finna det intressant att göra observationer för att 

undersöka från vilken ålder som barn börjar agera efter könsroller. 
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Bilaga 

Hej förskollärare! 

Vi vänder oss till dig som är förskollärare för vi är intresserad av dina tankar och 

funderingar kring förskolans verksamhet samt din syn på barn. Vi är två 

förskollärarstudenter som läser på högskolan i Gävle och som ska skriva examensarbete 

under hösten.  Vi vill därför intervjua dig som är förskollärare för att höra dina tankar 

om genus, jämställdhet och om den nya läroplan (Obs. den nya läroplanen (Skolverket, 

2019) skickats med i en bifogad fil).  

En intervju kommer ta mellan 20–50 minuter där du har chansen att få uttryck dina 

tankar om just detta ämne. Intervjuerna kommer spelas in och sedan transkriberas men 

det är bara vi som kommer ha tillgång till insamlade data dvs. du kommer förbli 

anonym under denna studie. Du deltar frivilligt och har alltid rätten att avbryta 

intervjun.   

Våra intervjufrågor är:  

• Ser du behov av arbete för jämställdhet (mellan pojkar och flickor) i din 

barngrupp? Hur? 

 

• Finns det något som DU brinner för inom området genus och jämställdhet? 

 

• Har du reflektioner om nuvarande läroplanens skrivningar om genus och 

jämställdhet? Vilka delar? 

            Upplever du att du ställer dig bakom allt? 

 

• Hur uppfattar du den nya läroplanen? 

 

För att vi ska få ut så mycket som möjligt av intervjun så kommer vi vid behov 

ställa följdfrågor.  

 

Vi skulle vara tacksamma om ni vill delta i detta och hjälpa oss med vårt 

examensarbete.   Vi kan för det mesta anpassa intervjun efter dig angående tid och plats. 

Kontakta oss gärna via e-post. 

 

Doris: ofk15dhs@student.hig.se eller 076–xxxxxxx 
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Julia: ofk15jgo@student.hig.se eller 070–xxxxxxx 

För att kontakta vår handledare hör av dig till Johan.Liljestrand@hig.se 

Med vänliga hälsningar Doris och Julia.    

 

 

 


