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Abstract 

The purpose of the study is to investigate the dilemmas that pedagogues’ 

reflect about in gender equality work at preschool. The target group is active 

pedagogues in pre-school. A qualitative survey has been realized to achieve 

the purpose. Semi-structured interviews have been conducted with eight 

pedagogues. They are working in three different preschools in a medium-

sized city in Sweden. 

The dilemmas that emerge in the study are analyzed from a gender theoretical 

perspective. Hirdmans gender system (1988) reveals how pedagogues' 

statements can be related to three different levels in a gender contract. The 

result shows that pedagogues' experience the level of society and preschool 

norms and values as the biggest challenge with the gender equality mission. 

The pedagogues show awareness of that traditional gender patterns and 

gender roles are largely conveyed to children through the border maintain 

level in social practice at preschool. In turn to the two levels affect the cross-

border level, in which the individual is in focus. The results shows that the 

focus of pedagogues is on a social level, while inequality is realized through 

border maintain. I have come to the conclusion that knowledge is the tool for 

an equal preschool, focusing on its own activities. 

Keywords 

Preschool, gender equality, feminism, gender, genus theory, gender contract. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka dilemman som pedagoger reflekterar kring i 

jämställdhetsarbetet på förskolan. Målgruppen är verksamma pedagoger 

inom förskolan. En kvalitativ undersökning har realiserats för att uppnå 

syftet. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta pedagoger som 

är verksamma på tre olika förskolor i en mellanstor stad i Sverige.  

Dilemman som framkommer i studien analyseras ur ett genusteoretiskt 

perspektiv. Hirdmans genussystem (1988) synliggör hur pedagogernas 

utsagor kan relateras till tre olika nivåer i ett genuskontrakt. Resultatet visar 

att pedagoger upplever nivån med samhället och förskolans normer och 

värderingar som största utmaningen med jämställdhetsuppdraget. 

Pedagogerna visar en medvetenhet kring att traditionella könsmönster och 

könsroller till största del förmedlas till barn genom gränsupprätthållande 

nivån i den sociala praktiken på förskolan. De två nivåerna påverkar i sin tur 

den gränsöverskridande nivån där individen är i fokus. Resultatet visar att 

pedagogernas fokus ligger på en samhällelig nivå medan ojämställdhet 

förverkligas genom gränsupprätthållande. En slutsats har framkommit om att 

kunskap är redskapet för en jämställd förskola, där fokus hamnar på den egna 

verksamheten. 

Nyckelord 

Förskola, jämställdhet, feminism, genus, genusteori, genuskontrakt. 
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2 INLEDNING  

Innan jag började på förskollärarprogrammet var jag en av dem som tyckte 

att förskolan är jämställd. Självklart att flickor och pojkar ges samma 

förutsättningar, vi lever ju i Sverige som är ett av världens mest jämställda 

länder. Jag reflekterade inte om vad jämställdhet innebar eller hur barnen 

påverkas av det. När begreppen jämställdhet och genus uppmärksammades 

under förskollärarutbildningen fick de en helt annan innebörd för mig. 

Genom att min kommunikation både verbalt och fysiskt kan begränsa en 

annan människa. Att jag kan påverka en annan människas upplevelse om sig 

själv genom ord och handling. Att jag inte var medveten om den 

ojämställdhet som jag själv var med och skapade. Det var skrämmande. För 

utan reflektion kring vilka värderingar vi överför till barnen sker en ständig 

reproduktion av var vi står idag. Utan reflektion och kunskap står vi still. 

Mina tidigare erfarenheter från förskolor är att pedagoger blundar för den 

ojämställdhet som existerar. Jag har upplevt att det finns en negativ laddning 

kring jämställdhet och genus. Samtidigt har flera pedagoger uttryckt att det 

säkert finns ojämställdhet på förskolan men att de upplever 

jämställdhetsarbetet som en utmaning. Jämställdhetsarbetet innefattar olika 

dilemman. För att kunna utveckla verksamheten, den egna professionen och 

jämställdhetsarbetet i förskolan behöver dessa dilemman synliggöras. 

Jämställdhet ingår i förskolans värdegrund och ska genomsyra hela 

verksamheten, kunskap om jämställdhetsuppdraget är därför en viktig del i 

professionen.  

2.1 Bakgrund 

Den svenska förskolan är unik då verksamheten riktas till alla barn, det finns 

förskolor över hela landet och öppettiderna är generösa. Hela 86% av alla 

barn mellan ett till fem år går på förskola (Odenbring, 2014). Öhman (1999) 

förklarar att barns syn på att vara flicka eller pojke formas i det sociala 

samspelet. Varje dag i förskolan utforskar barn sätt att vara och handla på, 

denna könssocialiserande process är ständigt levande. Lämpliga positioner 

relaterade till kön förhandlas och konstrueras med utgångspunkt i andra 

människors reaktioner och respons. Henkel (2006) skildrar hur dessa 

informella regler kring positioner begränsar flickor och pojkars 

handlingsutrymme. Med handlingsutrymme menar hon de osynliga ramar 

som människor bör hålla sig inom för att passa in i normen. Olofsson (2007) 

konkretiserar att förskolepersonal ofta anser att de jobbar jämställt men att 
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verkligheten ofta bevisar motsatsen. Hon betonar att det ofta handlar om att 

pedagoger är könsblinda, att de inte ser könsmönster för de sitter djupt rotade 

i personligheten. För att kunna arbeta jämställt förklarar Olofsson (2007) att 

man måste ha kunskap och insikter. Den bristande kunskapen menar 

Odenbring (2014) är ett hinder för att kunna verkställa jämställdhetsarbetet 

fullt ut. 

2.1.1 Särartstänkande & likhetstänkande om könen 

Olofsson (2007) förklarar att det finns två sätt att se på relationen mellan 

könen. Särartstänkande innebär att man anser att kvinnor och män är olika av 

naturen. Både beteende och egenskaper anses vara olika hos könen och det 

bara är så och ska låtas förbli så. Bemötandet i förskolan och skolan ska 

därför anpassas efter könet och olika behov. Likhetstänkande innebär att de 

olikheter vi uppfattar hos könen endast är ett resultat av omgivningens 

förväntningar och samhällets olika villkor. Man ser kvinnlighet och 

manlighet som social konstruktion. Bemötandet i förskolan och skolan ska 

därför inte begränsa barn efter kön som kategori. 

2.1.2 Feminismen och en jämställd förskola 

Öhman (1999) redogör för att begreppet jämställdhet i Sverige används för 

att beskriva könens ställning. Kvinnor och män ska ha lika värde, makt samt 

samma rättigheter och skyldigheter på alla områden i samhället. Henkel 

(2006) förklarar att jämställdhet kan ses ur två olika aspekter. Den 

kvantitativa aspekten som berör antal kvinnor och män som representeras i 

till exempel litteratur eller politiska sammanhang. Den andra aspekten är 

kvalitativ och innefattar varje människas rätt till inflytande över sitt eget liv 

utan att begränsas av förväntningar utefter könstillhörighet.  

Samhället och förskolans väg mot jämställdhet grundar sig i synen på kön 

och denna syn har förändrats i relation till feminismens framväxt. Gemzöe 

(2002) förklarar feministrörelsens första våg liberalfeminismen som växte 

fram i slutet på 1700-talet och under 1800-talet. Liberalfeminismen var 

politiskt fokuserat och att de grundläggande rättigheterna skulle innefatta 

både kvinnor och män. Det var en kamp för kvinnors rätt till den offentliga 

och politiska sfären som drevs genom utbildning, uppfostran och 

attitydförändring. Författaren konkretiserar hur grundtanken med 

liberalfeminismen kommer från den politiska ideologin liberalismen som 

syftar till alla människors lika värde men kön som kategori problematiseras 

inte. I SOU 2006:75 framgår det att i Sverige och flera andra länder blev 

barnomsorgen en feministisk fråga.  
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Förskolan har länge varit ett jämställdhetsprojekt, som under 1900-talet bytt 

fokus och syfte ett flertal gånger. Utan förskolan skulle kvinnor inte kunna 

inta plats på arbetsmarknaden. Från start handlade förskolans 

jämställdhetsprojekt om vuxna kvinnor och mäns möjlighet till arbete men 

har omvänts till att handla om den jämställdhet som sker innanför dörrarna på 

förskolan, jämställdhet mellan barnen. Innan förskolan fick en läroplan fanns 

arbetsplaner från Socialstyrelsen men ingen av dessa ställde krav på 

jämställdhet mellan flickor och pojkar på förskolan. Den första arbetsplanen 

kom 1975 och den sista 1981, den sista beskrev förskolans betydelse för att 

både kvinnor och män med barn skulle kunna arbeta (SOU 2006:75).  

Under andra vågen feminism förklarar Gemzöe (2002) att radikalfeminism 

tog sin start, utgångspunkten var kvinnors egna erfarenheter. 

Radikalfeminismen formades under 1960-talet och visade upp det förtryck 

som kvinnor lever i. Att kvinnor blir kontrollerade av sina män, sexuella 

förtryck, kvinnomisshandel och kvinnoförakt synliggjordes och kämpades 

emot. Dessa olika förtryck synliggjordes inte under liberalfeminismens kamp. 

Radikalfeminismen ser på könets natur utifrån att kvinnor och män föds och 

socialiseras olika men att det kvinnliga ska värderas lika högt som det 

manliga. I SOU 2006:75 framgår det att barnomsorgen inte var en politisk 

fråga för radikalfeminismen. Däremot att en så kallad 

skolmyndighetsfeminism inom institutioner som Skolverket, 

Utbildningsdepartementet och fackliga organisationer har drivit 

jämställdhetsfrågan vidare till förskolans styrdokument.  

1987 fick förskolan ett pedagogiskt program som riktade sig till ledning, 

personal och föräldrar på förskolan. I det pedagogiska programmet framgick 

det att jämställdhet även mellan flickor och pojkar i förskolan ska vara i 

fokus. Att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och roller 

framgår inte i det pedagogiska programmet (SOU 2006:75).  

Under tredje vågens feminism tar bland annat postmodernismen inom 

feminismen sin början. Könskategoriseringen ses nu som socialt konstruerad 

(Eidevald, 2009). Gemzöe (2002) beskriver att postmoderna feminister tar 

avstånd till teorier som generaliserar och förespråkar en syn där variationer 

inom grupper finns. De förespråkar att kvinnor inte är en enhetlig grupp utan 

variation med individer. Postmodernismen förklarar Gemzöe (2002) är en 

teoriutveckling där verkligheten förstås genom diskurser. Språket förstås som 

en verklighetsbeskrivande praktik. Språket är då den viktigaste faktorn i hur 

människor förstår sin omvärld och sin egen identitet. Inom postmodernismen 

förespråkas det att det finns en variation av subjektiva sanningar istället för 

en objektiv. Synen på människan som subjekt som konstrueras genom 
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språket, kulturen och historien. Människan ses inte som något statiskt utan i 

ständig förändring i relation till diskurser. 

I slutet av 1900-talet och början på 2000-talet utvecklas synen på 

jämställdhet teoretiskt då variationer inom gruppen flickor och pojkar 

uppmärksammas. Individen ses som medskapare av sitt kön i relation till sig 

själv och till andra. Kön sätts i relation till individ och sammanhang och 

öppnar upp möjligheten att se variationen. Fokus läggs på verksamheten och 

pedagogens påverkan på barnets könssocialisering. Läroplanen för förskolan 

framhåller att förskolan ska vidga barnens erfarenheter av att vara pojke och 

flicka (SOU 2006:75). I läroplanen för förskolan framgår det att ”Vuxnas sätt 

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

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

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller.” (Skolverket, 2016 s.5). I kapitel 1. 5 § i skollagen framgår det att 

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

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

jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (SFS 2010:800, 5 §). 

Både skollagen och läroplanen för förskolan förespråkar ett 

jämställdhetsarbete i förskolan. Jämställdhet beskrivs som en demokratisk 

och mänsklig rättighet för alla barn. Det framgår även att det är de vuxnas 

ansvar att jämställdhet upprätthålls. 

 

2.2 Syfte 

Syftet med studien är att lyfta de dilemman som pedagoger reflekterar kring i 

jämställdhetsarbetet på förskolan. 

2.3 Frågeställningar 

 Vilka specifika utmaningar reflekterar pedagoger kring i 

jämställdhetsarbetet? 

 Hur reflekterar pedagoger kring de situationer där traditionella 

könsmönster och könsroller riskerar att förmedlas till barnen? 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

För att förstå och analysera pedagogernas utsagor om jämställdhet i förskolan 

ska de relateras till Hirdmans genussystem (1988). Teorin om genussystemet 

är generell och svår att förankra till min studie utan teoretiska begrepp som 

redskap. Således relateras användbara begrepp som framkommit i 

forskningsöversikten till genuskontraktet.  

3.1 Genus 

Genus. Ett tämligen nytt begrepp som uppstod i början på 1980-talet och avser det 

sociala könet. Föreställningen att mäns och kvinnors skilda beteenden är en social 

konstruktion och inte kan härledas till biologiska skillnader. I stället spelar 

inlärningen med sina kulturella och sociala förväntningar en stor roll. (Olofsson, 

2007 s.118) 

Hirdman (2003) redogör för hur begreppet genus framkom då det behövdes 

ett ord för den underordning, fostran, tvång och prägling som döljer sig för 

kvinnor och män. Svaleryd (2003) förklarar att genus som begrepp utgår från 

relationen mellan könen. Det kulturella arvet och sociala systemet har format 

människor till att vara eller att inte vara relaterat till kön. Vad som 

kategoriseras som kvinnligt och manligt samt beteenden hos kvinnor och 

män. Kön som konstruerat och inte den biologiska skillnaden på kön, alla 

skillnader och likheter relateras till människan som skapare av dem inom 

genusforskning. Henkel (2006) tydliggör att genus är föränderligt och är en 

levande process som återskapas och görs. Vad som anses manligt och 

kvinnligt beskriver författaren har förändrats genom historien men även 

geografiskt. Svaleryd (2003) tydliggör hur genus i arbetet som pedagog 

handlar om medvetenhet. En medvetenhet kring de omedvetna föreställningar 

och förväntningar som finns på flickor och pojkar. 

3.2 Genussystemet 

Hirdman (1988) förklarar genussystemet som är en ordningsstruktur av kön. 

Processer, fenomen, föreställningar och förväntningar bildar mönster och 

regelbundenheter. Denna ordningsstruktur kan kopplas till generella 

antaganden med hjälp av två principer; isärhållande av könen och mannen 

som norm. Hirdman (1988) menar att det är genom isärhållningen av könen 
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som den manliga normen skapas. Hon menar att det går att studera allt ur 

isärhållningens logik och ur isärhållningen relatera den manliga normen. 

Isärhållningen av könen återfinns överallt menar Hirdman (1988). 

Uppfattningarna vägleder människor till platser, sysslor och sorter. Ett 

maktskapande sker även genom den. Isärhållningen sker genom två 

maskulina lagar beskriver Hirdman (2003), de innefattar att man är att inte 

vara kvinna och att män är normbärare. Hirdman (1988) konkretiserar 

genuskontraktet och det innebär det ”kontrakt” mellan könen som varje 

samhälle och varje tid har. Kontrakten finns mellan enskilda individer men 

även på ett samhälleligt plan. Kontrakten kan ses i tre nivåer, den första är 

vad Hirdman (1988) kallar den kulturella överlagringens nivå och innefattar 

de ideal som finns för män och kvinnor. Kopplat till förskolan och syftet i 

studien relateras de utmaningar och uppfattningar som tycks ha ett samband 

med samhället och förskolans normer och värderingar. De ideal som barn 

och vuxna ständigt påverkas av i samhället vi lever i men även av den 

process som förskolans verksamhet har genomgått.    

Andra nivån är sociala integrationsnivån och innefattar genuskontrakt i 

institutioner och arbete (Hirdman, 1988). För att se samband i min studie ur 

denna nivå används begreppet gränsupprätthållande, som innefattar det 

agerande hos pedagoger och barn som markerar en gräns mellan att vara 

flicka och pojke. Detta sker i den sociala interaktionen på förskolan mellan 

barn och vuxna samt mellan barn och barn. Den tredje nivån är 

socialiseringens eller individnivån och handlar om föreställningar kring hur 

kvinnor och män ska vara på en mer konkret nivå, till exempel klädkoder, 

språkanvändning, äktenskapskontrakt (Hirdman, 1988). På den individuella 

nivån relateras gränsöverskridande och hur enskilda individer bryter normer 

och hur utmaningarna i det ser ut. Även om det påverkar förskolans kultur 

och sociala arena. 

 Genuskontrakt kan användas som redskap för att synliggöra relationen 

mellan det maskulina och feminina. Genom att synliggöra den relationen kan 

man till sin fördel arbeta mot att förnya kontrakt men även urskilja de 

gråzoner som finns i vår vardag.  

Hirdman (1988) skildrar att ju svagare isärhållandet av könen blir desto mer 

ifrågasätts den manliga normen och genuskontrakten kan förändras. 

Författaren antar att mer av det intellektuella och mindre av det biologiska 

tänkandet kan ge förutsättningar för en förändring. Med förändring menar 

hon att styra undan tänket om antingen eller, manligt och kvinnligt för att inte 

bidra till en reproduktion av system.  
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4 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Det finns flera forskare som studerat hur genusstrukturer skapas och ger sig 

till uttryck i förskolans verksamhet. Forskningarna som bearbetats har 

innehållit mönster och likheter som nedan sammanställs till två kategorier 

utifrån Hirdmans (1988) teori om genussystemet.  

4.1 Isärhållande av könen 

Månsson (2000) skildrar hur förväntningar på flickor och pojkar ser olika ut, 

vilket lyser igenom när pedagoger uttrycker sig olika för respektive kön trots 

att beteendet varit detsamma. Flickor beskrivs som gränstestande medan 

pojkar kallas tramsiga trots att de agerar på liknande sätt. Föreställning och 

handling hos pedagoger har visats skilja sig åt i studien. Månsson (2000) 

förklarar hur pedagoger pratar om gruppen flickor som viljestarka och 

självständiga. Under observationerna har pojkarna varit de som bestämt och 

haft mest inflytande majoriteten av gångerna i de vuxenledda situationerna. 

Pedagogerna uttryckte även att pojkarnas behov av närhet är större än 

flickornas, vilket dock inte kunde konstateras genom studiens observationer. 

Pedagogerna lyfte även en uppfattning om att flickorna var gränstestande, i 

observationsunderlaget syntes oftare pojkar protestera. Även Eidevald (2009) 

uppmärksammar i sin studie hur flickors och pojkars handlingar bemöts olika 

trots lika situationer. Författaren beskriver även hur variationen mellan 

flickor och mellan pojkar inte uppmärksammas. Uttalanden om flickor och 

pojkar som grupp hade sin utgångspunkt i några individers egenskaper utan 

att se till variationen inom gruppen. 

Eidevald (2009) uppmärksammar i sin avhandling att flickorna oftare ber om 

hjälp med påklädning i hallen. Detta visade sig bero på att pojkarna inte 

behövde be om hjälp, de hjälptes ändå. Detta menar författaren är en diskurs 

att flickor är mer ansvarstagande. Eidevald (2009) förklarar att 

ansvarstagande blir sammankopplat med den könsmässiga identiteten hos 

barnet. Odenbring (2010) lyfter i sin avhandling att flickor ofta får agera 

stötdämpare. Det visade sig att pedagoger eller flickor placerades bredvid de 

pojkar som ansågs stökiga för att behålla ett lugn i gruppen. Detta tydliggör 

författaren kan liknas med att flickor förväntas ta ett vuxenansvar. Flickorna 

förväntas att upprätthålla ordningen i verksamheten. Sullivan, Moss-Racusin, 

Lopez och Williams (2018) förklarar i sin studie att de ”flickiga” flickorna 

tillskrevs många positiva egenskaper som de även förväntades uppfylla. Att 

flickor själva tar på sig ansvaret att upprätthålla ordningen synliggjorde 
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Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) i sin studie. Författarna 

beskriver hur de sett att flickor tar på sig ansvaret att regler följs av 

kamraterna i verksamheten.  

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) såg i sin studie att 

pedagoger formar lekhandlingar med utgångspunkt i vad de tror intresserar 

flickor respektive pojkar och därmed förstärker genusstrukturen. Pedagogen 

styr i en sekvens pojkars lek med små djur mot spänning och äventyr. När en 

flicka tilltalas byter pedagogen riktning och talar om djurens utseende. 

Odenbring´s (2010) studie påvisar hur pedagoger agerar gränsupprätthållande 

genom att kategorisera barn efter kön samt gör utpekande relaterade till 

könsstereotypa föreställningar. Egenskaper tillskrivs barnen utefter dessa 

kategorier som anspelar på flickor och pojkars egenskaper utifrån en 

könsstereotyp bild hos pedagogen. Pojkar tillskrevs egenskaper om deras 

fysiska styrka och kropp medan flickor tillskrevs egenskaper om utseende 

och sociala beteende. Odenbring (2010) når i studien en slutsats om att 

pedagogers könskategoriseringar oavsett sammanhang kan leda till ett 

upprätthållande av könsgränser i förskolans praktik. Även Sullivan m.fl. 

(2018) uppmärksammar i sin studie att det vuxna samhället ger en stark 

inverkan på barns tidiga könssocialisering. Vuxnas medvetna försök att bryta 

könsnormer riskerar att stöta på motstånd av andra då normer i samhället och 

kulturen är starka. 

4.2 Mannen som norm 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) uppmärksammar i sin 

studie att pedagoger förstärker en maskulin norm och överordnad genom 

namnval på pedagogiska redskap och dolda budskap i språket. Exempel är att 

pedagogiska redskap som handdockor gavs maskulina namn i alla 

videosekvenser från studien. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009) redogör för en maskulin norm som ofta döljer sig i språket. När ett 

barn målar en människa benämner pedagogen den som ”gubbe”. I studien 

synliggörs det även att barn omtolkar och agerar gränsöverskridande. En 

pedagog ger ännu en maskulin benämning på en målad människa när ett barn 

då omformulerar den dolda genusstrukturen i språket och säger att det är hens 

mamma. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) betonar att det 

ofta är barnen som är nytänkande och utmanar delar av genusstrukturer 

medan de vuxna är de som agerar med könsstereotypt. Eidevald (2009) 

beskriver att pedagoger uttrycker att föräldrar till pojkar är oroliga att deras 

pojkar ska bli feminina. Detta kopplar författaren till den manliga 

överordnaden som råder i samhället. Sullivan m.fl. (2018) påvisade i studien 
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att pojkar som bryter mot normen och agerar mer feminint har låg status hos 

de vuxna. I resultatet synliggjordes ett vuxet motstånd mot de pojkar som 

placerades utanför den rådande könsnormen. Författarna menade att de vuxna 

gjorde antaganden om att feminina pojkar är homosexuella. En rådande 

heteronorm och homofobi kan kopplas till reaktionen. De flickor som bryter 

könsnormen blev mer accepterade, något som Sullivan m.fl.(2018) antog 

beror på att flickors överskridande inte är lika sammankopplat till sexualitet. 

Även Eidevald (2009) uppmärksammar att föräldrar till flickor inte verkade 

uttrycka någon rädsla till normbrytande beteende.  

Månsson (2000) synliggör i sin avhandling att pojkar ges mer utrymme, 

särskilt i de vuxenstyrda aktiviteterna. Under sina observationer såg Månsson 

(2000) att pojkar uppmuntrades att ta mer plats, det synliggjordes både 

verbalt i språket och fysiskt i form av leenden och blickar. Även i Ärlemalm-

Hagsér och Pramling Samuelsson´s (2009) studie framgår det att pojkarna 

hamnar i pedagogernas fokus. Detta uttrycker sig när det är pojkarnas 

agerande som intresserar och lyfts av pedagogerna. Månsson (2000) menar 

att tydligt fokus på pojkar bidrar till individens självförståelse och 

samhälleliga förståelse kring kategorin genus och kön. Kön och genus ingår i 

en rangordnad hierarki, där maskulint är av högre värde. I studien framgår det 

att olika sammanhang och gruppkonstellationer påverkar genusmönstret och 

mindre framträdande individer då kan ändra sin position i gruppen. Månsson 

(2000) menar att genus är kontextbundet och i vissa kontexter blir genus mer 

framträdande. De vuxenledda situationerna ur ett genusperspektiv var mer 

framträdande. I de delvis vuxenledda situationerna kunde barn oberoende av 

genus framträda mer. Månsson (2000) belyser att det är en del i kulturen att 

män skattas högre och att pedagogernas medverkan i barns könssocialisering 

ofta är osynlig för barn och pedagoger. Barnen lär genom de vuxnas 

kulturbundna sätt att förstå sig själv och sin omvärld. I Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson´s (2009) studie framgår det att flickor osynliggörs av 

pedagoger, både språkligt och fysiskt. Flickors frågor visade sig ignoreras 

och deras handlingar uppmärksammades och uppmuntrades inte. 

4.3 Sammanfattning 

Isärhållande av könen påvisades i forskningen genom att flickor och pojkar 

hade olika förväntningar på sig. Mannen som norm i forskningen 

synliggjordes genom att pojkar hamnar i fokus på flickor och feminina 

pojkars bekostnad. Med Hirdmans genussystem (1988) kan 

jämställdhetsarbetets fallgropar som forskningen visat upp urskiljas. De båda 

kategorierna visar upp vad tidigare forskare sett i förskolan och målar upp en 



Dilemman i förskolans jämställdhetsarbete  Sanne Kinell 

10 

 

verklighetsbild. Enligt genussystemet kan en minskning av isärhållande av 

könen ifrågasätta mannen som norm. Vilket stärker argumentet att lyfta 

jämställdhetsarbetets dilemman. Den bild som forskningen målat fram på 

området kan i denna studie ställas i relation till det resultat som framkommer. 

Det resulterar i en urskiljning och jämförelse av de dilemman som existerar 

och framkommer i studien.  
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5 METOD 

5.1 Metodval 

Studien är en kvalitativ undersökning som utförts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Christofferssen och Johannessen (2012) 

tydliggör att den semistrukturerade intervjun lämpar sig bra när man vill ha 

tolkande och reflekterade svar under en intervju. Bryman (2011) beskriver att 

den semistrukturerade intervjun innehåller en intervjuguide som innefattar 

teman som ska beröras. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning som 

intervjuguiden och man har även utrymme att ställa eventuella följdfrågor. 

Bryman (2011) förklarar att den semistrukturerade intervjun ger informanten 

en frihet i utformningen av svaren vilket leder till mer personliga svar. 

Eftersom undersökningen bearbetar pedagogers reflektioner kring dilemman i 

jämställdhetsarbetet lämpar sig den semistrukturerade intervjun bra. Denna 

intervjutyp kan resultera i personliga tolkningar och tankar från pedagogerna. 

Min analys är uppbyggd i tre nivåer utifrån Hirdmans genuskontrakt (1988). 

Intervjufrågor är inte tydligt uppbyggda i tre nivåer då det skulle riskera att 

försvåra för pedagogerna att svara. Istället har mer generella och 

verklighetsförankrade frågor ställts för att synliggöra de tre nivåerna.  

5.2 Genomförande 

Åtta intervjuer genomfördes. Två avdelningar kontaktades på telefon och 

frågade ifall de var intresserade att medverka i studien, vilket de var positiva 

till. Jag bestämde att komma och hälsa på för att berätta mer och lämna 

informationsbrev (se bilaga 1). Under mitt besök bokade vi in tid till 

intervjuerna. På en av avdelningarna blev det enbart två pedagoger av tre som 

kunde ställa upp i intervjun, men en pedagog från en annan avdelning ville 

vara med istället. På enen annan avdelning hade dem ett bortfall där 

intervjuades två pedagoger. Från början var tanken att enbart intervjua 

arbetslag på två avdelningar. Efter att intervjuerna med första arbetslaget var 

klara upplevde jag att mer material skulle gynna undersökningen, vilket 

öppnade upp möjligheten till att kontakta ännu en avdelning. Den tredje 

avdelningen jag kontaktade var positiva och jag var välkommen att intervjua 

i slutet på samma vecka. Själva intervjuerna skedde de dagar som 

pedagogerna önskade och det blev olika dagar för varje arbetslag. När jag 

kom till förskolan inför intervjuerna hade de alla tid att prata lite innan, vilket 

gav mig möjlighet att berätta för alla om syftet samt att de kunde skriva under 

samtyckesblanketten (se bilaga 2). Varje intervju skedde individuellt i direkt 
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anslutning till de andra intervjuerna på avdelningen. Avsatt tid för 

intervjuerna var 20 minuter per pedagog, vilket var lagom då alla intervjuer 

tog mellan 15-20 minuter. Intervjuerna skedde i avskilda rum som 

pedagogerna själva fick bestämma. Under intervjun använde jag 

intervjuguiden där jag även kunde stödanteckna de följdfrågor som dök upp 

för att eventuellt kunna ställa samma fråga till fler av informanterna (se 

bilaga 3).  

5.3 Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in och samma dag transkriberades ljudfilerna till text i 

åtta dokument. Transkriberingen var ordagrann men eventuella sidospår eller 

kommentarer som inte var relaterade till intervjun utelämnades. För att lättare 

hitta samband och finna svar relaterade till mitt forskningssyfte skrevs 

dokumenten ut. Efter noggrann läsning markerades det jag upplevde som 

svar på mina frågeställningar och sammanställda under två kategorier. 

Kategorierna är analyserade med hjälp av Hirdmans genusteori (1988) för att 

tydligt kunna se hur svaren speglar de tre nivåer som genuskontraktet kan 

granskas på. 

5.4 Urval & informanterna 

Tre avdelningar på tre olika förskolor kontaktades. Förskolorna var i samma 

kommun. Enskilda intervjuer genomfördes med åtta pedagoger varav sju 

kvinnor och en man. Pedagogerna hade olika lång arbetserfarenhet men var 

fast personal på avdelningen. Majoriteten hade förskollärarutbildning och 

några var utbildade barnskötare. Valet av informanter skedde slumpmässigt 

utan fokus på ålder, kön, utbildning eller arbetserfarenhet. Intervjuerna 

skedde inte enbart med utbildade förskollärare då fastanställda i förskolan är 

barnskötare och har en lika viktig roll i den pedagogiska verksamheten.  

För att skydda deltagarnas identitet används fiktiva namn. Arbetslag ett 

bestod av Caroline, Cissi och Casper, i detta arbetslag var det en pedagog 

som arbetade på en annan avdelning men på samma förskola. Arbetslag två 

bestod av Lisa, Lena och Lisbeth. Arbetslag tre bestod av Annika och Amy. 

Åldern på deltagarna var mellan 25-60 år och arbetserfarenhet varierade.  

5.5 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet 

Reliabiliteten i denna studie har påverkats av olika faktorer. Studien har 

genomförts metodiskt med fokus på neutralitet. Bryman (2011) framställer att 
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det är omöjligt för en forskare att helt och hållet se bortom sina värderingar. 

Han förklarar att värderingarna kan lysa igenom var som helst i en studie. 

Strävat mot att ställa frågor som inte är ledande och sammanställt 

pedagogernas utsagor ordagrant med fokus på att inte låta egna tolkningar 

lysa igenom. Min teoretiska utgångspunkt, syfte och frågeställningar har 

påverkat valet av information som redovisats. Alla personer som deltagit i 

studien är tydligt förankrade till förskolan, dess praktik och erfarenheter av 

det ämne som studerats. Eftersom intervjuerna skett i tre arbetslag är dem 

flera som svarar med utgångspunkt i samma praktik där de arbetar nära 

varandra. Med fler arbetslag framstår en större variation samtidigt som 

skillnader och likheter inom samma praktik framkommer. Varje arbetslag 

intervjuades under samma dag i direkt anslutning till varandra vilket innebar 

att de inte kunde diskutera frågorna med varandra. 

Validiteten i studien framkommer med utgångspunkt i att slutsatserna 

besvarar mitt syfte och frågeställningar. Pedagogernas reflektioner kan även 

kopplas till den tidigare forskning som redovisats i studien.  

Att generalisera resultatet i denna studie går inte. Åtta pedagoger kan inte 

svara för majoriteten av de verksamma i Sveriges förskolor. Men de 

reflektioner som framkommit kan bidra till en ökad förståelse för 

jämställdhetsarbetets dilemman ur pedagogers perspektiv. 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskning är viktigt för samhället. Som forskare har man ett ansvar gentemot 

de medverkande i forskningen samt mot de som indirekt kan påverkas av den 

(Vetenskapsrådet, 2017). Nedan presenteras hur de fyra grundläggande etiska 

krav som beskrivs i Vetenskapsrådet (2017)  har förverkligats i min studie.  

För att uppfylla informationskravet lämnades ett informationsbrev till två 

avdelningar ungefär en vecka innan intervjuerna genomfördes (se bilaga 1). 

Vid tidigare kontakt informerades kort om vad intervjuerna handlade om men 

mer ingående samtal samt lämna brevet och förklara om de etiska 

ställningstaganden som gjorts skedde. Det klargjordes för alla pedagoger att 

det var frivilligt att delta och de har rätten att avbryta medverkan utan att 

behöva redogöra någon anledning. Med arbetslag tre gavs information över 

telefon och brevet samma dag som intervjuerna på grund av kort varsel.  

Samtyckeskravet uppfylldes genom att en samtyckesblankett (se bilaga 2) 

skrevs under av samtliga deltagare innan intervjun startade. De samtyckte då 

till att inspelning skulle ske, att de tagit del av informationen och att det 

skulle användas till underlag i studien. 
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I informationen som angetts samt i informationsbrevet framgick det att 

studien var anonym för obehöriga, men att lärare från universitetet hade rätt 

till uppgifter ifall de behöver komma i kontakt med pedagogen. För att 

uppfylla konfidentialitetskravet har namn på personer och förskolan inte 

skrivits ner. I transkriberingen av ljudupptagningen har namn som pedagogen 

nämnt ändrats eller utelämnats helt. Ljudupptagningsmaterialet har 

transkriberats fort som möjligt för att sedan kunna radera själva ljudfilen.  

För att uppfylla nyttjandekravet kommer insamlad data från studien inte 

användas till något annat ändamål. När klartecken om att arbetet är godkänt 

av examinatorn kommer allt material att raderas från dator eller förstöras och 

slängas.  
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6 RESULTAT 

Delar av det samtalade materialet redogörs i denna del, de delar som inte lyfts 

är de som inte har relevans för att besvara studiens frågeställningar. 

Resultatet har delats upp i två teman med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. Dessa teman är: Utmaningar i jämställdhetsarbetet och 

pedagogers förmedling av traditionella könsmönster och könsroller.  

6.1 Utmaningar i jämställdhetsarbetet 

Casper uttrycker att den största utmaningen med jämställdhetsarbetet ligger 

hos de vuxna och deras uppfattning kring genus. Han skildrar att många anser 

att flickor och pojkar ska ha olika roller men för att bryta det måste det börja 

med de vuxna.  

Jag måste tänka till vad jag säger till den där flickan som kommer med en glittrig 

rosa klänning. Säger jag ”Vilken fin klänning, du ser ut som en prinsessa.” eller 

säger jag ”Hej vad kul att du är här!” (Casper) 

Hur pedagoger uttrycker sig menar Casper är en stor utmaning. Även Cissi 

framställer att det finns en utmaning i det som pedagoger säger. Cissi 

förklarar att det är lätt att spontant säga saker som kategoriserar barnen i kön. 

Den första spontana grejen man gör ”Killar sluta med det där nu” eller ”Kom nu 

tjejer”. Det är en utmaning. (Cissi) 

Caroline beskriver hur hon upplever en svårighet i att hitta en balans i 

jämställdhetsarbetet. Hon förklarar att hon har en oro att det riskerar att 

hämma de barn som är väldigt starka i sin könsroll, för henne är det en 

självklarhet att barnen måste få tillåtelse att vara typiska flickor och pojkar. 

Caroline skildrar även hur normbrytande barn kan ha problem med 

kompisarna och att detta är en utmaning. Hon förklarar att pedagogerna 

uppmuntrar normbrytande men att det kan finnas åsikter hos de andra barnen. 

Casper konkretiserar hur det kan vara svårt att få in barnen i lekar som bryter 

mot genusmönstret. Han upplever att flickor automatiskt väljer bort vissa 

lekar och att pojkar väljer bort andra lekar. Detta förklarar han att det inte är 

konstigt eftersom barnen har med sig erfarenheter och har behandlats olika 

sen de var små. Även samhället förklarar Casper är en stor utmaning i 

jämställdhetsarbetet då hela samhället är långt ifrån jämställt. 

Casper förklarar att en utmaning även är bristen på kunskap och tid. Han 

uttrycker att ett problem i förskolan är att det finns mycket som skulle behöva 

diskuteras med kollegor men att varken tiden eller utbildningar finns att 

tillgå. Han uttrycker även att det ligger en utmaning i att genus inte beskrivs 
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som ett konkret mål i läroplanen, han upplever att ämnen som språk och 

matematik hamnar mer i fokus.  

Det måste ändras i skolverksamheten, vi måste börja arbeta med jämställdhet i 

förskolan men vi måste även få verktygen då. Då kan vi ge barnen ett värdefullt 

genustänk när dom kommer upp i skolan och att det sedan kan fortsätta där. Men 

då behöver vi hjälp. (Casper)  

Casper betonar även vikten av att vilja förändra sig själv som pedagog för en 

ökad jämställdhet. Han förklarar att finns inte viljan att se till sig själv och 

sina egna brister stöter jämställdhetsarbetet på stora utmaningar. 

Lisa tydliggör hur det i stora barngrupper ofta är några individer som kräver 

mer av pedagogerna. Detta upplever Lisa som en utmaning i 

jämställdhetsarbetet då hon känner att hon inte räcker till för alla barn på en 

individuell nivå. Lisbeth beskriver hur de stressiga situationerna ökar 

ojämställdheten i förskolan för att hon som pedagog tappar sin egen 

medvetenhet kring genus.  

Dagarna flyter på och man går hem en dag. Om man då tänker ur den 

frågeaspekten ”Hur jämställt blev det idag?” så kanske det inte var det. För man 

har inte hunnit, det bara rusar på. (Lisbeth) 

Både Lisbeth och Lisa skildrar att tiden inte räcker till för 

jämställdhetsarbetet och att mindre barngrupper eller fler personal hade 

underlättat. 

Lena redogör för en utmaning i jämställdhetsarbetet då hon upplever att hon 

ofta arbetar mot föräldrarna istället för med dem. Hon förklarar att barnen 

kommer med starka förutsättningar hemifrån om vad det innebär att vara 

flicka eller pojke. Hon beskriver även att det ligger en utmaning även hos sig 

själv då alla har med sig sin egen uppväxt och fostran i ryggsäcken. Även 

samhället vi lever i formar oss uttrycker Lena. 

Lisbeth konkretiserar hur hon upplever att barnen påverkas av varandra och 

att det finns en utmaning i att få dem att inte låta sig påverkas av varandra. 

Hon menar att barn ser vad kompisarna leker med och väljer då det trots att 

hen hellre hade gjort något annat. Lena framställer hur barn som är 

normbrytande ofta kan stöta på reaktioner från kompisarna.  

Det märks att de behöver ha lite skinn på näsan för de andra kan fråga ”Jaha vad 

har du på dig?”. Vi har någon pojke som gärna kommer som prinsessa och jag kan 

tänka mig att han säkert får stå till svars lite för det. Det är nog tuffare att komma 

utklädd till prinsessa som pojke än superhjälte som flicka. (Lena) 

Lisa upplever att utmaningarna med jämställdhetsarbetet kan bero på 

barngruppen. Hon beskriver att i den nuvarande barngruppen kräver pojkarna 
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mer vuxenstöd så flickorna riskerar att hamna lite i skymundan. Men hon 

förklarar även att de är medvetna om det problemet och att det då är viktigt 

att reflektera kring det. 

Annika förklarar hur det ligger en stor utmaning i hur samhället omkring oss 

är format. Hon förklarar att mycket av leksakerna och kläderna är tydligt 

könskodade. Annika menar på att det finns stora svårigheter med 

jämställdhetsarbetet i samhället som det borde arbetas med, hon påpekar 

bland annat reklamen som sänder ut signaler till barnen. Även Amy berättar 

hur barnen tidigt får lära sig vad som tillhör dem som flickor och pojkar.  

Vi är produkter av vår tid brukar jag säga, barn formas av samhället och det som 

vuxna lär dom från dom är små. (Amy) 

Amy förklarar att hon blev förkollärare för att hon har ett intresse för genus 

men att den största utmaningen med jämställdhetsarbetet för henne är att hon 

blir motarbetad.  

Det är ett mission impossible. För det finns kollegor som har en annan syn, 

föräldrar som har en annan syn, hela samhället har en annan syn. Från alla håll blir 

man motarbetad. Sen försöker jag göra så gott jag kan genom rätt förhållningssätt. 

(Amy) 

Annika förklarar att hon mött kollegor som haft mycket fördomar kring kön. 

Hon beskriver att pojkar som brutit mot den manliga normen har fått höra 

föraktfulla kommentarer från personal. Detta poängterar Annika är 

fruktansvärt och en stor utmaning i jämställdhetsarbetet.  

Det är vårt uppdrag att öppna upp och inte fålla in barnen i de här könsmönstren, 

som kommer ändå, men det är jätteviktigt att personalen är vidsynt och tollerant. 

Det har vi en skyldighet och ett uppdrag att vara. (Annika) 

Amy förklarar att det finns en stor utmaning i personalens skilda åsikter. Hon 

berättar om hur hon blivit kallad löjlig för att hon inte vill kalla barn för 

flickor och pojkar utan benämna dem som barn eller kompisar.  

Eller om jag tar upp ordet hen så kan folk börja skratta och tycka att det är ett 

jättelöjligt ord att säga, ”ska vi göra alla könslösa?” frågar de då. (Amy) 

Amy beskriver att många inte sitter på kunskapen kring jämställdhet och 

genus och att det är en stor utmaning. Hon berättar att intresset för genus och 

jämställdhetsfrågor har varit det drivande för henne och har inte andra det 

intresset är det svårt att arbeta med det. Hon skildrar att normen kring kön 

skapar en svårighet i jämställdhetsarbetet, för det är inte en självklarhet att 

ifrågasätta det som anses vara normalt. Under sina verksamma år i förskolan 

så förklarar Amy att hon eller hennes kollegor inte erbjudits någon form av 

fortbildning eller workshop kring genus och jämställdhet.  
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Jag tror att det krävs inspiration och utbildning, att någon sätter ett frö i huvudet på 

pedagogerna. (Amy) 

Att inte utbildning och inspiration erbjuds pedagogerna förklarar Amy är en 

stor utmaning. Hon tydliggör att utan kunskap kan inte arbetet med 

jämställdhet förverkligas.  

6.2 Pedagogers förmedling av traditionella könsmönster 

och könsroller 

Caroline förklarar att hon upplever att förmedlingen av traditionella 

könsmönster och könsroller ofta yttrar sig i språket. Att man säger till en 

flicka som har en ny frisyr att hon är fin men till en pojke säger man att han 

är tuff. Även Cissi skildrar hur sättet att uttrycka sig förmedlar uppfattningar 

till barnen relaterade till kön. Casper förklarar hur han kommit på sig själv 

med att omedvetet använda olika uttryck när han pratar med flickor och 

pojkar. Han konkretiserar även att han tror att pedagoger bemöter flickor och 

pojkar olika när de söker tröst. 

Jag tror att vi lättare tenderar att ta upp flickor i famnen om de söker tröst, många 

tänker att pratar vi med killarna lite löser det sig liksom. Det kan vara så att 

flickorna tenderar att söka mer närkontakt, det vet vi inte. Men jag tror att man 

omedvetet tänker att hon behöver nog en kram, men vad behöver han då? Han 

kanske också behöver en kram men inte har medlen att säga eller visa det, och då 

missar vi det tillfället. (Casper) 

Cissi beskriver hur hon tror att pedagoger ofta drar slutsatser om vad barnen 

vill leka med utgångspunkt om det är en flicka eller pojke. Hon uttrycker att 

hon tror att många pedagoger tar för givet att pojkarna vill leka med bilar och 

flickorna med dockor. Casper skildrar att han upplever att könsmönster även 

återfinns i miljön och i vad barnen leker med. Han tydliggör hur pedagoger 

har ett ansvar i vad de erbjuder barnen och även i att ibland bestämma åt 

barnen vad de ska leka med för att sudda ut könsmönster. Caroline förklarar 

att flickor och pojkar på hennes avdelning ofta väljer att leka med barn av 

samma kön. Hon har uppmärksammat att genus ser olika ut beroende på 

gruppsammansättning.  

Genus kan förändras i gruppsammansättning, för barnen gör ju som vi gör och ger 

vi dom inte möjligheten att vara med andra barn så tror jag att dom blir lite 

instängda och enbart är med sina bästisar. Vi har en jättestor roll i att tror jag i att 

ge dem möjligheten att se andra. (Caroline) 

Casper tolkar att pojkarna tillåts ta mer plats i förskolan. Han förklarar att om 

pojkarna är mer högljudda och stökigare än flickorna reagerar inte 

pedagogerna men om flickorna gör samma sak reagerar pedagogerna direkt.  
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Har man haft samling och ska klä på sig så kan det nog vara så att dom ska ta sig 

till ett ställe från ett annat och dom både hörs och syns på vägen. Men har vi några 

flickor som i vanliga fall inte hörs och syns så mycket reagerar man, sen är det inte 

säkert att man säger till dom. Men man reagerar. Och att man reagerar olika är ju 

ett tecken på att man har lite olika förutsättningar liksom. (Casper) 

Casper lyfter även att han tror att det kan vara svårt att bryta könsmönster om 

det inte finns variation inom personalen. Han tror att det finns en stor vinst i 

att ha fler män som arbetar i förskolan. Casper förklarar att han tror att 

kvinnor och män inom förskolan kanske omedvetet undviker att delta i t.ex. 

vissa lekar eftersom de själva är uppfostrade att tycka om olika saker.  

Lisbeth förklarar att pedagoger omedvetet förmedlar könsstereotypa 

uppfattningar till barnen. Hon beskriver att det handlar om när pedagoger 

pratar med barn och hur de pratar med barn. Behöver barnen en 

tillrättavisning menar Lisbeth att pojkarna ofta talas till på ett hårdare sätt 

medan flickorna får ett lugnare bemötande. Även Lisa klargör hur pedagogers 

sätt att prata med barnen förmedlar uppfattningar kring barnets kön.  

Man kör på som vuxen en del, att om någon klippt sig så säger man ”Åh vad tuff 

du blev” om det är en pojke. Men kommer det en tjej som klippt sig säger man 

”Åh vad fin du blev”. Man bara bemöter så, för det är så jag är uppväxt. Man 

tänker inte på det, med kläder och så att det är tufft eller fint osv. men man har det 

med sig. Men försöker såklart bemöta lika. (Lisa) 

Även Lena lyfter hur pedagoger ofta uttrycker sig utan att tänka efter, att 

ordval ger en flickig eller pojkig klang. Hon förklarar även att det är lätt att 

dela upp barnen i grupper. 

När man ropar på ett gäng pojkar ”Kom nu grabbar”, man delar upp dom i grupper 

på det sättet. (Lena) 

Även Lisbeth förklarar hur gruppering av flickor och pojkar ofta ger sig till 

uttryck i pedagogers sätt att uttrycka sig. Och att det kan vara att placera dem 

i en kategori. 

Amy förklarar att pedagoger ofta omedvetet förmedlar uppfattningar till 

barnen.  

I hallen till exempel när vi ska klä på oss. Då kan man hjälpa en flicka men det 

kommer en pojke och låter lite mera och man tänker att man ska hjälpa honom 

först, så man släpper flickan och hjälper pojken. Det är någonting som jag 

reflekterat mycket över, att nej nu får du faktiskt vänta lite. Jag vill inte att pojkar 

ska ta tid på bekostnad av flickorna. Sådana saker gör man väldigt omedvetet. 

(Amy) 

Annika berättar om ett tillfälle när hon omedvetet agerat ojämställt. 
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Jag kommer ihåg en dag när en flicka och en pojke kom samtidigt till förskolan. 

Flickan ville visa sin nya klänning. Hon höll på så väldigt med klänningen och jag 

verkligen kände hur hon ville att jag skulle säga att den var fin. Så jag gjorde det. 

”Åh vilken fin ny klänning du har!”. Dagen efter när pojken som hade kommit 

samtidigt som flickan kom så berättar hans mamma att pojken hade haft nya byxor 

på sig dagen före. Pojken hade vart lite ledsen hemma för att jag inte sagt att han 

var fin i sina nya byxor när jag hade påpekat flickans klänning. Och jag känner att 

den mamman gjorde det bästa hon kunde göra som sa det till mig, för jag fick mig 

en riktig tankeställare alltså. (Annika) 

Annika förklarar att det nog ligger mycket i språket och bemötandet som 

förmedlar traditionella könsmönster och könsroller till barnen. Även Amy 

beskriver hur språket och förhållningssättet har en stor inverkan på vilka 

signaler vi sänder till barnen. Amy berättar att hon upplever att pojkar inte 

behöver använda språket på samma sätt medan flickor uppmuntras av 

pedagoger att tala mer nyanserat, även detta påpekar hon att det är omedvetet. 

Något som Amy även lyfter är att hon tror att det är lätt att ge förlag åt barnen 

som baseras på vad man tror intresserar hen beroende på kön. Annika betonar 

att hon tror att miljön till viss del blir könskodad genom att majoriteten av 

personer som jobbar i förskolan är kvinnor. Något som Amy skildrar kan 

förmedla könsstereotypa uppfattningar till barnen är om pedagogen inte 

reflekterar kring sina egna intressen och värderingar.  

Det kan ju vara så att jag som pedagog, eftersom jag är tjej, gör de där typiska 

tjejgrejerna med barnen för jag tycker att det är roligt. Och då motarbetar jag ju 

inte riktigt könsrollerna. (Amy) 
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7 DILEMMAN: ANALYS OCH DISKUSSION 

I det följande diskuskuteras studiens resultat i två kategorier baserade på 

studiens frågeställningar. De båda kategorierna framställs i relation till de tre 

nivåerna i Hirdmans genuskontrakt (1988). Därefter sker en avslutande och 

övergripande resultatdiskussion följt av en metoddiskussion. 

7.1 Utmaningar i jämställdhetsarbetet 

Nedan redovisas de delar av resultatet som besvarar frågeställningen kring de 

specifika utmaningar som pedagogerna reflekterar kring i 

jämställdhetsarbetet. 

7.1.1 Normer och värderingar (kulturella överlagringens nivå) 

Flera av pedagogerna uttrycker att barnen blivit formade till att vara flicka 

eller pojke sedan de var små. Kläder och leksaker könssocialiserar barnen. 

Några pedagoger lyfter även sin egen uppväxt och uppfostran och hur den 

format dem och bidrar till deras egen uppfattning. Den starka samhällsfostran 

påverkar individens syn på sig själv och andra i förhållande till kön och 

försvårar förskolans jämställdhetsuppdrag. En pedagog uttrycker oro för att 

hämma de barn som är starka i sin könsroll. Vem som anses stark i sin 

könsroll tycks bestämmas av att vara ”typisk flicka” och ”typisk pojke”, 

samhällets syn på feminint och maskulint. Flera pedagoger upplever att stress 

och stora barngrupper försvårar då pedagogerna inte hinner reflektera och 

värdera sin egen roll i jämställdhetsarbetet. Även bristen på tid att diskutera 

jämställdhetsfrågor med kollegor upplevs som en utmaning. Detta kan 

kopplas till de ökade barngrupperna och nedskärningar av personal som 

beslutats av regering och blir samhällsrelaterat. Den största utmaningen som 

pedagogerna upplever är bristen på kunskap, flera av pedagogerna uttrycker 

att fortbildningar inom jämställdhet inte erbjuds. I Skolverket (2016) framgår 

det att man ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller men det framgår inte hur detta ska förverkligas.  

Samhällets inverkan på barnens konstruerande av genus tycks ligga i fokus 

hos pedagogerna. De ser stora utmaningar i hur kulturen och samhället redan 

fostrat barnen in i vad det innebär att vara flicka och pojke. Media, reklam, 

kläder och leksaker ses som markörer för kön. Olofsson (2007) konkretiserar 

hur man bör försöka möta barnen där de befinner sig. Gå in i barnens värld 

och försöka vidga den och fylla på med nya möjligheter. Med den synen på 
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att möta barn ur ett genusperspektiv tror jag att fokus på samhällets 

försvårande av jämställdhetsuppdraget kan ändra innebörd.  

Stress och stora barngrupper påverkar pedagogernas upplevelse till 

möjligheten att förverkliga jämställdhetsuppdraget. Styrdokument tydliggör 

vad pedagogerna ska arbeta med men en upplevelse av att fokus läggs på de 

tematiska målen i läroplanen gör att jämställdhetsuppdraget hamnar i 

bakgrunden. Även att kunskap kring jämställdhetsarbetet inte finns hos 

pedagogerna framstår som en svårighet. Jag tror att upplevelsen av att 

jämställdhetsarbetet hamnar i skymundan kan relateras till bristande kunskap. 

SOU 2006:75 beskriver hur jämställdhetsuppdraget är en del i förskolans 

värdegrund och värdegrunden ska genomsyra allt i verksamheten. Det 

framgår även att det viktiga i arbetet med jämställdhet i förskolan är att se till 

sin egen del i förändringen och att arbeta med utgångspunkt i den egna 

verksamheten. 

7.1.2 Gränsupprätthållande (sociala integrationsnivån) 

Två pedagoger benämner pedagogens bemötande som en utmaning i 

jämställdhetsarbetet och att det är en utmaning i att reflektera kring det de 

själva uttrycker till barnen. En pedagog tar även upp grupptryck och hur barn 

påverkas av varandra i sin könssocialisering. En annan pedagog tar upp 

barngruppens sammansättning som en utmaning, med utgångspunkt i den 

barngrupp hon har nu upplever hon att pojkarna kräver mer och att flickorna 

på sätt får mindre plats. I dessa reflektioner från pedagogerna uppfattar jag en 

diskursiv gruppering av flickor och pojkar. Det sistnämnda uttalandet om att 

pojkarna kräver mer än flickorna är intressant. Med tanke på Månsson (2000) 

och Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) i sina studier sett ett 

tydligt fokus riktat till pojkarna i verksamheterna.   

7.1.3 Gränsöverskridande (individnivån) 

En utmaning enligt flera pedagoger är att de barn som bryter normer möter 

motstånd. Både att andra barn och pedagoger ifrågasätter normbrytande barn 

ses som en svårighet i jämställdhetsarbetet. Sullivan m.fl. (2018) 

uppmärksammar att pojkar som bryter normer möter stort vuxenmotstånd. 

Att flickor som agerar normbrytande blev mer accepterade framkom i 

resultatet, även detta synliggjorde Sullivan m.fl. (2018) i sin studie. En 

pedagog upplever motstånd från andra vuxna i jämställdhetsarbetet. En 

pedagog tar upp att individens vilja att förändras måste finnas för att kunna 

arbeta jämställt, något som inte alltid finns automatiskt. En pedagog berättar 

hur hennes förverkligande av jämställdhetsarbete i förskolan stött på 
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motstånd från både personal och vårdnadshavare. Pedagogen förklarar hur 

hon upplevs som löjlig och skrattas åt på grund av sin vilja att överskrida de 

gränser som finns mellan könen. Detta kan liknas med studien av Sullivan 

m.fl. (2018) som visar att den vuxna kulturen och normen är stark och försök 

till normbrytande därför blir ifrågasatt.   

7.2 Pedagogers förmedling av traditionella könsmönster 

och könsroller 

Nedan redovisas de delar av resultatet som besvarar frågeställningen om 

pedagogers reflektioner kring de situationer där traditionella könsmönster och 

könsroller riskerar att förmedlas till barnen. 

7.2.1 Normer och värderingar (kulturella överlagringens nivå) 

Flera av pedagogerna påpekar att det inom förskoleverksamheten nästan bara 

arbetar kvinnor, något som de tror förmedlar könsstereotypa uppfattningar till 

barnen. Detta genom att de kvinnor och män som arbetar har sina egna 

stereotypa intressen och omedvetet undviker vissa aktiviteter i verksamheten. 

Olofsson (2007) skildrar hur man tidigare ansett att män i förskolan skulle 

bidra till ökad jämställdhet. Men hon förklarar att män i förskolan inte spelar 

någon roll för jämställdheten. Det som spelar roll är varje pedagogs sätt att 

vara oavsett ifall det är en man eller en kvinna. 

7.2.2 Gränsupprätthållande (sociala integrationsnivån) 

Alla pedagoger lyfter språket och de sätt de talar med flickor och pojkar som 

ett redskap de förmedlar uppfattningar med. Genom språket sker 

kategoriseringar och placeringar i könsfack. Detta ses som ett tydligt 

gränsupprätthållande redskap av pedagogerna. Några pedagoger 

uppmärksammar hur pojkar tillåts ta mer plats i förskolan, ibland på 

bekostnad av flickorna. Om en flicka som tar stor plats väcker det reaktioner 

hos pedagogen. Något som både Månsson (2000) och Eidevald (2009) 

uppmärksammar i studierna var hur samma handling fick olika bemötande 

beroende på om det var en flicka eller pojke som utförde handlingen. 

Förväntningar kan även kopplas till Eidevalds (2009) studie som visade på att 

en diskurs om att flickor är mer ansvarstagande. Även att lekhandlingar 

skapas med utgångspunkt i kön och vad pedagogen tror att barnet har intresse 

för ses som en förmedling av traditionella könsmönster och könsroller. 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) uppmärksammar i sin 
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studie att lekhandlingar formas efter pedagogers föreställningar kring vad 

som intresserar flickor och pojkar.  

Bemötandet tycks vara i fokus i alla pedagogers utsagor. En pedagog 

uppmärksammar att sättet att erbjuda aktiviteter i förskolan påverkar. 

Pedagogen menar att man själv måste utmana barnens gränsöverskridande 

ibland. En pedagog tar upp att hon upplever genus som kontextbundet då hon 

sett könsstereotypa lekar och ageranden förändras i olika grupper. Genom att 

pedagogen delar på gruppen kan genus bli mindre framträdande. Denna 

reflektion visade sig även i Månssons (2000) studie. Hennes studie visade 

dock på att de vuxenstyrda aktiviteterna tenderade att ha mer framträdande 

genusmönster, något som inte bekräftas utav pedagogerna i denna studie. 

Pedagogerna i studien verkar vara medvetna om sin egen roll i 

jämställdhetsarbetet och många av svaren stämmer väl överens med vad 

tidigare forskning har synliggjort. Att förväntningarna på barnen ser olika ut 

uppmärksammades av några pedagoger. Detta togs upp av en av pedagogerna 

som förklarade hur det är lätt att hjälpa pojkarna först i hallen för att man tror 

inte att de orkar vänta. 

7.2.3 Gränsöverskridande (individnivån) 

Inget i resultatet visade på att individnivån ur ett gränsöverskridande 

perspektiv förmedlar traditionella könsmönster och könsroller. 

7.3 Avslutande diskussion 

Vad analysen med hjälp av Hirdmans genussystem (1988) kan konstatera är 

att jämställdhetsarbetet i förskolan är diffust. Den visar att största delen av 

dilemman pedagoger upplever i jämställdhetsarbetet handlar om samhällets 

påverkan och tidsbrist samtidigt som de till största del sen förmedlingen av 

traditionella könsmönster och könsroller genom sitt eget språk och 

bemötande. Istället för att se till verksamheten läggs fokus på samhället och 

förskolans normer och värderingar. Det upplevs då ouppnåeligt av 

pedagogerna. Genom gränsuppräthållande skapar pedagogerna isärhållande 

av könen i verksamheten och genom isärhållande påverkas individerna av 

den manliga normen. Både pojkar, flickor och pedagoger möter motstånd när 

de uppträder gränsöverskridande. Att pedagoger har mycket de ska hinna 

med i relation till sitt uppdrag och att antal barn på varje avdelning ökat 

bidrar till en känsla av otillräcklighet hos pedagogerna.  

Jämställdhetsarbetet verkar för de flesta av pedagogerna innebära en rad 

utmaningar och sätt att förmedla traditionella könsmönster och könsroller. 
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Att många utmaningar ligger hos pedagogerna själva tycks de vara medvetna 

om. Fokus i resultatet pekar på pedagogers sätt att tala till barnen. Hirdman 

(2003) redogör för att talet aktivt opererar i världen, ur ett genusperspektiv 

konstrueras genus genom talet. När genus konstrueras i språket menar 

författaren att det skapar det en förståelse för världen, människan och 

argumenterar för eller emot en förändring. Min förståelse för detta är att varje 

uttryck och varje ord som sägs påverkar innebörden för mottagaren. 

Pedagoger uttrycker hur det finns en utmaning i att tänka efter innan man 

säger något till barnet, en utmaning som är relevant med tanke på forskning 

kring språkets kraft att upprätthålla föreställningar om kvinnor och män. 

 Att alla inte har samma uppfattning kring genus och jämställdhet som 

framstår i resultatet anser jag är ett stort dilemma. Hirdman (1988) beskriver 

en hypotes om det intellektuella tänkandet styr istället för det biologiska ökar 

förutsättningarna att förändring ska ske. Jag tolkar detta som att kunskap är 

det enda redskapet som kan förändra. Jag antar att det motstånd pedagoger 

riskerar att möta från andra kollegor, barn och föräldrar grundar sig i 

okunskap kring jämställdhet och genus. För att vilja tänka nytt och förändra 

krävs en motivation, en motivation som inte existerar utan kunskap. 

Birgerstam, Ekberg, Ericson, Johansson och Larheden (1999) skildrar att ett 

lämpligt sätt att starta sitt jämställdhetsarbete är att starta med kunskap om 

den egna förskolan. De menar att genom bland annat dokumentation, 

invention och observation kring den egna verksamheten kan ge en 

utgångspunkt för reflektion. Att pedagogerna ser utmaningarna i samhället 

istället för att se till den egna verksamheten tolkar jag som ett dilemma. 

Pedagogerna vet många av de tillfällen de personligen förmedlar 

uppfattningar kring flickor och pojkar till barnen, men de kan inte genomföra 

jämställdhetsuppdraget fullt ut på grund av samhället. Med kunskap och 

fokus på den egna verksamheten tror jag att det ”omöjliga” kan bli möjligt.  

De förskolor jag besökt har inte fått några riktlinjer kring hur 

jämställdhetsarbetet som är en del i förskollärarens uppdrag ska ske. Enskilda 

individer som brinner för jämställdhetsfrågor har i min studie visat sig bli 

motarbetade istället för att tillsammans på förskolan arbeta för jämställdhet. 

Förskolorna erbjuder ingen fortbildning och där kan det ta stopp, för 

motivationen och inspirationen erbjuds inte. Medvetenheten kring vilka 

tillfällen förmedlingar av könsstereotypa uppfattningar till barnen sker finns 

väl förankrade hos några av pedagogerna. Det är även dessa pedagoger som 

visat kunskap och intresse kring jämställdhet i förskolan.  

Min tolkning av resultatet i denna studie är att samhället och förskolans 

normer och värderingar genom utbildning kan ändra medvetenheten kring 
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gränsupprätthållande. Gränsupprätthållandet kan synliggöras och i sin tur 

påverka det gränsöverskridande positivt. Varje flicka och varje pojke kan då 

vara precis som hen är utan att ett ord som gränsöverskridande och 

gränsupprätthållande ska behöva användas. Avslutningsvis vill jag poängtera 

att jämställdhetsarbetet innefattar dilemman. Med en vilja att förändra, vilja 

att utvärdera sin egen verksamhet och modet att kritiskt reflektera över sin 

egen roll tror jag att varje förskola kan vara en liten del av något större. En 

del i en stor process som kommer leda till att alla barn i förskolan får samma 

förutsättningar. Att som flicka ha rätt att synas och höras utan att klassificeras 

som bråkig och att som pojke få klä ut sig till prinsessa utan att bli 

kommenterad. Lyckas vi lyfta de dilemman som existerar, kan den egna 

förskolan bli en gränslös och jämställd arena.  

7.4 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer användes i denna studie för att uppnå syftet att 

synliggöra de dilemman som pedagoger upplever i jämställdhetsuppdraget i 

förskolan. Intervjuerna ledde till öppna och reflekterande svar på frågorna 

som kunde besvara frågeställningarna. Min studie är vinklad till pedagogers 

upplevelse av dilemman i jämställdhetsuppdraget och därför tycker jag att 

mitt val av metod lämpat sig bra. Den svårighet jag kan se med metodvalet är 

att kunskapen hos informanterna varierade. Det ledde till att vissa personer 

hade utförliga och reflekterande svar medan andra inte hade mycket att säga. 

I sin tur bidrog det till att majoriteten av resultatet från de åtta informanterna 

består av runt tre personers reflektioner. Men eftersom studien ska vara en 

spegling av verkligheten blir den sanningsenlig med varierande förkunskap. 

En annan aspekt jag reflekterat kring är att normer och värderingar som finns 

inom yrkesgruppen kan påverka. Flera pedagoger uttryckte att en negativ 

inställning till jämställdhetsuppdraget existerar och om den påverkat vad 

pedagogerna svarat i intervjuerna kan jag inte uttala mig om. Om svaren är 

autentiska kan även påverkats av förskolans styrdokument. Alla pedagoger är 

väl insatta i till exempel läroplanen för förskolan. En aspekt som kan 

påverkat svaren är om pedagogerna valt sina svar i relation till vad de bör 

svara enligt styrdokumentens riktlinjer. 

Att och hur pedagoger konstruerar genus i förskolan har jag hittat mycket 

forskning kring och därför tycker jag att en intervjustudie kompletterar det 

bra. Jag har kritiskt granskat mitt syfte och frågeställningar i relation till 

intervjufrågorna. I efterhand har jag önskat att mina intervjufrågor var mer 

tydligt förankrade till de tre nivåer som analysen bearbetar för att tydligare 

följa den röda tråden. De tre nivåerna kunde ändå urskiljas och jag misstänker 
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att det kunnat styra pedagogernas svar ifall de synliggjorts för mycket i 

intervjufrågorna. 

Det skulle vara intressant att genomföra studien i fokusgrupper istället för 

enskilda intervjuer. Jag tror att pedagogernas reflektioner hade framkommit 

mer ifall de diskuterat med varandra. Att anordna fokusgrupper misstänker 

jag dock kan vara en utmaning då det inte hade kunnat ske på dagtid. 

Pedagogerna kunde under intervjuerna avlösa varandra i barngruppen vilket 

inte hade möjliggjorts i gruppsamtal. 
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8 SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING 

8.1  Slutsatser 

De slutsatser som framkommit i relation till studiens syfte är att pedagogers 

upplevelse kring dilemman i jämställdhetsarbetet grundar sig i den kulturella 

överlagringens nivå där samhället och förskolans normer och värderingar 

påverkar. Medan förmedling av traditionella könsmönster och könsroller sker 

i den sociala integrationsnivån genom gränsupprätthållande. Dessa nivåer 

påverkar individnivån och gränsöverskridande negativt. Forskning visar att 

ojämställdhet i förskolan grundar sig i gränsupprätthållande. Många av de 

pedagoger som intervjuats är medvetna om många av de tillfällen som 

traditionella könsmönster och könsroller riskerar att förmedlas till barnen. 

Med mer kunskap och fokus på den egna förskolan kan synliggörande av 

gränsupprätthållande i förskolan ske och jämställdhetsuppdraget kan 

förverkligas. Denna studie kan väcka diskussioner kring dilemman som finns 

i jämställdhetsuppdraget samt vart fokus i jämställdhetsuppdraget ska befinna 

sig. 

8.2  Fortsatt forskning 

Genom intervjuer kan man nå slutsatser kring pedagogernas egen reflektion 

och tolkning, vilket i denna studie är syftet. För en bredare bild behöver man 

se verkligheten. Observationsstudier men även fokusgrupper skulle kunna 

öppna upp för ännu mer reflektion hos pedagoger. Fortsatt forskning skulle 

även kunna vara att intervjua förskolechefer och huvudmän för att få deras 

syn på dessa frågeställningar. 
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BILAGA 1 

Hej! 

Tack för att du vill ta dig tid att medverka i en intervju inför mitt examensarbete. Jag 

heter Sanne och läser termin 6 på förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. 

Under våren kommer jag att skriva examensarbete inom ämnet mångfald i förskolan. 

Jag ska intervjua sex pedagoger för att samla data till min studie som är inriktad mot 

genus och jämställdhet i förskolan. 

Syftet med studien är att undersöka utmaningar du som pedagog upplever i arbetet 

med jämställdhet i förskolan. Examensarbetet innefattar samma krav som vilken 

forskning som helst. Därför är jag noga med de fyra grundläggande krav som ställs 

på all samhällsvetenskaplig forskning, nedan kommer en kort beskrivning om vad de 

innefattar i min studie. 

Informationskravet: Du har rätt att få information angående syftet med 

forskningen och hur det kommer att användas. Det är även viktigt att du vet om att 

du när som helst har rätt att avbryta din medverkan i intervjun. 

Samtyckeskravet: Du kommer att få skriva under en samtyckesblankett som 

innebär att du godkänner medverkan i intervjun och att ljudupptagning kommer ske. 

Konfidentialitetskravet: Inga namn på pedagoger, förskolor eller avdelningar 

kommer att vara relevanta i mitt skrivande, därför kommer du att vara anonym. Enda 

anledningen att avslöja en identitet i denna studie är om lärare från Karlstads 

universitet behöver komma i kontakt med dig.  

Nyttjandekravet: Inga uppgifter eller material som samlas in kommer att användas 

till något annat än detta examensarbete. Detta innebär att underlag från intervju, 

samtyckesblanketter osv kommer att förstöras när examensarbetet är färdigt och 

godkänt av universitetet. 

Har du några funderingar eller frågor så hör gärna av dig till mig på mail eller 

telefon! 

Med vänlig hälsning 

 

Sanne Kinell 

 

Tel.  

Mail:  
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BILAGA 2 

Samtyckesblankett 

Du som deltar i denna intervjustudie godkänner: 

 

 Deltagande i intervju. 

 Att ljudupptagning sker under intervjun. 

 Att du har tagit del av information kring studien. 

 

 

 

 

Datum/ort: __________________________________ 

 

Underskrift: _________________________________ 
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BILAGA 3 

Intervjuguide: 

- Jämställdhet i förskolan 

- Utmaningar 

- Medvetenhet/arbetssätt 

 

Intervjufrågor: 

1. Vad innebär en jämställd förskola för dig? 

 

2. Upplever du att det är ojämställt mellan flickor och pojkar på förskolan?  

 

3. Hur tror du att du som pedagog kan motverka ojämställdhet i förskolan? 

 

4. Ser du några skillnader i hur flickor och pojkar leker? 

-  Synliggörs några traditionella könsmönster och roller i leken eller andra 

situationer? 

- Finns det några situationer i förskolan när dessa traditionella 

könsmönster och roller inte ger sig till uttryck? 

 

5. Vilka svårigheter upplever du i jämställdhetsarbetet? 

 

6. På vilka sätt tror du att pedagoger förmedlar könsstereotypa uppfattningar 

till barnen?  

 

7. Har du kommit på dig själv med att agera könsstereotypt någon gång? Hur 

gav sig det till uttryck? 

 

8. Hur tror du att pedagoger kan bli mer medvetna om vilka könsstereotypa 

uppfattningar de förmedlar till barnen? 

 

9. Hur planerar du verksamheten för en ökad jämställdhet? 

 

10. Hur påverkar kunskap om jämställdhet och genus professionen? 
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