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Abstrakt 
 

Högskolan i Gävle  

Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap. 

Günzel, Erika och Rajaniemi, Catherine (2013) : Jämställhet i förskolan: fem 

förskollärares syn på begreppet jämställdhet. Examensarbete i pedagogik, 

lärarprogrammet 2013. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka förskollärarnas syn på begreppet jämställdhet, hur de 

arbetar med det i praktiken och om det är svårt att omvandla teori till praktik.  

 

Metoden som använts är halvstrukturerade intervjuer. Fem förskollärare intervjuades, 

fyra kvinnor och en man i olika åldrar och med olika lång erfarenhet inom yrket. 

Arbetet grundas på forskning inom jämställdhet i förskolan.  

 

Resultatet visade att jämställdhet för förskollärarna betydde att ge alla barnen samma 

möjligheter. Förskollärarna såg på begreppet jämställdhet som allas rätt att utvecklas 

och utmanas oavsett kön, detta låg också till grunden för hur de arbetar med 

jämställdhet i verksamheten. Tre av fem förskollärare tyckte det var lätt att omvandla 

teori till praktik, de pekade då på vikten av ett bra arbetslag. De övriga förskollärarna 

tyckte att det var svårt att omvandla från teori till praktik, en av förskollärarna pekade 

då på att denne inte var inläst på ämnet och den andra på att det var ett relativt nytt 

område.  

 

Studien visar på likheter och skillnader med tidigare forskning. Likheter med tidigare 

forskning är att förskollärarna har svårt att veta hur de ska arbeta med jämställdhet i 

verksamheten, de nämnde att de omedvetet föreslår könstereotypa aktiviteter till barnen. 

Skillnader gentemot tidigare forskning är att förskollärarna i den här studien hade en 

tydlig bild om vad jämställdhet betyder och majoriteten tyckte sig inte ha svårt att 

omvandla teori till praktik.  

 
Nyckelord: Jämställdhet, förskolan, förskollärare, pedagogik. 
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1. Inledning 

 

Under åren på lärarprogrammet har vårt interesse för jämställdhetsarbetet inom 

förskolan växt. Det var under den sjätte terminen som vi bestämde oss för att forska 

inom området, detta efter att ha läst en kurs om värdegrund och hållbar utveckling som 

hade stort fokus på jämställdhet. Jämställdhet är viktigt då det ingår i förskollärarens 

uppdrag. Det står i läroplanen och skollagen att förskolan ska arbeta för jämställdhet 

och att ingen ska bli diskriminerad på grund av kön (Lpfö98).  

 

Forskningen utförd av Ärlemalm – Hagsér (2010), Sandström, Stier och Sandberg 

(2013) och Edström (2009) visar att svenska förskollärare har svårt att förstå begreppet 

jämställdhet och hur de ska arbeta med det i verksamheten. Ärlemalm-Hagsér (2010) 

menar att ett problem för förskollärarna är att det inte står i läroplanen vilka könsroller 

och könsmönster som förskolan ska motverka. Edström (2009) har gjort en jämförelse 

mellan den svenska och den skotska läroplanen. Hon har funnit att de har lättare att 

arbeta med jämställdhet i Skottland då det står beskrivet hur de ska arbeta med 

jämställdhet. Sandström m.fl (2013) har funnit att förskollärare har svårt att omvandla 

begreppet från teori till praktik. Efter att ha tagit del av deras forskning väcktes vårt 

intresse för att undersöka förskollärarnas kunskap inom jämställdhetsområdet.  

 

 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärarna ser på begreppet jämställdhet 

och hur de arbetar med det i verksamheten. Vi vill även undersöka om de tycker att det 

är svårt att omvandla från teori till praktik, från läroplan till verksamhet. 

 

2.1 Forskningsfrågor: 

1. Vad betyder termen jämställdhet för förskollärarna? 

2. Hur arbetar förskollärarna med jämställdhet i verksamheten? 

3. Har förskollärarna svårt att omvandla begreppet från teori till praktik? 
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3. Bakgrund 
 

I det här avsnittet redogörs begreppet jämställdhet ur ett skolperspektiv i Sverige genom 

tiden. En kort summering om hur jämställdhetsbegreppet har utvecklas från början av 

1900-talet till idag. Vi börjar med en förklaring av begreppet för att ge en bättre 

förståelse för vårt arbete, resultat och diskussion. 

 

3.1 Jämställdhet 
 

Jämställdhet råder när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter. Jämställdhet betyder att ingen diskrimineras på grund av kön. Jämställdhet 

förväxlas ofta med jämlikhet. Medan jämställdhet endast är begränsat till kön är 

jämlikhet inriktat på samma möjligheter men handlar om mänskliga rättigheter och 

demokratiska frågor, till exempel: funktionshinder, religion och etnisk tillhörighet 

(Hedlin 2011,Eidevald 2011, Wedin 2011 & Henkel 2006, Roth 2002). 

 

Jämställdhet ersätts ofta idag med ordet genus men är inte samma sak. Inom 

forskningen gör man skillnad på biologiskt kön och socialt kön. Genusvetenskapen 

syftar till att undersöka hur socialt kön konstrueras genom till exempel, könsroller och 

könsstereotyper. Inom genusvetenskapen pratas det om könsmaktsordningen, det vill 

säga att kvinnan generellt sett är underställd mannen och att detta bör ändras. 

Jämställdhet syftar till målet att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter, genus är en struktur som förklarar hur kön och ojämställdhet skapas 

(Roth 2002).  

 

Inom jämställdhet finns det en kvantitativ och en kvalititativ aspekt. Med kvantitativ 

jämställdhet menas att könsfördelningen är jämn, till exempel att det är lika många 

kvinnor som män på en arbetsplats. Det riktar in sig på jämställdhet inom en grupp eller 

samhällsnivå. Kvalitativ jämställdhet syftar till jämställdhet på en individnivå. Det vill 

säga att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, inte bara 

statistiskt utan också i verkligheten (Hedlin 2011). 

 
Forskning gjord av Ärlemalm-Hagsér (2010), Edström (2009) och Sandström m.fl 

(2013) visar att förskollärarna saknar en förståelse om vad begreppet jämställdhet 

betyder. De har svårt att omvandla begreppet från teori till praktik och de har svårt att 



 

3 

 

arbeta med jämställdhet i verksamheten. Förskollärarna arbetar inte för att skapa en 

jämställd förskola utan upprätthåller traditionella könsroller och könsmönster 

(Ärlemalm – Hagsér 2010, Sou 2006: 75). Det stöds också av författarna Hedlin (2011), 

Wedin (2011), Henkel (2006) & Eidevald (2011) som förklarar att alla är överens om att 

jämställdhet är viktigt men att många saknar en djupare förståelse för begreppet och hur 

det kan arbetas med.  

 

Den teoretiska utgångspunkt vi utgår ifrån är att vi lever i en könsmaktsordning där 

könsroller och könsmönster är socialt konstruerade. Vi är övertygade att 

könsmaktordningen och upprätthållandet av den leder till att könsmönster och 

könsroller skapas och upprätthålls redan på förskolan. 

 

3.2 Jämställdhetens utveckling i Sverige 
 

Det finns flera olika definitioner om vad jämställdhet är. Jämställdhet råder när män 

som kvinnor, pojkar som flickor har samma möjligheter i livet och inte blir 

diskriminerade på grund av kön (Hedlin 2011,Eidevald 2011, Wedin 2011 & Henkel 

2006). I den här studien ligger fokus på jämställdhet som förhållanden mellan män och 

kvinnor, pojkar och flickor och deras villkor i samhället, att män och kvinnor ska ha 

samma möjligheter inte bara formellt utan också reellt, det vill säga inte bara på papper 

utan i verkligenheten (Hedlin 2011,Eidevald 2011, Wedin 2011 & Henkel 2006). Inom 

förskolan syftar jämställdhet också till våra förväntningar och föreställningar kring vad 

som är kvinnligt och manligt, det som kallas för könsmönster och könsroller. Det ingår i 

förskolans uppdrag att motverka könsmönster och könsroller för att ge alla barn samma 

möjligheter att utvecklas som individer (Lpfö 98). Förskolan kommer inte att bli helt 

jämställd så länge förskollärarna upprätthåller könsroller efter förväntningar om vad 

som är pojkigt och flickigt (Hedlin 2011).  

 

Jämställdhet under det tidiga 1900–talet handlade mest om kvinnorättsfrågor. Frågorna 

fokuserade på kvinnlig rösträtt, kvinnornas rätt att delta i politiken samt att få arbeta på 

samma villkor som männen. Detta resulterade till formella förändringar, det vill säga 

lagändringar som på papperet gav kvinnor samma möjligheter som män. I verkligheten 

har dock kvinnor inte samma möjligheter utan diskrimineras fortfarande utifrån kön, till 

exempel lägre lön för samma arbete (Hedlin 2011,Eidevald 2011, Wedin 2011 & 

Henkel 2006). 
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Viktiga milstolpar var:  

 

1921 Då kvinnor fick rösträtt och kunde bli invalda i riksdagen. 

1927 Flickor får börja gå i statliga skolor. 

1939 Får kvinnor rätt att gifta sig och skaffa barn utan att riskera att mista 

arbetet (Eidevald 2011, Roth 2002, Wedin 2011 & Nihlén och Nilsson 

2006). 

 

På 1960-talet började det satsas på jämställdhet och då med fokus inom skolan. Det 

resulterade i att det på slutet av 1960-talet respektive början av 1970-talet skrevs in i 

läroplanen för grund- och gymnasieskolan att skolan hade i uppdrag att verka för 

jämställdhet. Under 1970-talet fick förskolan en större betydelse i samhället och då fick 

också begreppet jämställdhet en viktig roll i förskolans arbete. 1974 infördes en 

försäkring som gav föräldrarna rätt till delad föräldraledighet. Försäkringen infördes 

som ett verktyg för att få ut fler kvinnor i arbetslivet. I slutet av 1970-talet kom 

jämställdhetslagen med syfte att kvinnor och män skulle ha samma villkor i arbetslivet 

(Eidevald 2011, Nihlén och Nilsson 2006, Skolverket 1999 & Wedin 2011). 

 

1994 blev jämställdhet en del av skolans värdegrund, då för grund- och 

gymnasieskolan. Med värdegrund menas de värden som ska vara grunden för 

verksamheten och som ska synliggöras i den vardagliga verksamheten. Det är de värden 

som ska styra förskollärarnas förhållningssätt. I förskolan betonades vikten av att bidra 

till att flickor och pojkar får samma möjligheter. 1998 infördes förskolans egna läroplan 

och jämställdhet blev då en del av förskolans värdegrund precis som i läroplanerna för 

skolan (Wedin 2011). 

 

Wedin (2011) skriver att i skollagen har jämställdhet högsta prioritet då det står 

beskrivet i första kapitlet att skolan ska främja jämställdhet mellan könen och motverka 

könsmönster. Jämställdhetsuppdraget i läroplanen beskrivs: 

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall 
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motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö98)  

 

2003 tillsattes delegationen för jämställdhet i förskolan då regeringen ansåg att arbetet 

med jämställdhet gick för långsamt. Delegationens uppgift var att fördela finansiellt 

stöd till olika projekt runt om i landet. Delegationens arbete har resulterade i att 34 olika 

projekt spridda över landet fått dela på 2,5 miljoner kronor under åren 2004 till 2005. 

Syftet var att projektet skulle hållas igång efter avsatt tid och fortsätta spridas vidare. 

Delegationen för jämställdhet i förskolans rapport till regeringen 2006 visade att det 

överlag fortfarande inte var jämställt i de svenska förskolorna, då förskollärarna 

fortfarande upprätthöll könsroller och mönster genom att göra skillnad på könen 

(Eidevald 2011, Ärlemalm-Hagsér 2010, Sou 2006: 75). Ärlemalm-Hagsér (2010) 

hävdar att problemet för förskollärarna är att läroplanen inte klargör vilka könsroller och 

könsmönster som förskolan ska motverka. Sandström m.fl. (2013) påvisar att 

förskollärarna har svårt att arbeta med jämställdhet då de har svårt att omvandla 

begreppet från teori till praktik. I jämförelse med den skotska läroplanen där det står 

beskrivet med exempel hur förskollärarna ska arbeta med jämställdhet, står det i den 

svenska läroplanen endast att det ska arbetas med jämställdhet men inte hur det ska 

utföras (Edström 2009).   

 

3.3 Problemformulering  

Efter att ha tagit del av litteratur och tidigare forskning inom området  har vi dragit 

slutsatsen att förskollärare har problem att förstå begreppet jämställdhet. De har även 

svårt att veta hur de ska arbeta med jämställdhet i verksamheten och hur begreppet kan 

omvandlas från teori till praktik. Vi vill med den här studien undersöka hur 

förskollärarna idag uppfattar begreppet jämställdhet, hur de arbetar med det i praktiken 

och om det är svårt att omvandla från teori till praktik (Hedlin 2011, Wedin 2011, 

Henkel 2006, Eidevald 2011, Ärlemalm – Hagsér 2010, Sou 2006: 75, Sandström, Stier 

och Sandberg 2013). 

 

Eftersom genuspedagogiska inriktningar sällan ger precisa beskrivningar 

på hur förskollärare ska omsätta detta i praktiken menar jag att det saknas 

en självklar enighet om vad som ses som genuspedagogik eller, i en vidare 
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förståelse, hur jämställdhetsarbetet bör bedrivas. Det råder snarare 

osäkerhet om begrepp kopplade till genus - och/eller jämställdhetsarbete. 

De flesta förskollärare säger att de är för jämställdhet men har samtidigt 

svårt att förklara vad jämställdhet egentligen är.” (Eidevald 2011, 19). 
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5. Metod 

Intervjun är en kommunikationsprocess där två personer samtalar och påverkar 

varandra. Det är viktigt att intervjuaren är medveten om detta och försöker minska 

påverkan. Syftet med en intervju är att få kunskap om den intervjuades värld genom att 

ställa frågor och därigenom få svar på sina frågeställningar (Andersen 1994, Gillham 

2008, Olsson och Sörensen 2011). I denna studie önskas insikt i förskollärarnas kunskap 

och erfarenhet kring jämställdhet, därför används intervjuer som metod i denna studie. 

 

Beroende på vilken struktur intervjun har så är intervjuer mer eller mindre flexibla då de 

består av att lyssna och ställa frågor i olika sammanhang (Andersen 1994, Gillham 

2008, Olsson och Sörensen 2011). 

 

Det finns tre olika sorters intervjustrukturer som kan användas. Här nedan ges en kort 

sammanfattning av de tre olika strukturerna som är: strukturerad-, ostrukturerad- och 

halvstrukturerad intervju (Andersen 1994, Gillham 2008, Olsson och Sörensen 2011).   

 

5.1 Intervjuer 

Att välja en strukturerad intervju innebär att den intervjuade har få svarsmöjligheter då 

intervjufrågorna oftast är ja och nej frågor eller sker på en skala (från lågt till högt, 

stämmer inte alls till stämmer helt). Strukturerad intervju påminner om 

enkätundersökningar och används ofta i telefonintervjuer där svarsalternativen är 

väldigt begränsade. Frågorna är förutbestämda och kan inte ändras under intervjun och 

de ställs i en bestämd ordningsföljd. Fördelarna med att använda sig av en strukturerad 

intervju är att det är möjligt att intervjua fler personer då varje intervju generellt sett inte 

tar länge tid än 5 till 10 minuter. Nackdelar med denna struktur kan vara att det 

resulterar i begränsade svar och ytlig information (Gillham 2008 och Andersen 1994). 

 

En ostrukturerad intervju är byggd på öppna frågor som ger den intervjuade möjligheten 

att svara på många olika sätt. Det innebär att det är den intervjuade som berättar 

historien och bestämmer strukturen. Det betyder också att frågorna kan tolkas olika 

beroende på erfarenheter, värderingar och språkvanor. Den ostrukturerade intervjun 

används ofta i journalistiska intervjuer då intervjuaren vill öka samarbetsviljan och få 

intressanta öppna svar, då det finns en chans att intervjupersonen skulle begränsas av en 
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mer strukturerad intervju. Fördelar med den ostrukturerade intervjun är att man kan få 

fram en bra berättelse och få igång ett samtal med minimal påverkan av den som 

intervjuar. Nackdelar är att den ostrukturerade intervjun kan göra det svårt att hålla 

igång berättelsen, den kan pågå väldigt länge och den kan bana iväg i en annan riktning 

än den som avsetts (Gillham 2008, Andersen 1994, Olsson och Sörensen 2011). 

 

Vi kommer att använda oss av den halvstrukturerade intervjumetoden som enligt 

Biggam (2008) är en blandning av strukturerad och ostrukturerad intervju. Den 

halvstrukturerade intervjun är enligt Gillham (2008) den viktigaste typen av 

forskningsintervjuer då den innehåller en flexibilitet som balanseras av struktur och 

stabilitet. Det kan då resultera i ett brett resultat. Att genomföra en halvstrukturerad 

intervju innebär att den som intervjuar leder de intervjuade vidare med hjälp av 

följdfrågor, detta för att garantera ett brett och relevant resultat. I genomförandet av en 

halvstrukturerad intervju ställs samma frågor i samma ordningsföljd till de intervjuade 

och de har lika lång tid att svara på frågorna. I en halvstrukturerad intervju har 

intervjuaren också hjälp av följdfrågor men den intervjuade har möjligheter att svara 

öppet på frågorna (Gillham 2008). Därför faller det sig naturligt att metoden som 

kommer användas i denna studien är halvstrukturerad intervju då syftet är att få kunskap 

och insikt i förskollärarnas livsvärld. 

 

5.2 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet är forskningens pålitlighet, det vill säga att målet är att få fram samma 

resultat oavsett metod eller forskare. Reliabiliteten i intervjusammanhang blir tydlig när 

två personer transkriberar en bandad intervju, personerna  kan då använda olika ord för 

att beskriva samma händelse och på så sätt skapas olika resultat. Det är därför viktigt att 

vara överens om hur transkribering ska utföras, vilket språkbruk som ska användas och 

att intervjuerna transkriberas ord för ord. På så sätt kommer ingen egen tolkning in i 

transkriberingen.  

 

Validitet är forskningens gilltighet, med det menas att forskaren har undersökt det som 

syftet var att undersöka. För att skapa validitet i en transkription är det bra att ge 

samtalet en litterär stil detta för att minska den personliga påverkan på resultatet. Det är 

också viktigt att tänka på att en transkription är en tolkning som fungerar som ett 
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verktyg till syftet, man måste vara medveten om det så att det inte görs tolkningar av 

transkriptionen för att uppfylla syftet. Validitet i en transkription är när det som inte är 

relevant för studien rensas ut utan fokus ligger på det som är väsentligt för det som 

forskaren vill undersöka (Olsson och Sörensen 2011, Kvale 1997, Andersen 1994).  

 

I intervjusituationer finns en risk att den intervjuade förskönar sanningen eller hittar på 

svar. Vi upplevde att de intervjuade gav ärliga och raka svar. Det har också varit viktigt 

för oss att korrekt återge de intervjuades berättelser, då det finns en risk för missförstånd 

och feltolkningar. Därför har vi transkriberat intervjuerna ord för ord och försökt att 

undvika att göra tolkningar enbart för att uppfylla vårt syfte. 

 

5.3 Urval  

Biggam (2008) skriver att urvalet inte ska ske slumpmässigt utan ska göras med omsorg 

då ett slumpmässigt urval kan ge ett negativt resultat. Därför har intervjupersonerna i 

den här studien noga valts ut och valet medvetet gjorts efter kriterierna ålder, år inom 

yrket och kön. Ingen fokus läggs vid ålder, utan detta finns med för att kunna isärhålla 

de intervjuade. Förskolor i närområdet valdes ut för att vi skulle kunna ha med 

förskollärare från olika förskolor. Detta gjordes för att få ett brett perspektiv för att 

sedan kunna göra en jämförelse mellan förskollärarna. Innan en studies genomförande 

är det viktigt att vara påläst på forskning och litteratur inom det aktuella ämnet. En 

riktlinje är att man inte kommer hinna läsa allt inom området utan att koncentrera sig på 

senare forskning, den tar i många fall upp tidigare forskning och sedan leta sig fram till 

det forskaren anser är relevant (Ejvegård 2009, Andersen 1994). 
1
 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 I den här studien har tidigare forskning letats fram genom databasen Eric, sökorden vi har använt har 

varit gender och Preschool och därefter har ett urval gjorts baserat på forskning som blivit granskad innan 

den har publicerats. Vi har också tagit del av litteratur inom det aktuella ämnet. 
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Tabell 1: Undersökningsgruppen uppdelat efter kriterierna: kön, ålder och år  

inom yrket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Forskningsetiska aspekter 
 

När en intervju genomförs ska det tas hänsyn till en del etiska principer. Några av dem 

är till exempel konfidentialitet som handlar om vem som kommer ha tillgång till det 

insamlande materialet. Anonymitet är att den intervjuade har rätt till att vara anonym, 

det vill säga att ingen ska kunna identifiera den intervjuade. Den intervjuade har rätten 

att när som helst avbryta intervjun. De intervjuade blev informerade om sina etiska 

rättigheter innan intervjun genom ett missivbrev som skickas ut med information till 

tänkbara kandidater (se bilaga 1). Innan intervjun startade informerades de intervjuade 

om deras rätt att avbryta intervjun och dra tillbaka sitt deltagande, de informerades även  

att intervjuerna skulle vara anonyma. De intervjuade meddelades att intervjun skulle 

spelas in, det var då två av kandidaterna som kom med önskemål att inte bli inspelad 

vilket vi tog hänsyn till. Några av kandidaterna har bett om att få ta del av vårt resultat, 

det kommer de givetvis att få göra. (Gillham 2008, Olsson och Sörensen 2011). 

 

5.5 Genomförande  

Efter att ha tagit del av forskning och litteratur tog syftet form och intervjufrågorna 

skapades (se bilaga2).  

 

Första steget var att kontakta olika förskolor och förskollärare via mail och telefon. Ett 

missivbrev delades ut (se bilaga 1) för att höra om det fanns intresse till att ställa upp på 

intervjuer. Vi fick kontakt med fem förskollärare från olika förskolor som var 

intresserade av att ställa upp. I samtycke med förskollärarna kom vi sedan överens om 

när och var intervjuerna skulle äga rum. Två av intervjuerna ägde rum på förskolorna 

och de resterande tre utfördes utanför arbetsplatsen.  

Kön Ålder År inom yrket 

Man 25 1 ½ år 

Kvinna 44 21 år 

Kvinna 48 29 år 

Kvinna 54 30 år 

Kvinna 61 41 år 
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Ett gemensamt beslut togs att intervjufrågorna inte skulle ges ut i förtid. Detta för att 

förskollärarna inte skulle få möjlighet att läsa in sig på ämnet och för att vi skulle få 

uppriktiga svar. Intervjufrågorna delades upp emellan oss. Genom att ställa varannan 

fråga skulle båda vara lika aktiva i intervjun och ha lättare att komma på följdfrågor. 

 

Materialet som användes under intervjuerna var bandspelare, papper, penna och vårt 

frågeformulär. Vid intervjutillfällena var det två förskollärare som bad om att slippa bli 

inspelade på band och av hänsyn till personerna valde vi att istället dokumentera 

intervjun med hjälp av papper och penna, detta för att skapa en så trygg och avslappnad 

situation som möjligt. I början av respektive intervju upplevdes en stel stämning och det 

var svårt att få igång ett flytande samtal. Längre in i intervjun avtog den spända 

stämningen och en givande diskussion uppkom mellan oss och den intervjuade.  

 

5.6 Bearbetning av data 

Intervjuerna bearbetades genom transkribering ord för ord. Intervjuerna som spelades in 

på band och antecknades delades upp emellan varandra. Vi båda läste alla 

transkriberingarna. 
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6. Resultat  

I det här avsnittet kommer vårt resultat att redovisas och det är uppdelat i tre delar 

utifrån syfte och forskningsfrågor.  

 

6.1 Ge barnen samma möjligheter 

Alla förskollärare uppgav att begreppet jämställdhet för dem betydde att alla barn skulle 

få samma möjligheter att utvecklas utan begräsningarna. De var också överens om att 

det är viktigt att inte ta bort någonting från barnen utan bara lägga till, men även att ge 

dem möjlighet att utgå från sina egna intressen. En kvinna 48 år som arbetat i 29 år 

säger: 

Ja men det är ju att alla accepteras för den den är och utvecklas på sitt vis. 

Jämställdhet är ju inte bara att alla får göra samma saker utan alla får göra 

de man har förmåga och intresse till att göra, men naturligtvis utmanas och 

utvecklas också. 

En av de fem ansåg ändå att det aldrig kommer kunna bli helt jämställt då det finns två 

kön. Kvinnan som var 61 år och har arbetat i förskolan i 41 år säger så här: 

 

Man kan inte vara helt jämställd. Det finns ju ett kvinnligt och manligt 

kön. Det går inte att vara helt, helt jämställt, men det handlar ju om att alla 

barnen ska få samma möjligheter. Men det är svårt, man är ju inte helt 

medveten om hur man är mot flickor eller pojkar, det vet man ju inte själv 

egentligen. Men de ska få prova på allt som finns, det finns ju inga gränser 

på vad barnen kan göra.  

 

Alla fem förskollärare var överens om att det var viktigt med jämställdhet i förskolan. 

Två av förskollärarna hänvisade till att barnen ska få samma möjligheter i förskolan. Tre 

av förskollärarna hänvisade till att det är vi vuxna som grundlägger värderingar om vad 

som är flickigt och pojkigt. De menade att vi redan i förskolan måste arbeta emot sådana 

värderingar, visa att barnen får bryta mot könsroller. Kvinna 44 år som arbetat i 

förskolan i 21 år beskriver det så här:  

 



 

13 

 

Ja de är viktigt, för att det är vi som grundlägger värderingar, alltså de här 

hur pojkar och flickor ser på saker. Det kan handla om en sådan sak som 

att flickor säger att det där är en tjej färg, den kan inte en kille ha. Redan 

där ser man att det finns ett könstänk hos småbarn och det är ju det som vi 

måste motverka. Man ska ju kanske inte blåsa upp det till något stort heller 

men att i det vardagliga arbeta för att pojkar och flickor ska ha samma 

valmöjligheter och möjligheter att göra det de vill. Vill en pojke klä ut sig 

i klänning så måste han naturligtvis få göra det. Det ska inte vara 

någonting som vi reagerar på, på ett sätt som gör att han tvekar och det 

handlar inte bara om sådana saker utan bara det här om att få flickor 

intresserad av teknik. Så jag tycker att det är viktigt område för förskolan 

att jobba med, just för att motverka sådana här stereotyper om vad man 

ska och inte ska göra beroende på om man är tjej eller kille.  

 

6.2 De vuxnas förhållningssätt - fokus på personlighet inte på kläder 

Tre av fem förskollärare beskriver att de arbetar med jämställdhet genom att ge barnen 

samma möjligheter att utvecklas, till exempel genom att låta barnen prova på allt 

material. En av förskollärarna, en man på 25 år som arbetat i ett och ett halvt år 

förklarar: 

  

Vi har gjort om den fysiska miljön inne i klassrummet och när vi gör vår 

inköpslista på material gör vi de medvetet att det ska passa båda parterna 

så att sakerna blir mer könsövergripande. 

 

Två av de fem förskollärarna beskriver hur de ändrat förhållningssätten gentemot 

barnen genom att fokusera på barnens personlighet och inte deras kläder. Kvinna 54 år 

som arbetat i 30 år beskriver: 

 

Alla pedagoger ska bemöta barnen utifrån dem själva och inte utifrån till 

exempel deras kläder, utan att vi pedagoger istället ska säga vad roligt att 

du kommer idag och inte vilken tuff tröja du har. 
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Alla är överens om att även här är det viktigt att fokusera på de vuxnas förhållningssätt 

och agerande.  

Alla fem förskollärare medger att det finns situationer då dem föreslår könsstereotypa 

aktiviter till barnen, detta uppstå oftast i stressituationer då förskollärarna medvetet 

föreslå en aktivitet som de vet fångar barnens intresse istället för att föreslå nya 

aktiviteter som de sedan kan finna nytt intresse av. En kvinna i 48 år som arbetat i 29 år 

beskriver: 

 

…. Vill säga att det är mycket spring och man vill liksom försöka dämpa 

lite så att det inte blir krockar och att de gör illa varandra och bli ledsna så 

kan inte du gå och leka med bilar istället eller gå och bygga och du kan gå 

in i dockrummet, och då är det ju tjejerna och killarna, alltså killarna in i 

bilrummet och tjejerna in i dockrummet, men det är ju, jag vet ju att vissa 

tjejer är mer, leker oftare med dockorna och då kanske de fångar, vissa 

killar leker helst med bilar och då vet jag att de fångar, att det kan vara så. 

 

Två av de fem förskollärarna beskriver att dem aktivt arbetar för att ge barnen fler 

valmöjligheter och vidga deras horisont. Kvinna 44 år som har arbetat i 21 år säger: 

 

Man försöker ju tänka så att om det är några som jag vet sitter mycket och 

ritar, ja men då kanske jag försöker att erbjuda, ska inte ni prova de här 

istället? För att vidga deras… Ähh.. Ja det de vill göra genom att upptäcka 

något annat som de också tycker är kul och sen spelar det ingen roll om 

det är pojkar eller flickor, för de försöker man ju med båda könen. Att man 

försöker vidga deras horisont litegrann, att det finns andra saker också som 

kan vara roliga att göra. Men det är ju någonting som man måste tänka på 

hela tiden och ha med sig. 
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6.3 Teori till praktik – vikten av ett bra arbetslag 

 

Två av de fem förskollärare tycker att det är svårt att omvandla från teori till praktik. En 

hänvisade till att hon tyckte det var svårt på grund av att ämnet var färskt och den andra 

att hon inte var inläst på ämnet. Kvinna 61 år som arbetat i 41 år förklarar: 

 

Ja de är det. Det var inte så längesen vi började med de här med 

jämställdhet och likabehandling. Man har ju läst mycket om det, men från 

sak till handling så tar de ju tid att bygga upp. Man är väl gammalmodig 

på vissa grejer. 

 

 Tre av de fem förskollärarna tyckte att det var lätt att omvandla från teori till praktik då 

det pekade på att de har ett bra arbetslag. Man 25 år och har arbetat i 1 ½ år beskriver: 

 

Nej det tycker jag inte, har man bra arbetskollegor så lägger man upp en 

bra plan om jämställdhet och följer upp detta. 

 

Vi blev informerade att en av förskollärarna som tyckte att det var lätt att omvandla från 

teori till praktik var en kvinna på 54 år som tidigare arbetat i ett projekt för jämställdhet.  

Två av de fem förskollärarna upplever att det inte får tillräckligt med 

information/kunskap om jämställdhet och hur de ska kunna arbeta med det i 

verksamheten. Förskollärarna poängterade att det fick ta egna initiativ, som kvinna 48 år 

med 29 år inom yrket förklarar:  

 

Det där handlar ju mycket om vad man själv tar för sig att göra, alltså det 

är inget sådant där som kommit uppifrån att vi ska läsa om, diskutera, 

jobbar med, så de är de inte. 

 

Tre av de fem förskollärarna upplevde att det fått tillräckligt med information och 

kunskap om jämställdhet, förskollärarna förklara att de har fått möjlighet att gå på 
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föreläsningar och utbildningar samt tagit del av litteratur. Kvinna 44 år som arbetat i 21 

år säger: 

 

Ja de tycker jag. Fast det kanske inte är.. allt sådant här går ju liksom i 

vågor. För ett par år sedan var det väldigt mycket med genus och 

jämställdhet och det var föreläsningar och annat. /…/ Då blir man alldeles 

överröst med material och böcker och annat om just det. Så det är inte de 

här att man hela tiden får lite påfyllning, utan det kan komma väldigt 

mycket av någonting i en period och så blir det tyst om det så kommer 

väldigt mycket om någonting annat. 

 

6.4 Sammanfattning 

 

Gemensamt för de fem förskollärarna är att det ser på jämställdhet som en viktig del i 

förskolan. Begreppet jämställdhet betyder för dem att alla ska få samma möjligheter och 

rätt att utmanas och utvecklas. Endast en av fem förskollärare ansåg att samhället inte 

går att få jämställt. Alla fem förskollärare ansåg att roten till problemet ligger hos oss 

vuxna och att det är våra värderingar och förhållningsätt som vi måste arbeta med för att 

motverka stereotyper och könsroller. En av förskollärarna nämner ” vill en pojke klä ut 

sig i klänning så måste han naturligtvis få göra det”. Hon upprätthåller då omedvetet 

traditionella könsmönster då hon markerar klänning som något flickigt. 

Två av fem förskollärare uppger att de arbetar med jämställdhet genom att försöka ge 

samma möjligheter och låta barnen prova på allt. De övriga tre förskollärarna fokuserar 

på att arbeta med de vuxnas värderingar och agerande gentemot barnen. Förskollärarna 

är medvetna om att det finns tillfällen då de föreslår könsstereotypa aktiviteter till 

barnen och detta förekommer vid stressiga tillfällen då förskollärarna måste lugna ner 

situationen. En förskollärare beskriver att hon föreslår att flickorna ska gå in i 

dockrummet och pojkarna in i bilrummet då hon vet att det fångar barnens intresse. 

Tydliga uppdelningar av de olika rummen kan göra att förskollärarna lättare föreslår 

könsstereotypa aktiviteter. Två av de fem förskollärarna beskriver att de arbetar aktivt 

med att motarbeta detta. En av förskollärarna beskriver att det gjort om miljön i rummen 
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för att locka båda könen och få det så könsneuralt som möjligt. De övriga tre beskriver 

det som ett fenomen som uppkommer utan att de är medvetena om det.  

Tre av de fem förskollärarna tycker att det är lätt att omvandla teori till praktik, de 

övriga två förskollärarna höll inte med om det. De tre som tyckte att det var lätt pekade 

på att det var viktigt med ett bra och öppet arbetslag. De två förskollärarna som inte höll 

med om det saknade kunskap inom ämnet. 

 

Tre av de fem förskollärarna upplevde att de fick tillräckligt med information och 

kunskap genom utbildningar, föreläsningar och litteratur. De andra två förskollärarna 

tyckte inte att det kom mycket direktiv uppifrån utan de fick ta egna initiativ och ansvar 

att läsa in sig på ämnet.  
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7. Diskussion och slutsats 

I det här avsnittet kommer resultatet att diskuteras, vilka likheter och skillnader som 

finns med tidigare forskning. Vi kommer även att diskutera hur vi kom fram till vårt 

resultat och vad som kunde gjorts annorlunda. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur förskollärare ser på begreppet jämställdhet, hur 

de arbetar med det och om det är svårt att omvandla från teori till praktik. Efter att ha 

tagit del av litteratur och tidigare forskning inom ämnet växte vårt intresse fram för att 

undersöka detta. Grunden till vår forskning är forskning gjort av Ärlemalm – Hagsér 

(2010), Sandström, Stier och Sandberg (2013) och Edström (2009) som visade att 

förskollärarna har svårt att förstå begreppet jämställdhet och hur de kan arbeta med det.  

 

Ärlemalm-Hagsér (2010) och Edström (2009) beskriver problematiken kring 

förskollärarnas förståelse kring begreppet. Båda forskarna tar upp att ett problem är att 

det inte står beskrivet i läroplanen vilka könsmönster och könsroller som förskollärarna 

ska motverka. Edström (2009) har gjort en jämförelse med den skotska och den svenska 

läroplanen. Hon har kommit fram till att de har lättare att arbeta med jämställdhet i 

Skottland där de beskriver hur de ska gå tillväga i läroplanen, detta stöds av författarna 

Hedlin (2011), Wedin (2011) & Henkel (2006).  

 

De fem förskollärare som intervjuades var alla överens om vad begreppet jämställdhet 

betydde för dem. Alla förskollärare svarade att begreppet jämställdhet betydde att ge 

barnen samma möjligheter att utmanas och utvecklas. Tre av de fem förskollärarna som 

intervjuades nämnde att de arbetar med jämställdhet genom att ge barnen samma 

möjligheter i verksamheten och att ge alla möjligheten att prova på allt material. En av 

förskollärarna nämnde att de ändrat miljön, då de fokuserat på att allt material ska vara 

könsövergripande. De två andra förskollärare nämner att de fokuserar på barnens 

personlighet och inte deras kläder. Alla förskollärare medger att det finns situationer då 

de föreslår könsstereotypa aktiviteter till barnen och trots att alla förskollärare har en 

bild om vad jämställdhet är så var det bara två förskollärare som sa att det aktivt 

arbetade med att försöka skapa en jämställd förskola.  

 



 

19 

 

 

Våra intervjuer visade att förskollärarna inte hade svårt att förstå begreppet jämställdhet 

utan samtliga förskollärare delade samma uppfattning om begreppet jämställdhet, detta i 

motsägelse till författarna (Hedlin 2011, Wedin 2011 & Henkel 2006 och Eidevald 

2011). Vi anser att förskollärarna inte har svårt att beskriva begreppet jämställdhet men 

det kan dock saknas en djupare förståelse om vad som menas med att alla barn ska ha 

samma möjligheter. Alla förskollärare var överens om vad begreppet jämställdhet är och 

att de är viktigt att arbeta med det i förskolan ändå var det bara två av förskollärare som 

beskrev att de aktivt arbetade med jämställdhet. Detta för att ge barnen samma 

möjligheter till att utvecklas och samma valmöjligheter. Förskollärarna var överens om 

att det är de vuxnas förhållningssätt som bör ändras för att skapa en jämställd förskola. 

Det gjorde förskollärarna genom att medvetet försöka erbjuda olika aktiviter till barnen 

för att vidga deras horisont, de fokuserade också på deras bemötande gentemot barnen 

till exempel genom att fokusera på personlighet istället för kläder. Sandström, Stier och 

Sandberg (2013) nämner i sin forskning att förskollärarna har lätt att prata om 

jämställdhet men svårare att veta hur det ska arbeta med det, det vill säga svårt att 

omvandla från teori till praktik. Det stämmer överens med vårt resultat. 

 

Tre av de fem förskollärarna tyckte att det var lätt omvandla från teori till praktik, en av 

de tre hade då tidigare arbetat i ett jämställdhetsprojekt. Två av förskollärarna tyckte att 

det var svårt att omvandla teori till praktik för att en upplevde att ämnet var relativt nytt 

och den andra att denne inte var tillräckligt inläst på ämnet. Tre av de fem förskollärare 

upplevde att de fått tillräckligt med information/kunskap genom fortbildning och 

litteratur. Medan de andra två upplevde att de fick ta eget initiativ till att läsa på inom 

ämnet. I den här undersökningspopulationen tyckte majoriteten av förskollärarna att det 

var lätt att omvandla från teori till praktik. Vi anser ändå att vi inte kan generalisera och 

dra en slutsats om att det är lätt att omvandla teori till praktik då vår 

undersökningspopulation är så pass liten och det skiljer sig mellan förskollärare och 

förskolor. Vi anser inte heller att vi inte kan dra den slutsatsen då det endast var en 

person mer som tyckte att det var lätt att omvandla från teori till praktik, det vill säga tre 

av fem förskollärare. Majoriteten kan då ha berott på att en av förskollärarna tidigare 

arbetat i ett jämställdhetsprojekt.  
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Vi tyckte att det var intressant att en av förskollärarna som upplevde att det var svårt att 

omvandla från teori till praktik inte tyckte de fick tillräckligt med stöd och information 

uppifrån. Den andra förskolläraren som också ansåg att det svårt att omvandla teori till 

praktik upplevde att de fick bra med information och stöd uppifrån. Detta betyder att vi 

inte kan dra en slutsats mellan att omvandla från teori till praktik genom information 

och stöd uppifrån, men det kan finnas ett samband. En gemensam faktor mellan de 

förskollärare som tyckte att det var lätt att omvandla från teori till praktik var att de 

hänvisade till ett bra arbetslag. 

 

Slutsatser vi kan dra är att vårt resultat har både likheter och skillnader med resultatet av 

tidigare forskning (Ärlemalm – Hagsér 2010, Edström 2009, Sandström, Stier och 

Sandberg 2013). De förskollärare vi intervjuat hade en tydlig definition om vad 

jämställdhet är, det vill säga att alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas utan 

begränsningar medan delar av forskningen visar att förskollärare har svårt att förstå 

begreppet. De har dock svårt att påvisa hur de arbetar med jämställdhet. Två av 

förskollärarna sa att de arbetar aktivt med att få en jämställd förskola genom att 

medvetet ge alla barnen samma möjligheter och erbjuda olika aktiviteter. Detta för att 

barnen inte ska fastna i samma rutiner utan ges möjligheten till att upptäcka nya 

aktiviteter som de kan finna intresse för. Förskollärarna var medvetna om att könsroller 

och könsmönster skapas och upprätthålls redan i förskolan, de var överens om att det är 

de vuxnas förhållningssätt och agerande som måste förändras. Slutsatsen vi drog om att 

omvandla teori till praktik var att majoriteten av förskollärare upplever att det inte är 

svårt att omvandla detta då en av dem har arbetat i ett jämställdhetsprojekt och det 

påverkar hennes arbetssätt när de gäller jämställdhet. De övriga två förskollärarna 

pekade på vikten av ett bra arbetslag när de gäller att omvandla teori till praktik.  

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Vi anser att metoden som använts var ett bra tillvägagångssätt för att undersöka våra 

forskningsfrågor. Det var lätt att få igång ett samtal och vi kände att våra 

intervjupersoner var ärliga under intervjuns gång. Det vi känner kunde gjorts 

annorlunda var att använda oss utav en större undersökningspopulation. Vi kunde innan 

huvudintervjun ha gjort en pilotintervju. En pilotintervju innebär att du gör en 

testintervju för att se hur det går och det kan i vissa fall leda till små förändringar inför 

huvudintervjun, till exempel genom att komma på fler följdfrågor (Gillham 2008). Detta 
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kunde varit en fördel då vi skulle ha bekanta oss med varandra och haft lättare att 

komma på följdfrågor. En följdfråga som vi skulle ha ställt är vad de menar med att ge 

alla barn samma möjligheter. Detta för att undersöka om förskollärarna har en djupare 

förståelse av vad möjligheter betyder. 

 

Under arbetets gång har funderingar och idéer väckts om hur det skulle kunna forskas 

vidare inom detta område. En fortsatt undersökning som vi föreslår är en 

observationsstudie där det undersöks hur förskollärarna arbetar med jämställdhet i 

vardagliga situationer. Om de verkligen gör som de nämner i intervjuerna, om de ger 

alla barnen samma möjligheter och arbetar för att alla ska utmanas och utvecklas 

oberoende av kön, även fokusera på att undersöka om förskollärare föreslår 

könsstereotypa aktiviteter till barnen.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1:  
Missivbrev: 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som läser vår sista termin. Vi håller just nu 

på med vårt examensarbete i pedagogik som handlar om pedagogers syn på 

jämställdhet. 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vad begreppet jämställdhet betyder för er 

förskollärare och hur ni jobbar med det i verksamheten.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur inom ämnet, men vi vill också ta del av er 

erfarenhet som förskollärare genom att göra intervjuer. Därför vill vi intervjua dig som 

har utbildning, erfarenhet och kunskap inom yrket som är värdefullt för vårt arbete. 

Förhoppningen med intervjun är att få igång ett givande samtal och vi räknar med att 

intervjun kommer att pågå i ungefär 30-45 min och vi hoppas att du kommer att ha 

möjligheten delta. 

Vi kommer att ta hänsyn till forskningsrådets etiska principer. Det innebär att alla 

uppgifter kommer att vara anonyma och kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Deltagandet är frivilligt och du har möjligheten att när som helst dra tillbaka ditt 

deltagande och avbryta intervjun. 

Om du har några frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss 

eller vår handledare för mer information. 

 

Hoppas vi kommer att ses! 

Vänliga Hälsningar 

 

Catherine Rajaniemi  

Erika Günzel  

Åsa Carlson  

 

  



 

 

 

Bilaga 2: 
 

Intervjufrågor: 

Intervjufrågor 

 Ålder? År inom yrket? 

 Vad betyder begreppet jämställdhet för dig?  

 Hur arbetar ni med jämställdhet i verksamheten? Exempel? Varför? 

 Tycker du att det är viktigt med jämställdhet i förskolan? Varför/Varför inte? 

 Är det svårt att omvandla från teori till praktik? Från jämställdhetsplan/mål i 

läroplanen till verksamheten. 

 Finns det tillfällen då det händer att du föreslår könsstereotypa aktiviteter till 

barnen? Till exempel måla eller pyssla till flickorna eller leka med bilar eller 

spela fotboll till pojkarna. 

 Upplever du att ni får tillräckligt med information/kunskap om jämställdhet och 

hur man kan arbeta med det i verksamheten? Till exempel forskning, litteratur 

eller fortbildning. 

 Om nej, är det något som du skulle vara intresserad av? 

 

 


