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Abstrakt 

I vårt samhälle finns det stora skillnader mellan könen, kvinnor/män, pojkar/flickor. 

Utvecklingen har gått framåt och ”ojämställdhet” är inte längre en lag, utan det är vi som 

människor som upprätthåller skillnaderna med hjälp av medvetna och omedvetna krafter. För 

att kunna förändra detta måste vi synliggöra de könsmönster vi håller levande.  

Syftet med denna uppsats var att genomföra en studie på en förskola med hjälp av metoderna 

enkätundersökning och observationer. Studien syftade till att undersöka tre situationer på 

förskolan som var samlingen, matsituation och i ”huset” för att studera verksamheten 

jämställdhet. Resultatet som vi kom fram till är att pojkar och flickor på förskolan kan göra 

samma saker och att pojkar och flickor kan leka tillsammans men att skillnader mellan könen 

finns och behöver arbetas mer med. Resultaten lyfte vi i en diskussion tillsammans med 

pedagogerna på avdelningen.  

Nyckelord: jämställdhet, stereotypa könsroller, stereotypa könsmönster, genus 

  



Förord 

Jämställdhet och genus är två viktiga byggstenar i en förskola för alla. Vi är lika mycket värda 

oavsett kön och det är denna människosyn som vi vill ge våra framtida generationer. Utifrån 

detta vill vi fördjupa oss inom jämställdhet där vi ser genus som en viktig del. Detta för att 

känna oss förberedda inför vår framtid som pedagoger. För att kunna skapa en förskola med 

de bästa förutsättningarna för jämställdhet mellan könen är det en bra början att 

uppmärksamma hur vi agerar i barngruppen. Då kan vi bättre jobba vidare med dessa saker 

och hela tiden utvecklas som pedagoger. 

Vi vill tacka förskolan där forskningen har genomförts för ett gott samarbete. Utan 

pedagogerna hade inte examensarbetet kunnat genomföras. Vi vill också tacka föräldrar och 

barn som deltagit i undersökningen. 

Vi vill tacka våra handledare för ett gott samarbete under examensarbetets gång. Snabba 

mejlsvar och många tips och idéer! Vi vill även tacka handledningsgruppen där vi delat tankar 

och tips så att vi alla har kunnat skapa ett arbete med klass!  

Vi är nu snart färdiga med vår utbildning här på Högskolan i Halmstad och nu känner vi oss 

redo att påbörja nästa steg i livet där nya utmaningar väntar! 

 

Knäred/Staffanstorp 27 december 2011 

Karolina Evald & Karolina Johansson 

 

 

 

 

Non scholae sed vitae discimus 

Vi lär icke för skolan utan för livet  
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1. Inledning 

Det bedrivs mycket forskning kring genus och jämställdhet och hela tiden utvecklas 

kunskaperna kring ämnet. Vårt examensarbete riktar uppmärksamheten mot jämställdhet 

inom förskolan. I Lpfö 98 (Reviderad 2010) beskrivs jämställdhet och genus som viktiga 

byggstenar i barnens identitetsutveckling och som en viktig grund att stå på i verksamheten. I 

läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) skrivs det även på flertalet ställen om 

genus och jämställdhet:  

"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. Flickor och pojkar ska i 

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

utifrån stereotypa könsroller." (Lpfö 98, reviderad 2010:5). 

"Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i 

verksamheten" (Lpfö 98, reviderad 2010:12). 

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den" (Lpfö 

98, reviderad 2010:9). 

 

Utifrån läroplanens mål som tas upp ovan och våra tidigare erfarenheter anser vi att 

jämställdhet är ett viktigt och intressant område. Vi har båda mött många olika pedagoger 

under VFU och vikariat som har visat på hur olika vi ser på jämställdhet och att arbetet med 

detta kan ske på många olika sätt. I detta examensarbete ser vi genus som en viktig byggsten 

för att uppnå jämställdhet. Jämställdhet ser vi också som att barnen i förskolan bemöts utifrån 

deras unika behov och förutsättningar. Vi anser att pedagoger har en viktig roll i förskolan för 

att hjälpa barnen att skapa sin egen unika identitet. En jämställd förskola är ett krav för att 

kunna ge barnen möjlighet till att utvecklas oberoende av deras kön. Pedagoger möter barn 

och sänder ut medvetna och omedvetna signaler om hur flickor och pojkar ”ska vara”. 

Pedagogerna utgår då från egna erfarenheter om hur de uppfattar kön och genus, därför är det 

viktigt att fördjupa kunskaperna om jämställdhet och genus, och hur man kan arbeta med 

dessa frågor inom förskolan. Även att synliggöra synsätt kring jämställdhet är ett viktigt steg 

på vägen.  

Jämställdhet i förskolan kan vara svårt att få grepp om och en förutsättning är att vara 

medvetna om vilka signaler vi sänder ut. Det handlar inte om att flickor ska kläs i blå kläder 

och pojkar i rosa utan hur vi möter barnen som individer. Vi bör se till deras förutsättningar, 
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inte till vilket kön de har. Utan att vara insatt i jämställdhetsarbete och genusfrågor riskerar 

jämställdhet och genus att reduceras till att pojkar ska vara "flickiga" och flickor ska vara 

"pojkiga". Vi ser detta som ett problem och vi menar att om vi ska uppnå en jämställd 

förskola oberoende av kön så måste vi som pedagoger besitta en klar förståelse om vad 

begreppen jämställdhet och genus innebär. 

1.1 Begrepp 

Nedan följer en presentation av några begrepp som ligger till grund för vårt arbete och den 

definition vi använt oss av. 

1.1.1 Jämställdhet  

Nationalencyklopedin förklarar begreppet jämställdhet enligt nedan: 

"att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 

områden i livet. (…) lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga 

ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat 

våld" (www.ne.se). 

 

Även Svaleryds (2002) beskrivning av jämställdhet ligger till grund för examensarbetet: 

 

"Jämställdhet innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga och att fatta 
beslut utan att begränsas av strikta genusroller." (Svaleryd, 2002:36)  

 

Jämställdhet menar vi är att se till individens behov och förutsättningar och därför menar vi 

inte att jämställdhet är att göra lika utan att se till olikheterna. Vi använder oss i 

examensarbetet av begreppet jämställdhet i ovan redovisade betydelse. 

1.1.2 Genus 

Svaleryd (2002) beskriver kön och genus enligt nedan: 

"Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Genus är vad det kulturella arvet och 

det sociala systemet format oss till.” (Svaleryd 2002:29)  

 

Även Gens (2002) betonar relationen mellan könen i sin beskrivning av begreppet genus:  

"Kön är till allra största delen en social egenskap och en produkt av förväntan. Vi är kvinnor och 

män endast i förhållande till varandra." (2002:8) 

 

Vi använder oss i examensarbetet av begreppet genus i ovan redovisade betydelse. 
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1.1.3 Andra begrepp   

Begreppet pedagog används genomgående i examensarbetet i sin vardagliga betydelse, både 

förskollärare och barnskötare benämns med begreppet pedagog. Begreppet hjälpfröken 

används på två sätt dels för att beskriva de barn som utses att hjälpa till vid dukning och 

hämtning av matvangen och dels som flickor som leker mamma och servar pojkar eller 

pedagoger i situationer där det inte egentligen behövs. Vi använder begreppen stereotypa 

könsmönster och könsroller och dessa begrepp ser vi som ett sätt att sammanfatta de typiska 

sätten att se på kvinnligt och manligt. Där pojkar ses som viktigare än flickor, pojkar är 

otåliga och busiga och flickor är snälla och tysta. Pojkigt och flickigt hålls isär och dessa ses 

ofta som varandras motsatser. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagogerna på en förskola arbetar för 

att nå upp till målen som ställs på verksamheten i Lpfö 98 (Reviderad 2010) kring 

jämställdhet och genus. Vi vill även undersöka hur arbetet med jämställdhet och genus syns i 

barngruppen.  

Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Reviderad 2010) skriver på flertalet ställen som vi tidigare 

nämnt om jämställdhet och genus. Utifrån detta vill vi undersöka hur pedagogerna arbetar för 

att uppnå de mål som ställs på dem och hur detta arbete syns i barngruppen. Våra 

frågeställningar är: 

 Hur arbetar förskolan med jämställdhet mellan könen? 

 Hur speglas arbetet med jämställdhet mellan könen i barngruppen?  

1.3 Disposition 

I kapitel två redovisas den teoretiska utgångspunkten som utgjort grunden i vårt arbete. I 

kapitel tre följer en genomgång av en del forskning som berör forskningsområdet, här visas 

också en djupare redovisning av olika forskares sätt att se på jämställdhet och genus. Metod 

och material presenteras i kapitel fyra, här lyfts även de forskningsetiska huvudkraven. I 

kapitel fem redovisas resultatet av enkäten och observationerna. I kapitel sex diskuteras 

resultatet med frågeställningarna som utgångspunkt. I kapitel sju knyter vi ihop säcken genom 

att visa våra slutsatser utifrån arbetet. I kapitel åtta beskrivs arbetsfördelningen och hur arbetet 

har framskridit. 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt ett sociokulturellt perspektiv och detta perspektiv kommer att belysas nedan.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Vi ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Där ses Vygotskij som en nyckelperson. 

Det centrala i det sociokulturella perspektivet är språk, kommunikation och socialt samspel, 

lärande anses kunna ske på många olika platser och sätt (Säljö, 2000:13,22). Vi lär i hemmet, 

skolan, förskolan, framför tv:n, tidningar med mera och i alla dessa situationer finns en 

möjlighet att individer och grupper tar med sig någonting som eventuellt kommer att 

användas i framtida interaktioner och situationer. Williams (2006:40–41) menar att vi lär av 

varandra, både barn och vuxna, och att detta är en central del i Vygotskij's syn på lärande. 

Kamrater har en stor betydelse för barns lärande. Tillsammans kan de fokusera på kunskaper 

som de anser vara viktiga som vi vuxna kan missa. De kan även i kamratskapet utforska det 

okända och bryta mot regler för att uppleva en spänning och utveckla sig själva. Vi kopplar 

detta till jämställdhet där vi anser att även jämställdhet är en del där vi lär av varandra. 

Genom språk, kommunikation och det sociala samspelet vidarebefordras kunskaper och dessa 

hjälper till att skapa möjligheter till att ett mer jämställt samhälle. 

Enligt Säljö (2000:22) använder vi kommunikationsverktyg, intellektuella verktyg och fysiska 

verktyg för att skapa lärande genom ett samspel. Genom språket kan vi föra vidare historian 

och koppla samman denna med nuvarande situation. Kommunikation fungerar som ett socialt 

medium för att föra vidare nya tankar in i framtiden.  

Vygotskij (1995:12) använder begreppet plasticitet och med det menar han att en händelse 

sätter spår i vår hjärna. Ju mer vi utsätts för denna händelse desto svårare blir det att kunna 

förändra eller ta bort spåret. Hjärnan reproducerar tidigare händelser så att allt vi upplever 

sätter spår i minnet och detta leder till att nästa gång väljer vår hjärna sannolikt en liknande 

väg eller lösning för att den känns trygg. Vi anser att detta kan liknas vid händelser där 

beteende som uppmuntras mer sannolikt upprepas till exempel under en samling i förskolan 

där barnen som pratar mycket uppmuntras och det kan leda till att de pratar mer även 

motsatsen kan sättas in i denna tolkning.  

Vi menar att i enlighet med den sociokulturella synen på lärande och samspel (mellan barn 

och barn och mellan vuxen och barn) reproduceras könsmönster i samhället när vi genom 

kommunikation för vidare tankar kring genus och kön. Detta skapar svårighet att uppnå 
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jämställdhet då vi konstant blir överösta med stereotypa könsroller i vår vardag. Eftersom 

lärande sker i samspel med andra är det omgivningen som formar barnets identitet. 

Kommunikation och sampel blir därför medel för att bryta dessa stereotypa könsroller. 
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3. Tidigare forskning 

Nedan följer en genomgång av en del forskning som rör området jämställdhet och genus. 

Syftet är att ge en bild av hur forskningen som redan gjorts ser ut. 

Hellman (2010) har genomfört en studie kallad Kan Batman vara rosa? där syftet är att 

undersöka normer kring pojkighet. Hur dessa skapas, upprepas och omförhandlas av de som 

befinner sig på förskolan. Hon har följt en barngrupp och genom observation sett hur barnen 

på förskolan förhandlar kring kön. Resultatet visade att på visa platser är vilket kön barnen 

har viktigt och på andra platser blir könet orelevant. Studien visar på vikten av att tillhöra ett 

kön för att ses som normal och känna tillhörighet till en grupp. 

 

Wahlström (2003) har bedrivit forskning på några förskolor där de genom filmning har 

studerat verksamheten för att se hur jämställd deras verksamhet var. Utifrån filmsekvenserna 

har de funnit situationer där bristen på jämställdhet syns. Detta ledde fram till lösningar som 

de implementerade i verksamheten för att bättre arbeta mot jämställdhet. 

 

Statens offentliga utredningar (2006,2004) har genomfört en studie kring jämställdhet och 

genus i förskolans pedagogiska arbete. Forskningen har utgått från att förskolan har svårt att 

uppnå målen om en jämställd förskola och utifrån detta har de genom att studera 

verksamheter utarbetat sätt att stimulera förskolor till att följa de mål som ställs på 

verksamheten. Studien bygger på redan genomförda studier i verksamheter som delegationen 

för jämställdhetsutveckling har studerat. Resultaten blev förslag som visar hur förskolor kan 

arbeta mot en mer jämställd verksamhet. Vi har tagit del av både delbetänkandet och 

slutbetänkandet. 

 

Davies (2003) har genom att studera barns lekar, samtal och reaktioner på feministiska sagor 

visat på metoder som visar på hur barn skapar kön. Davies har studerat material som samlats 

in under 80-talet i Australien. Analysen visar att barn skapar kön och de upprätthålls genom 

normer som finns i samhället. 

 

Browne (2004) har studerat jämställdhet mellan könen bland barn i förskolan. Studien har 

genomförts med hjälp av observationer där hon visar hur barnen skapar och upprätthåller kön 

i barngrupperna. 
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3.1 Jämställdhet  

Hellman (2010:186) beskriver barns skapande av kön som något som sker i ett samspel med 

andra barn och vuxna. Pedagoger delar hela tiden med sig av tankar kring jämställdhet och 

genus och dessa ger barnen olika möjligheter att pröva nya könsmönster. Även Svaleryd 

(2002:22) beskriver Davies tankar kring hur alla människor skapar och delar med sig av sin 

syn på kön. 

"Alla barn är oerhört mottagliga för subtilt uttalade och outtalade signaler, krav, normer, 

förväntningar, regler och villkor som de möter. Bronwyn Davies menar att barn på detta sätt lär sig 

sitt ”rätta” kön, det vill säga hur de måste vara för att accepteras av omgivningen. De lär sig att de 
måste vara antingen flicka eller pojke" (Svaleryd 2002:22). 

 

Hellman (2010:186) menar att barn ofta använder markörer för att visa på kön, t.ex. färg, 

rörelser och röst och att åldern påverkar barnens sätt att se på kön. Hon menar att när barnen 

är yngre har könsnormerna inte rotat sig lika väl och de gör försök att bryta könsmönster och 

det "rätta" sättet att vara pojke eller flicka. Barn kan även överskrida normer utan att vara 

medvetna om detta och då har pedagogerna en viktig roll att ta vara på deras tankar och idéer 

(Hellman, 2010:186). Vi anser att pedagoger i förskolan måste arbeta aktivt med att förändra 

könsmönster och ta vara på dessa möjligheter för att ge barnen en förändrad, mer öppen syn 

på kön, identitet och för att bryta stereotypa könsmönster. 

Skillnader mellan kvinnligt och manligt har sedan länge figurerat i vårt samhälle och detta 

upplevs inte alltid som något otrevligt eftersom mönster är så självklara och invanda och de 

betraktas av många som en naturlag (Svaleryd, 2002:25–26).  Utvecklingen har gått framåt 

och ojämställdhet, som Svaleryd (2002) benämner det, är inte längre en lag utan det är vi som 

människor som upprätthåller skillnaderna med hjälp av medvetna och omedvetna krafter. 

Svaleryd (2002:26) menar att det är viktigt att pedagoger tar ett steg utanför de traditionella 

förväntningarna om kön. Vi anser att på detta sätt kan de skapa en förskola där barnen får 

möjligheten att utvecklas utefter sin unika potential oberoende av vilket kön de har. 

Davies (2003:153) menar att vi skapar pojkar och flickor som om de vore olika, när vi istället 

borde se dem som individer. Varje barn kan själv välja hur de ska uttrycka sig och det som 

känns som den naturliga vägen just nu kommer barnet att välja men det betyder inte att barnet 

nödvändigtvis väljer den "inrotade" vägen för sitt kön. Varje barn har ett enormt urval av hur 

de kan vara och det är kontexten, människor omkring dem och samhället som påverkar de val 

de gör.    
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Genom språket hjälper vi vuxna till att upprätthålla den sociala ordningen och ger barnen 

medel att positionera sig som pojke eller flicka. Med språket kan barnen också se sig själva 

som en del i den sociala världen och placerar sig i de givna könsrollerna (Davies, 2003:12).   

Davies (2003:12,29) skriver att språket utgör ett verktyg för kommunikation och 

könsskapande, men det finns även fysiska processer som bidrar till skapandet av ett visst kön. 

Barnets kropp tar till sig kunskaper om vad som är manligt och kvinnligt genom vad det erfar. 

Kläder, frisyrer m.m. bidrar till att skilja kvinnligt och manligt åt och med hjälp av dessa 

fysiska artefakter så lämnar vi över egenskaper om hur deras kön ser ut och om hur de ska 

vara. Deras utseende bestäms i många fall av deras kön. Barn markerar att de är pojke eller 

flicka men kan också markera att de inte tillhör det andra könet genom sitt yttre. 

"Unless we know where children are coming from and what it is that appeals to them we cannot 

hope to effect change." (Browne, 2004:62) 

 

Davies (2003) ser fysiska processer som viktiga i barns könsskapande Browne (2004:62) 

beskriver istället barns könsskapande som en socialprocess. De positionerar sig själv i 

samhället utifrån deras erfarenheter i ett samspel med andra. Vid observationer och genom att 

lyssna till vad barnen säger syns deras process i att skapa sin identitet som en pågående 

process istället för en färdig produkt. Även att prata med barnen om kön kan ge oss en 

förståelse för hur de ser på kön och hur de skapar identiteter. Brown (2004:62) menar också 

att det är viktigt att lyssna till barnens tankar för att få en förståelse för hur de tänker och hur 

de skildrar könen. 

SOU (2004:7-8) beskriver att det finns skillnader mellan pojkar och flickor genom de 

förväntningar som pedagogerna i förskolan har på könen. Könen tilldelas olika stereotypa 

förhållningssätt som till exempel att pojkarna är otåliga och busiga och att flickorna är snälla 

och tysta. SOU menar då att dessa förutfattade meningar om barnen gör att vi behandlar dem 

därefter och vilket leder till att stereotypa könsroller upprätthålls på förskolan och i samhället. 

SOU beskriver också att pojkar framställs som viktigare då de får mer gensvar på det de säger 

än flickorna. Pojkarna tar störst plats i vuxenledda aktiviteter, flickorna deltar mer under 

aktiviteter som delvis leds av en eller flera pedagoger. 

SOU (2006:58–79) visar genom att lyfta exempel från ett antal förskolor de inte lever upp till 

de krav på jämställdhet som ställs på dem. Till exempel har SOU genom observationer sett att 

pedagoger talar till barn på ett sätt där pedagogerna genom språket gör skillnad mellan pojkar 
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och flickor. Observationer har också visat att pojkar anses vara viktigare än flickor på 

förskolan då de får mer uppmärksamhet när de deltar under en aktivitet. Även barnen har på 

vissa förskolor de har undersökt bestämda uppfattningar om vad som är flickigt och pojkigt 

och de vill inte som pojke använda de flickiga sakerna. SOU:s undersökning har också visat 

att vid aktiviteter uppmuntras flickor att prova nya saker och då sträva efter att efterlikna 

pojkarnas lek. Med detta menar SOU (2006:58) att förskolan har svårt att leva upp till de krav 

som ställs på verksamheten i Lpfö 98. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

medverka till att både pojkar och flickor får möjlighet att utvecklas enligt samma villkor utan 

att de hindras av stereotypa föreställningar om hur barn ska vara utifrån sitt kön. SOU 

(2006:58) beskriver också svårigheten i att se om en förskola lever upp till dessa krav då det 

inte alltid syns på förskolan. Pedagoger som är mycket medvetna om jämställdhet behöver 

inte se mycket av en verksamhet för att kunna säga hur läget är just där men för en person 

som inte är lika insatt kan det vara en svårighet att upptäcka saker som görs av vana.  Därför 

är en förutsättning för utveckling att synliggöra jämställdhet i verksamheten och arbeta vidare 

utifrån detta. 

SOU (2006:62–63) beskriver vidare att det finns forskning som visar att det är pedagogernas 

bemötande som visat sig vara den viktigaste delen i hur barn aktivt deltar i olika situationer. 

Det är pedagogen som visar vad som är viktigt och vad som inte är lika viktigt genom hur de 

bemöter barnen när de säger eller gör något. Om pedagogen uppmuntrar och uppmärksammar 

ett beteende så kan de räkna med att se mer utav detta och om de tvärtom inte uppmuntrar 

eller uppmärksammar ett beteende kan resultatet väntas bli att barnen agerar utifrån detta. 

Detta kan liknas vid Vygotskijs tankar kring plasticitet som vi tidigare nämnt.  

Även Wahlström (2003:44–45) menar att pedagogernas bemötande speglar sig i barnens 

uppförande. Det som förstärks genom uppmärksamhet upprepas mer sannolikt. Förstärks 

positiva beteenden istället för negativa kommer det positiva att upprepas och följden blir då 

att det negativa så småningom försvinner. Ansvaret för barnens beteende ligger hos de vuxna 

och det är de som medveten eller omedvetet påverkar hur barnen uppför sig utifrån 

förväntningar som ställs. 

"Att vara man är att inte vara kvinna" (Hirdman, 2001:65) 

 

Hirdman (2001:65–67) skriver att kvinnor och män hålls isär genom normer i samhället. Män 

och kvinnor har sedan länge bestämda roller som vi fortfarande kan se spår av i vårt nutida 



 

11 

 

samhälle. Det finns mansdominerande yrken som värderas högre än de kvinnodominerade 

yrkena. Hirdman (2001:65–67) menar att det finns kvinnojobb och mansjobb. Om en man ska 

gå in i ett kvinnojobb behöver arbetet förändras för att passa mannen. Tvärtom om en kvinna 

ska gå in i ett mansjobb då ska istället kvinnan anpassa sig efter arbetet.  

Vi ansåg att Länsstyrelsen Västmanlands tolkning av Hirdmans tankar lyfter området 

jämställdhet på ett tydligt sätt som lätt kan appliceras på förskolan därför valde vi att lyfta 

dessa tankar i kommande stycke. 

Länsstyrelsen i Västmanland (www.jamstalldskola.se) har genom sin hemsida tolkat 

Hirdmans begrepp genuskontrakt som utmärks av tre grundläggande principer. Den första 

principen är att kvinnor och män hålls isär. Pojkigt och flickigt ses som olika saker och dessa 

är oftast varandras motsatser. Pedagoger benämner färger, leksaker och kläder som pojkigt 

och flickigt, pojkar är bråkiga och flickor är tysta. Den andra principen är att det manliga 

värderas högre än det kvinnliga.  

"Det värderas till exempel högre för en flicka att kallas 'pojkflicka' är för en pojke att kallas 

'flickaktig'." (www.jamstalldskola.se) 

 

Saker som ses som pojkiga är mer betydelsefulla än det som ses som flickigt. Pojkiga saker 

eller sätt att vara har högre status än det som räknas som flickigt. Den sista principen är att 

alla är med och skapar genusordningen. Länsstyrelsen i Västmanland 

(www.jamstalldskola.se) lyfter också Hirdmans tankar där hon menar att hela samhället 

hjälper till att upprätthålla och skapa genusordning, men många gånger görs detta helt 

omedvetet.  

 

Gens (2002:31) påpekar att även i förskolan upprätthålls hierarkin om att män är överordnade 

kvinnor detta visar sig i flickor och pojkars lek. Pojkar leker helst med varandra i rangordnade 

grupper utan att någon vuxen deltar. De har bestämda roller och alla vet vem som bestämmer i 

leken. I många situationer där det sägs att pojkar och flickor leker bra tillsammans visar det 

sig enligt Gens (2002:31) när man tittar närmre att de leker olika lekar fast på samma plats. 

Flickor leker med flickor och pojkar leker med pojkar. 
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4. Metod & Material 

För att finna svar på våra frågeställningar använde vi två datainsamlingsmetoder dessa var 

enkätundersökning och observation. Dessa metoder kompletterar varandra i vår undersökning. 

Det insamlande materialet utgör grunden i vår diskussion. Nedan följer en utförlig 

beskrivning av metoder och urval.  

4.1 Urval 

Vi genomförde enkätundersökningen och observationerna på en förskola som nämns vid det 

fiktiva namnet Älvas förskola. Älvas förskola arbetar pedagogerna aktivt med jämställdhet 

och genusfrågor. Vi hade också personliga kontakter här som underlättade genomförandet och 

material insamlingen. Resultaten speglar den här förskolans arbete med jämställdhet och hur 

detta syns i deras verksamhet. Vårt urval liknar Denscombes (2009:39) "bekvämlighetsurval", 

eftersom vi valde förskolan utifrån förutsättningar som gynnade oss.  

Förskolan Älva ligger i ett landsbygdssamhälle. Den består av tre avdelningar där avdelningen 

vi valt har barn i åldrarna tre till fem år. På avdelningen arbetar två förskollärare och en 

barnskötare. Förskolans inomhusmiljö är uppbyggd av blandade rum som byggis och 

målarrum och ett större samlingsrum där de även har ett hus. Barnen äter i verksamhetens 

olika lokaler och de har även en stor utegård som inbjuder till varierad lek.  

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Nedan beskriver vi metoderna som använts för att samla in data. Vi valde att använda flera 

metoder för att dessa ska komplettera varandra.  

4.2.1 Enkät 

När enkäten konstruerades användes Denscombes (2009:217–219) råd för att bestämma 

huvudfrågorna. Enkäten blev kort med få och tydliga frågor och deltagarna fick besvara 

frågorna utifrån sina erfarenheter och tankar. De fick information kring forskningen och var 

väl insatta i vårt projekt och de hade även möjlighet att ställa frågor innan de besvarande 

enkäten.  

Enkäten (se bilaga 1) består av tre frågor som handlar om pedagogernas syn på jämställdhet 

och genus och hur de anser att detta speglas i barngruppen. Enkäten delades ut och samlades 

in efter tre dagar. Enkäterna analyserades utifrån sitt innehåll. Svaren fungerade dessutom 

som underlag i observationerna.  
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4.2.2 Observation  

Observationerna genomfördes vid elva tillfällen med varierande tidsåtgång. Vid dessa 

tillfällen användes både observationer där vi var närvarande och observationer genom 

filmning där vi inte var närvarade. 

För att kunna uppmärksamma samma saker och behålla fokus och minimera variationerna 

som kan uppstå har vi tagit avstamp i Denscombes (2009:275–277) tankar kring 

observationsschema. Dispositionen av de olika observationsschemana skapades utifrån 

pedagogernas svar på enkäten och utformades i tabellform (se bilaga 2-4). 

Denscombe (2009:280–281) belyser den systematiska observationens fördelar och nackdelar. 

Fördelarna är att vi ser det som deltagarna gör direkt, genom observationsschemat bibehålls 

fokus och det är en effektiv metod som spar tid då vi under en kort tid kan samla in mycket 

data. Nackdelarna är att fokus blir på deltagarnas handlande och inte deras intentioner. En 

nackdel är också att vi som observatörer påverkar miljön på ett eller annat sätt genom att 

befinna oss i lokalen. Därför kompletterade vi med fler metoder för att få ett mer rättvisande 

resultat.  

Vid våra systematiska observationer strävade vi efter att försvinna in i periferin för att inte 

störa verksamhetens vardagliga aktiviteter, därför tog vi fasta vid Denscombes (2009:279–

280) råd om hur detta kan möjliggöras. Vi placerade oss diskret och integrerade så lite som 

möjligt med gruppen för att inte påverka dem. Tiden till observationer var riklig så att vår 

delaktighet skulle kännas naturlig.  

4.2.3 Bortfallsanalys 

Det var tre pedagoger som var tillfrågade att delta i enkätundersökningen, alla tre 

pedagogerna svarade på alla frågorna. Vi efterfrågade godkännande av vårdnadshavare för 

observation av barnen, här fick vi ett nej till deltagande och detta har vi givetvis tagit hänsyn 

till. Denscombe (2009:41) beskriver ovan nämnda bortfall som brister i urvalet som kan 

påverka resultatet. Hänsyn har tagits genom att inte observera det barnet som inte fick delta i 

undersökningen men vi anser inte att bortfallet påverkade resultatet.  

4.3 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra allmänna huvudkrav på etisk forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Vi utgår ifrån följande punkter: 

 Vi informerade deltagarna om deras roll i forskningsprojektet och införskaffade 

samtycke från berörda vårdnadshavare och pedagoger. 

 De medverkande kunde under hela forskningsprojektets tid avbryta sin medverkan i 

projektet utan några konsekvenser.  

 Deltagarna utsattes ej för några påtryckningar där vi påverkade dem på ett eller annat 

sätt.  

 Alla svar och observationer har behandlats konfidentiellt, deltagarna i projektet 

kommer inte kunna spåras.  

 Alla uppgifter och eventuella namn har ändrats och material som samlats in förstördes 

efter forskningens sammanställning.  

 Vi har inte och kommer inte lämna ut uppgifter eller dylikt till utomstående.   
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5. Resultat 

Här pressenteras resultatet av genomförda undersökningarna från enkäter och observationer. 

Detta utgör grunden till kapitel sex.  

5.1 Enkät 

Enkäten besvarades med utförliga svar från de tre pedagogerna på avdelningen. De beskrev 

sina tankar kring ämnet och alla svarade på de tre frågor som ställdes. Pedagogernas svar gav 

varierande material men alla hade skrivit saker som var användbara i det fortsatta arbetet. Vi 

gav pedagogerna gott om tid att besvara på frågorna och vi är nöjda med materialet som 

samlats in. Svaren på enkäten levde helt upp till våra förväntningar då vi av svaren kunde hitta 

platser och situationer som vi senare kunde observera och filma. Vi tror att kvalitén på svaren 

beror på att vi hade korta frågor som var nära pedagogernas intressen. Enkäten var 

konstruerad för att kunna besvaras under en kort tid, för den inte skulle stjäla för mycket tid 

från den pedagogiska verksamheten. 

5.2 Enkätsvar 

Pedagogerna svarade på tre frågor och deras svar sammanställs i följande text. 

 

5.2.1 Vad är jämställdhet i förskolan för dig?  

Jämställdhet för pedagogerna är att alla på förskolan (barn, vuxna) ska bemötas med respekt. 

Barnen ska ha möjlighet att leka vad de vill med vem de vill oavsett vilket kön de har. Alla 

barn ska ha samma möjligheter och flickorna ska inte vara hjälpfröknar (vid detta tillfälle 

innebär hjälpfröken som en flicka som leker mamma och passar upp pojkarna eller 

pedagogerna i situationer där det inte egentligen behövs). Förskolans miljö ska vara inredd för 

att passa både pojkar och flickor. Både flickor och pojkar ska kunna klä sig i alla färger och 

pedagogerna ska se till individen och inte utseendet. 

 

5.2.2 Hur arbetar du på förskolan för att uppnå jämställdhet?  

Pedagogerna har svarat att förskolan arbetar tematiskt tillsammans med barnen. Pedagogerna 

formar ett tillåtande klimat där alla barnen duger som de är. De samtalar med barnen i 

vardagen kring genus och jämställdhet och stärker barnen i att alla har lika värde. Även 

demokrati är en viktig grundsten för verksamheten. En tillåtande miljö som passar både 

pojkar och flickor. 
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5.2.3 Finns det platser/situationer där du anser att ni lyckats med jämställdhet i er 

verksamhet, i så fall vilka?  

Pedagogerna har svarat att barnen leker över könsgränserna och både flickor och pojkar kan 

göra samma saker. I huset (en avgränsad yta i ett större rum med stolar, bord, säng och kök 

som inbjuder till olika lekar) leker alla tillsammans. I samlingar, matsituationer och i små och 

stora grupper menar pedagogerna att barnen oavsett kön ges utrymme och deras tankar är 

viktiga. 

5.3 Observation 

Observationerna som genomfördes med hjälp av observationsschema respektive filmning gav 

olika användbart material. I observationerna närvarade vi vid alla samlingar och vid fyra utav 

fem matsituationer. Vid en matsituation upplevde vi efter första observationen att vi hade en 

svårighet med att smälta in i periferin. På grund av detta bad vi om pedagogens samtycke till 

att vid nästa tillfälle filma för att få ett mer rättvisande material. Vi filmade även barnens lek i 

huset. Vi monterade en kamera som filmade under trettioen minuter vid två tillfällen. Filmen 

gav oss ungefär tjugo minuters råmaterial. Eftersom vi inte deltog när vi filmade så kunde vi 

inte vara säkra på att vi fick något material. Detta tar vi med oss till om vi fler gånger ska 

observera med filmkamera. Då vi istället håller i kameran när vi filmar för att kunna samla in 

mer material. Nackdelen skulle ha blivit att vår närvaro möjligtvis stör barnens lek. 

Filmningen gav oss fördelen att materialet som vi fick kunde vi titta på flera gånger för att 

kunna upptäcka detaljer som vi missade första gången.  

Vid observationerna var det svårt att hålla fokus. Observationsschemana hjälpte till men det 

var mycket av materialet som samlades in som föll utanför ramen för vårt arbete. Därför 

förstår vi vikten av att observera vid flera tillfällen och att använda ett väl genomtänkt 

observationsschema som hjälper oss forskare att vara objektiva och hålla fokus inom 

forskningsområdet. Det var även en svårighet att hinna med att skriva allt som blev sagt och 

sett. 

5.3.1 Observation 1  

Vid denna observation som var vid en matsituation. Deltog sex barn, två flickor och fyra 

pojkar, tillsammans med en pedagog kring ett bord. Tre av pojkarna var fem år och resten var 

fyra.  
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En pojke agerade hjälpfröken och hämtade matvagnen. Han blev vald till detta av pedagogen. 

Barnen dukade sin plats och hjälpfröken satte fram maten. Pedagogen såg varje barn genom 

att tilltala alla vid namn och förde en dialog med dem. Var och en fick sin tid, olika mycket 

beroende på gensvaren från barnen. De äldre pojkarna pratade mycket kring bordet både med 

varandra och med pedagogen. De yngre barnen var tystare och åt men svarade vid tilltal. En 

av de yngre pojkarna spillde ris och en flicka tittade under bordet men sa inget, men efter en 

stund sa hon till pedagogen att pojken har spillt ris och upprepade detta ett par gånger. 

 

5.3.2 Observation 2  

Vid denna observation vid en matsituation deltog tre barn, en flicka, två pojkar och en 

pedagog. Alla barnen var fyra år. Denna gång var det en flicka som var hjälpfröken och 

hämtade matvagnen. En pojke säger varsågod innan alla har kommit och börjar ta mat och äta. 

Flickan berättade för pojken att vi inte får börja. När pedagogen kommer säger flickan: – Han 

sa varsågod men jag började ändå inte. Flickan var tillbakadragen och pojkarna pratade och 

hade svårt för att sitta still. Flickan tog lite mat och smakade först och då uppkom följande 

dialog:  

Pedagog: Ser ni hur * gör, ser ni hur hon tänker? Hur tänker hon?  

Flickan:  Jag har aldrig smakat denna sås.  

Pedagog: Duktigt att du tänker först.  

 

Pedagogen passade upp barnen mycket. Dialogen som fördes var mycket frågor till alla 

barnen från pedagogen och korta svar från barnen 

5.3.3 Observation 3  

Även denna observation var en matsituation där fem flickor i åldern 2-5 år satt kring bordet 

tillsammans med en pedagog. Ett barn dominerade samtalet, men pedagogen fördelade ordet 

runt bordet så alla kunde komma till tals. Alla barnen fick bekräftelse och syntes kring bordet.  

Ett barn agerade hjälpfröken vald utifrån en lista som visade hur många gånger barnen varit 

hjälpfröknar. Barnen kring bordet bad mycket om hjälp och sökte uppmärksamhet från 

pedagogen. 

 

5.3.4 Observation 4-9  

I följande text sammanfattas sex observationer där vi observerat samlingar. Samlingarna 

genomfördes i grupper med varierande innehåll och utformning, barnen som deltog hade olika 

åldrar.  
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Vid ett par tillfällen delades gruppen upp i två, de yngre barnen och de äldre barnen. 

Pedagogerna börjar samlingen med en samlingssång där alla barn nämns vid namn. Vid 

samlingarna tar inte pojkarna samma utrymme som vid matsituationerna men även här 

dominerar de dialogerna. Vi såg ett par yngre flickor som utmanade i gruppen och försökte 

härma pojkarna. Många gånger blir barnen uppmärksammade när de gör någonting som är 

utanför den givna ramen, i dessa fall genom att inte sitta still på sin plats. Samlingarna 

innehöll sång, lek, gymnastik, rim och ramsor, namn lekar och "stenen" (där de fick uttrycka 

något personligt). "Stenen" var ett önskemål från ett barn som godtogs av de andra barnen och 

då också pedagogen. "Stenen" skickades runt till varje barn och de fick berätta om en 

händelse från helgen. Mats (som är ett fiktivt namn) har vid alla samlingar uttryckt missnöje 

över någon del. Både verbala och genom kroppsspråket. Mats ville inte hålla handen vid ett 

lektillfälle. Vid gymnastiken utförde han inte övningarna och pedagogen uppmärksammade 

och försökte få honom delaktig genom hela aktiviteten. I samlingarna kunde vi också urskilja 

ett visst mönster där ett barns handlingar smittade av sig till resten av gruppen. 

 

5.3.5 Observation 10-11  

Vi använde filmkamera vid två observationstillfällen i huset (en avgränsad yta i ett större rum 

med stolar, bord, säng och kök som inbjuder till olika lekar).  

 

Filmerna visade att leken i huset ofta blev störd av de andra aktiviteterna i rummet, då huset 

är en del av ett större lekrum. Eftersom det var många barn som rörde sig in och ut ur huset. 

Det fanns ingen tydlig lek, barnen skiftade plats och roller mycket. Genom filmen framgick 

det att det är både pojkar och flickor i huset, men här dominerar flickorna. Vid ett tillfälle 

klädde en pojke sig i klänning, vilket helt och hållet accepterades av gruppen utan detta 

uppfattades som något annorlunda. I leken fick pojken i klänning rollen som pappa 
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6. Diskussion  

I detta kapitel bearbetas resultaten från enkäterna och observationerna. Här sammanställs och 

diskuteras våra analyser och dessa stärks med tidigare forskning och litteratur.  Nedan följer 

också en diskussion kring resultatet tillsammans med pedagogerna i verksamheten. 

6.1 Hur arbetar förskolan med jämställdhet mellan könen? 

Pedagogernas svar på enkäten går att relatera till Lpfö 98 (Reviderad 2010). Deras intentioner 

är att förskolan ska vara jämställd och att barnen ska få samma villkor oavsett kön. Det 

framgick i enkäten att pedagogerna har en väldigt klar bild av vad jämställdhet innebär för 

dem och de även är medvetna om platser och tillfällen då det är extra viktigt att trycka på 

jämställdhet och att alla ska behandlas lika. De har könsneutrala namn på rummen, till 

exempel huset där både pojkar och flickor leker över könsgränserna. I enkäten uppgav alla 

pedagogerna att de arbetar mot ett tillåtande klimat genom att ge alla barn samma möjligheter. 

Flickorna ska inte vara hjälpfröknar och alla barn kan klä sig i alla färger och kläder utan att 

det ses som något konstigt. De anser också att alla ska kunna göra sig hörda både i stora och 

små grupper och vid matsituationer. Pedagogernas svar visade också att demokrati 

genomsyrar verksamheten i och med att beslut tas tillsammans och allas röst är lika värd.  

Situationerna vi har valt att studera utifrån pedagogernas enkätsvar var matsituation, samling 

och lek i huset. Vid matsituationerna observerade vi att pedagogerna använder liknande 

arbetssätt, det vill säga ett arbetssätt där alla barn blir uppmärksammade och bekräftade. Vi 

såg också att dialogerna vid matbordet ofta utgjordes av en fråga från pedagogen och ett svar 

från det barn frågan var riktad mot. Genom observation framgick det att dialogen vid bordet 

fokuserade kring de barn som pratade mest, i detta fall de äldre och mestadels pojkar. Det 

visade sig också att flickorna vid flera tillfällen figurerade med korta svar på pedagogens 

frågor annars var de tysta. Vid en observation då det enbart var flickor kring bordet bröts 

denna trend och då framstod en äldre flicka som aktivast i dialogerna men även de andra 

flickorna deltog mer i samtalen. Som tidigare har nämnts finns det forskning genomförd av 

SOU (2006:62–63) som visar att det beteende som uppmuntras oftare upprepas. Detta kan 

liknas vid pojkarnas samtal kring bordet. De uppmärksammas mycket av pedagogerna och 

detta leder till att de pratar mer både med pedagogen och varandra. SOU (2004:7-8) menar 

även i ovan nämnd forskning att pojkarna oftare får mer gensvar i det de säger än flickorna. 

Här tror vi att placeringen av barnen har en stor inverkan på dialogerna. En mer genomtänkt 
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placering menar vi kan vara att barnen ej har bestämda platser utan att de kan variera från dag 

till dag.  

Vid observation ett och två såg vi ett mönster i att pojkarna tar mer plats och flickorna agerar 

hjälpfröknar. Detta kopplar vi till Brownes (2004:62) tankar där barnen själva positionerar sig 

och tar roller på förskolan som upprätthåller skillnader mellan könen. Samspelet på förskolan 

och i hemmet skapar roller som barnen tar till sig och detta hjälper till att upprätthålla 

skillnader mellan könen på förskolan. Hellman (2010:186) menar att pedagogerna har en 

viktig roll i att hjälpa barnen att bryta dessa invanda roller och ge dem möjligheter att 

utvecklas oberoende av sitt kön. Hellman (2010:186) anser också att pedagogerna tidigt 

behöver arbeta med att bryta könsmönsterna innan de rotat sig för mycket i barngruppen. 

Genom att samtala med barnen kan pedagogerna upptäcka och synliggöra fler tillfällen där de 

kan agera för att förändra. 

Även vikten av att som pedagog vara på det klara med hur ens egna värderingar kring vad 

som är pojkigt respektive flickigt är viktigt då det i många fall är dessa som bidrar till 

förväntningarna om hur pojkar och flickor ska vara. Detta kan liknas vid Davies (Svaleryd, 

2002:22) tankar kring subtilt outtalade signaler, krav, normer, förväntningar, regler och 

villkor som barnen möter och därigenom lär sig hur man ska vara som flicka eller pojke. 

I samlingen arbetar pedagogerna med att nämna alla barn vid namn i en samlingssång. Här 

uppmärksammas alla barn vid ett tillfälle från pedagogen och kamraterna. Mats som vi 

tidigare nämnt figurerade på ett utmärkande sätt vid många observationstillfällen. Vi tror att 

Mats beteende kan förklaras med att han tror att detta är det enda sättet för honom att få 

uppmärksamhet, eftersom han blivit uppmärksammad vid tillfällen då han stör i samlingen 

genom att inte vilja delta i de gemensamma aktiviteterna. Även detta kan kopplas till SOU:s 

(2006:62–63) forskning kring pedagogens bemötande som en viktig faktor i barnens skapande 

av beteenden. Wahlström (2003:44–45) menar också att beteenden som uppmärksammas mer 

sannolikt upprepas. Länsstyrelsen Västmanland (www.jamstalldskola.se) lyfter Hirdmans 

tankar kring genuskontrakt i en punkt att vi alla hjälper till att skapa genusordningen och i 

många fall helt omedvetet. Vi liknar detta med att pedagogerna omedvetet just här förstärker 

Mats beteende genom att uppmärksamma fel saker. Paralleller kan dras till Vygotskij's 

(1995:12) tankar kring plasticitet, där händelser sätter spår i hjärnan och detta leder till att 

beteendet mer sannolikt upprepas vid liknande situationer i framtiden. Vi såg också att i 

samlingarna blev ett barns handling (ofta genomförd av en pojke) gärna upprepad av fler 
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eftersom det första barnet fick uppmärksamhet från pedagogen. Beteendet gav ett mönster där 

fler barn upprepade samma handling för att även de skulle uppmärksammas av pedagogen. 

Williams (2006:40–41) beskriver att barn lär av varandra i alla situationer. Att bryta mönster 

är spännande då detta ofta uppmärksammas av pedagogen. Både SOU (2004:7-8) och 

länsstyrelsen Västmanland (www.jamstalldskola.se) beskriver att pojkar ses som busiga och 

flickor som tysta och detta stämmer väl överens med våra observationer. 

Vi anser att denna förskola har kommit en bit på vägen mot att uppnå en jämställdhet mellan 

könen. Vi har uppmärksammat situationer där verksamheten är jämställd men också 

situationer där jämställdheten mellan könen kan bli bättre. Förskolan arbetar mot ett tillåtande 

klimat och alla barns tankar är lika mycket värda. De benämner rummen i lokalen på sätt som 

tilltalar både flickor och pojkar. Alla barn får komma till tals dock i lite olika stor omfattning, 

men detta ser vi som ett sätt att individanpassa verksamheten då alla barn är unika individer.  

6.2 Hur speglas arbetet med jämställdhet mellan könen i barngruppen?  

Pedagogerna påpekade i enkätsvaren att huset var en plats där flickor och pojkar leker över 

könsgränserna. Vid ett tillfälle såg vi genom filmen en pojke iklädd klänning vilket avviker 

från traditionella könsmönster. Detta kan liknas vid Hellmans (2010:186) tankar kring 

överskridande av normer som ett sätt att bryta dessa. Vid detta tillfälle påpekade de andra 

barnen inte detta som ett avvikande sätt att vara utan pojken i klänning accepterades i leken. 

Davies (2003:12,29) menar också att genom kläder kan man markera könet och genom detta 

visa om man är pojke eller flicka. Att bryta könsmönster är ett sätt att utveckla sig själv enligt 

Williams (2006:40–41). Barngruppen accepterar pojken i klänning och detta anser vi speglar 

pedagogernas arbete med jämställdhet, där pojkar och flickor är individer och inte kläder. Det 

visar även på deras strävan efter att uppnå målen i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

(Reviderad 2010) om att varje barn ska få utveckla och känna sig trygg i sin egen identitet. 

Det finns tillfällen i verksamheten som observerats där vi sett att jämställdhet mellan könen 

inte alltid uppnås, till exempel i samling där ett negativt beteende från något barn leder till att 

felaktigt beteende uppmuntras och då tar detta barn över pedagogens uppmärksamhet och 

jämlikheten åsidosätts. Genom att förstärka barnens positiva sidor upprepas deras beteenden 

oftare och detta kunde tillämpats på de barn som i samlingen är tystlåtna och deltar mindre i 

aktiviteterna. Det skulle ge dem en större plats i samlingen och en strävan efter en mer 

jämställd verksamhet. Positiv förstärkning observerades vid en matsituation som vi tidigare 

nämnt, där pedagogen uppmärksammar en flicka som tar lite sås och pedagogen uppmuntrar 
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beteendet att tänka innan för de andra kring bordet. Sådan positiv uppmärksamhet kan leda till 

ett upprepat beteende hos de andra barnen vid bordet. Här menar vi att pedagogernas strävan 

efter jämställdhet måste utvecklas ytterligare för att ge barngruppen möjligheten till 

jämställdhet. Vi har genom observationer funnit brister då inte alla barnen ges samma 

utrymme i samlingen.  

Vi uppmärksammade även att under lek i samlingen syntes demokrati, vilket vi ser som en del 

av jämställdhet, då pedagogen lät barngruppen rösta kring vilken aktivitet som skulle 

genomföras. Allas röst var lika mycket värd. Under de observationer vi genomförde vid maten 

såg vi att alla barn kom till tals genom att pedagogerna fördelade ordet till alla. Detta ser vi 

som ett sätt som speglar deras jämlikhetsarbete där alla syns i barngruppen.  

6.3 Diskussion tillsammans med pedagogerna 

Vi presenterade våra observationsresultat och vi öppnade med en diskussion kring 

verksamheten så som vi upplevde den och därefter fick pedagogerna uttrycka sina tankar, 

idéer och upplevelser kring våra erfarenheter av deras verksamhet.  

Enligt Lpfö 98 (Reviderad 2010) ska förskolan motverka könsroller där pojkar och flickor ska 

få samma möjligheter. Här tror vi att en mer genomtänkt placering av barnen kring bordet kan 

ge en mer nyanserad dialog där fler av barnen kan komma till tals och medverka i samtal 

under matsituationen. Våra förslag är att placera barnen kring bordet där de är indelade efter 

ålder, kön, intressen och de som leker tillsammans. En del barn skulle kunna ha fasta platser 

andra rörliga utefter barnets behov. 

I diskussionen angående bordsplacering föll idén med rullande platser för en del barn 

pedagogerna i smaken. Detta kunde de tänka sig att implementera i sin verksamhet. Vid vissa 

bord blir dialogen centrerad till ett par barn och detta skulle pedagogerna fundera över som en 

framtida utvecklingsmöjlighet. En av pedagogerna kunde se att rullande platser leder till att 

man lär känna fler barn på ett djupare sätt.  

Filmerna vid huset visar att leken vid huset stör av barn som leker utanför huset. Barnen 

förflyttar sig mycket och vi såg inte någon längre roll lek. Detta anser vi hade kunnat 

förändras genom att huset hade placerats så den kringliggande leken inte stör lika mycket, 

tillexempel i ett eget rum. Huset används av båda könen och därför är det viktigt att huset 

inbjuder till olika slags lekar där barnen kan ta olika roller. Rollekslådor med tillexempel 



 

23 

 

verktyg, doktorssaker, frisörsaker, veterinärsaker osv. kunde göra rollekarna mer nyanserade 

och inbjudande för båda könen. 

Tankar kring att flytta huset fanns redan hos pedagogerna och vårt förslag stärkte deras syn på 

detta. Förslaget angående rollekslådor hade redan testats tidigare, men barnen använde dem 

inte frekvent i sin lek och leken skedde oftast på andra ställen än i huset. Pedagogerna tog till 

sig tankarna om att lyfta in lådorna i verksamheten och göra dem mer tillgängliga.  

När det gäller samlingen diskuterade vi kring att positivt uppmärksamma i stället för att 

påpeka negativa saker. Detta kanske kan leda till en lugnare stämning och en mer givande 

samling för alla barn. 

I diskussionen kring samlingen tog pedagogerna till sig tankarna kring att uppmärksamma 

positiva handlingar för att lyfta de positiva beteendena istället för de negativa. Pedagogerna 

uppskattade att även vi uppmärksammat Mats som vi tidigare nämnt och de blev positiva över 

att höra vår bild, som bekräftade deras bild av att Mats har gjort stora personliga framsteg i 

barngruppen.  
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7. Avslutning 

Forskning visar att förskolor har svårt att nå upp till de krav som ställs på verksamheten. 

Detta arbete är endast inriktat på en avdelning på en förskola. Andra förskolor kan dock också 

inspireras av arbetet för att lyfta jämställdhet i sin verksamhet. I och med att forskningen utan 

större ansträngning kan tillämpas på andra förskolor, stärker detta anledningen till 

genomförandet även vikten och svårigheten att nå upp till de mål som ställs stärker 

genomförandet. Genom att hjälpas åt på förskolan, med bland annat observationerna, kan 

detta vara ett sätt att se nya saker, eftersom man ofta blir ”hemma blind” på avdelningen där 

man arbetar. 

De flesta barn går i förskolan och vi som pedagoger är medskapare till barnens tankar kring 

jämställdhet. Genom att vara medvetna om hur mycket vi påverkar barnen, kan vi på sikt 

tillsammans skapa en bredare och mer tillåtande syn kring jämställdhet. Barnen är vår framtid, 

det är de som skapar förutsättningarna för framtida generationer. Vi sänder hela tiden ut 

medvetna och omedvetna signaler och genom att uppmärksamma detta kan vi också arbeta 

med vår egen syn. Detta måste vi göra om vi ska nå de mål som ställs på verksamheten.  
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8. Arbetsfördelning 

All text i examensarbetet har vi konstruerat tillsammans. Observationer, intervjuer och 

enkätundersökningar har konstruerats och genomförts tillsammans och vi har sammanställt 

materialet gemensamt. Detta för att vi anser att vi kompletterar varandra i vårt skrivande. 

Vi har vid varje träff (4 gånger/vecka) planerat inför kommande dag vad som ska genomföras. 

Litteratur bearbetningen har vi delat upp mellan varandra för att effektivisera inläsningen. Vi 

har sedan diskuterat innehållet.   
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi vill börja med att tacka er för att ni vill ställa upp att vara en del i vårt examensarbete. Ni 

kommer att få besvara tre frågor kring jämställdhet i förskolan. I Lpfö 98, reviderad 2010 står 

det att förskolan ska ge samma möjligheter för flickor och pojkar utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller. Vi är intresserade av er syn på detta och hur ni arbetar med detta i er 

verksamhet.  

Vårt arbete kommer följa forskningsetikens regler och vi kommer behandla era svar 

konfidentiellt. Det vill säga att det ni säger/skriver och det vi observerar kommer inte kunna 

spåras tillbaka till er eller till er förskola.  

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa.  

Karolina Evald 070-142 99 78 

Karolina Johansson 070-407 42 83 

Med vänliga hälsningar  

Karolina och Karolina 

  



 

 

Enkätfrågorna  

Behöver ni mer plats skriv på baksidan eller på ett extra papper. 

Vad är jämställdhet i förskolan för dig?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur arbetar du på förskolan för att uppnå jämställdhet?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Finns det platser/situationer där du anser att ni lyckats med jämställdhet i er 

verksamhet, i så fall vilka?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för er medverkan!  



 

 

Bilaga 2 

 

Datum:                            Plats:                                                           Pedagog:  

Vem ber pedagogen om 

hjälp? 

Pojkar Flickor 

 

Övrigt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Datum:                            Plats:                                                           Pedagog:  

Vem får hjälp av pedagogen? Pojkar Flickor 

 

Övrigt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Bilaga 4 

 

Datum:                             Plats:                                                           Pedagog:  

Vem hjälper en 

kamrat/pedagog? 

Pojkar Flickor 

 

Övrigt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Bilaga 5 

Hej!  

Vi är två studenter, Karolina Evald och Karolina Johansson, från Högskolan i Halmstad som 

går sista terminen på lärarutbildningen. Under höstterminen 2011 skriver vi vårt 

examensarbete kring genus och jämställdhet i förskolan.   

Syftet med vårt projekt är att undersöka sambandet mellan pedagogernas arbete med genus 

och jämställdhet och hur detta speglas i de dagliga aktiviteterna i verksamheten. Detta 

kommer ske genom observationer där vi kommer använda oss av observationsschema och 

videoinspelningar. Vi kommer även intervjua ett antal barn för att se deras syn på genus. 

Frågan vi kommer att ställa är ungefär: Hur är en flicka/pojke? 

Vi utgår från de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram (www.vr.se). 

Förskolan, barnens namn och pedagogernas namn kommer avidentifieras och allt insamlat 

material kommer förstöras efter forskningsprojektets slut. All information kommer att 

behandlas konfidentiellt, deltagarna i projektet kommer inte kunna spåras.  

Vi kommer inte heller lämna ut uppgifter eller dylikt till utomstående.   

Önskas ytterligare information är Ni välkomna att kontakta oss eller våra handledare.  

Med vänliga hälsningar    Handledare  

Karolina Evald    Emilia Aldrin 

Mail: karoni08@student.hh.se   emilia.aldrin@hh.se   

Tel: 0701-42 99 78   

Karolina Johannson    Ove Svensson  

Mail: karolj08@student.hh.se    ove.svensson@hh.se   

Tel: 070-407 42 83  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien.  

Jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien.  

Barnets namn:__________________________________________  

Vårdnadshavares namnteckning:____________________________ 

Namnförtydligande: _____________________________________ 

http://www.vr.se/
mailto:karoni08@student.hh.se
mailto:emila.aldrin@hh.se
mailto:karolj08@student.hh.se
mailto:ove.svensson@hh.se


 

 

Övriga synpunkter:_______________________________________ 

 ________________________________________________________  


