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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolpedagoger hanterar frågan kring 

jämställdhet i det pedagogiska arbetet med barnen. En webbaserad enkätundersökning 

genomfördes för att på ett enkelt sätt försöka få med så många respondenter som 

möjligt. Urvalet för studien innefattade förskolor i Gävle, dock är vetskapen om antal 

medverkande förskolor okänt. 70 respondenter medverkade i enkätundersökningen 

varav två var män. Resultatet visar att förskolpedagoger på förskolor i Gävle har 

kännedom om att det genomförs jämställdhetsarbete på den verksamma förskolan samt 

menar en stor andel att de själva är med och bidrar i arbetet. Mer än hälften av 

respondenterna anser att det finns ett behov av fler manliga förskolpedagoger.  

Traditionella leksaker byts ut mot könsneutrala kreativskapande material. Annat 

material, exempelvis böcker som utmanar könsmönster används i det dagliga arbetet. 

Respondenterna beskriver att de bemöter barnen utifrån individperspektiv, dock 

beskrivs arbetet med att barnen ska kunna identifiera sig som man eller kvinna. Utifrån 

resultatet dras slutsatsen att förskolpedagogerna uppfyller syftet teoretiskt men i 

praktiken i samband med bemötandet utifrån individperspektiv krockar med att hjälpa 

barnen att identifiera sig som man eller kvinna då det omedvetet sker en styrning mot att 

pojkar bör visa mer känslor som flickor sägs göra och att flickor bör visa sig vara 

modiga och tuffa.  

 

Nyckelord: Förskola, jämställdhet, förskolpedagoger, könsneutral, Hjalli 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine how early childhood educators approach the 

issue around gender equality in the educational work with children. A web-based survey 

was carried out in a simple way, try to get as many respondents as possible. The sample 

for the study consisted of preschools in Gävle, however, knowledge about the number 

of participating preschools unknown. 70 respondents participated in the survey, of 

which two were men. The result shows that preschool teachers at  preschools in Gävle is 

aware that it is implemented gender equality on the effective preschool and a proportion 

mean that they themselves are involved in contributing to the work. More than half of 

respondents believe that there is a need for more male preschool teachers, and that 

traditional toys are replaced with gender-neutral creative building material. Other 

materials, such as books that challenge gender patterns are used in daily work. The 

respondents say that they treat the children, from the individual's perspective, however, 

described the work with the children to identify themselves as male or female. Based on 

the results concluded that preschool teachers meet the objective in theory but in 

practice, in connection with the service based on individual perspective clashes with 

help kids to identify themselves as male or female when it unconsciously takes a 

steering toward that boys should show more emotion as girls are said to do and that girls 

should be brave and tough. 

 

Key words: preschool, equality, preschool teachers, gender neutral, Hjalli  
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Inledning 
Detta examensarbete behandlar jämställdhet i förskolan, vars syfte är att undersöka hur 

förskolor hanterar frågan kring jämställdhet i det pedagogiska arbetet med barnen. 

Jämställdhet är inte ett helt outforskat ämne, inte heller i förskolan. Förskolan är en 

plats som ska gynna barnens utveckling och försöka göra de nyfikna på kunskap och 

lärande (Skolverket, 1998, reviderad 2010). Inom jämställdhet ses Sverige som en 

förebild och begreppet har varit aktuellt sedan 1970-talet (Edström, 2014). Begreppet 

handlar om att relationen mellan könen ska vara likabehandlat (Länsstyrelsen, u.å.). I 

bakgrunden presenteras tidigare forskning om jämställdhet i förskolan, hur 

jämställdhetsarbetet började och dess utveckling och i det sammanhanget behovet av 

fler manliga förskolpedagoger. Barnkonventionen och förskolans läroplan finns med för 

att synliggöra vad förskolor i Sverige arbetar med gällande jämställdhet och 

likabehandling. Studier om kvinnlig stress på arbetsplatsen kombinerat med 

jämställdhet återfinns för att få in ett hälsoperspektiv i arbetet. Detta ämne och område 

valdes av anledningen att jämställdhet ses av oss författare till studien som ett 

samhälleligt problem och förskolan som forskningsområde anses onekligen intressant 

för att barnen själva deltar i jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsarbete för förskolebarn 

utvecklas konstant och enligt svar från denna studies respondenter ger arbetet positiva 

förändringar i verksamheten gällande likabehandling och fördelning mellan flickor och 

pojkar. Målet med denna studie är att få en överblick hur förskolor i Gävle och deras 

verksamma förskolpedagoger tillämpar jämställdhet i pedagogiska arbetet.  
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Bakgrund 
 

Läroplanen för förskolan 

Mål med det pedagogiska arbetet, förr och nu  

Förskolan fungerar som en social arena och erbjuder en plats för socialt lärande för alla 

barn, oavsett social-, etnisk- och kulturell bakgrund (Schreuder, 2013). På grund av 

migrationsmönster har betydelsen av att motverka ojämlika förhållanden ökat, eftersom 

det finns skillnader mellan barn och deras sociala förhållanden (ibid.). Målen med det 

pedagogiska arbetet i förskolan presenteras i den nationella läroplanen (Niikko & Ugaste, 

2012). Målen utfärdas utifrån det egna landets värderingar och kopplas till dess politiska, 

kulturella, ekonomiska och historiska utveckling. Exempelvis i Finland på 1970-talet var 

de centrala målen gott omhändertagande och barnens sociala, kognitiva och emotionella 

utveckling. Barnens inlärningsförmåga och möjligheter, mognad och motverkning av 

eventuella problem var också innefattat i dessa. På 1980-talet i Finland utvecklades detta 

till vilket pedagogiskt ansvar förskolan skulle ha, vilken slutade med att förskolan 

kombinerat med barnens egna hem ska hjälpa barnen med deras sociala och emotionella 

utveckling. Dessa mål delades in i olika kategorier som fysiska, estetiska, emotionella, 

sociala, kognitiva, etiska och andliga mål vilka framhåller barnens holistiska utveckling 

av deras personlighet. Det praktiska arbetet fokuserar på barnens individuella behov och 

visar hänsyn till barns olika bakgrund. Undervisning och utbildning genomfördes med 

lekar, små arbetsuppgifter individuellt och i grupp samt olika aktiviteter (ibid.). I Sverige 

under 1990-talet fördes förskolan in i det svenska utbildningssystemet och fick därmed 

utveckla sin egen läroplan (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011). Läroplanen 

färdigställdes 1998 och redovisar bland annat förskolans värdegrunder och uppdrag 

(Skolverket, 1998, reviderad 2010). Det lyfts fram att bland annat jämställdhet och 

rättvisa, omsorg och hänsyn till andra människor samt egna och andras rättigheter ska 

präglas i verksamheten och i det dagliga arbetet (ibid.). I den första versionen av 

läroplanen redovisas dock ingenting om jämställdhet och hur målen kring detta ska 

uppnås (Edström, 2009). Sedan läroplanen färdigställdes har det skett en korrigering 2010 

samt har denna läroplan influerat villkoren för lärarnas pedagogiska arbete och barns 

lärande (Sheridan et. al, 2011).  



Josefine Sterley & Susanne West   Pedagogik 61-90 hp, HT 2015 

Hälsopedagogiska programmet  

 

3 

 

Grundläggande värden i läroplanen  

Enligt Skolverkets läroplan för förskolan (1998, reviderad 2010) ska förskolan fungera 

som en förberedande plats vilken syftar till att göra barn nyfikna på kunskap och värden 

samt utveckla dessa. Förskolans verksamhet ska bedrivas demokratiskt och gynna 

barnens utveckling mot ett aktivt deltagande i samhällslivet. En av förskolans uppgifter 

är att förmedla respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället stödjer sig vid. Verksam personal inom 

förskolan ska främja hänsyn för varje människas egenvärde samt aktsamheten för vår 

gemensamma miljö. I arbetet med barnen bör förskolan prägla människolivets frihet och 

integritet, alla människors lika värde, solidaritet med svaga samt jämställdhet mellan 

könen. I förskolan ska inget barn någonsin bli utsatt för diskriminering, exempelvis på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

hos någon anhörig eller funktionsnedsättning. Förskolan ska vara en plats där alla 

föräldrar ska kunna känna sig trygga med att lämna sina barn, ha förtroende för att varje 

enskilt barn ges möjlighet till egna uppfattningar utifrån egna förutsättningar. Flickor 

och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva på intressen och utveckla förmågor utan 

begränsningar till kön, således ska förskolan motverka traditionella könsroller och 

könsmönster. Då hänsyn även ska tas till barns olika behov och förutsättningar kan inte 

verksamhetens resurser utformas likadant och inte fördelas lika. Barn i behov av 

varaktigt eller tillfälligt extra stöd ska enligt läroplanen ges detta så att barnen har 

samma möjlighet som övriga att utvecklas så långt som möjligt. Barns samspel med 

personal är ytterst viktig för att tiden spenderad i förskolan upplevs positiv exempelvis 

att barnet får övervinna svårigheter, känslan av att göra framsteg och att uppleva sig 

vara en tillgång i gruppen. Vidare är förskolan en kulturell och social mötesplats vilken 

kan förbereda och stärka barnet för ett liv i det internationella svenska samhället, 

kännedom om barnets egna kulturarv samt att bli delaktiga i andras kulturer vilket ger 

barnen förmågan att förstå andra människors värderingar och villkor (ibid.). 

Barnkonventionens roll i förskolan 

FN:s barnkonvention innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter (Unicef, 

2009). Konventionen godkändes av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och 

Sverige var ett av de första länderna som godkände och skrev under. De länder som 

ratificerat konventionen ska göra sitt yttersta för att barns rättigheter ska respekteras 

(ibid.). Anledningen till varför barnkonventionen tas upp i detta arbete är eftersom 

förskolpedagoger från förskolor nämner denna konvention i enkätundersökningen, vilket 
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används som ett verktyg i det dagliga arbetet med jämställdhet. Barnkonventionen 

utvecklade, tillsammans med Rädda Barnen och förskollärare, en metodbok som förs in i 

arbetet på förskolan (Rädda Barnen, 2014). Med hjälp av två förskolor i Luleå har Rädda 

Barnen under två års tid utvecklat Olika men lika. Övningar har utvecklats och testats av 

förskollärare tillsammans med barnen som deltagit i utbildningsdagar med olika teman 

samt har föräldrar och vårdnadshavare bjudits in för att delta i samtalsträffar om 

föräldraskap. Det är dessa erfarenheter från de två förskolorna som hjälpt till att skapa 

Olika men lika. Boken ska fungera som ett hjälpmedel till att förskolan ska vara en plats 

som kännetecknas av nyfikenhet för det som är annorlunda och olikheter värdesätts som 

något positivt. Alla barn ska uppleva deras tid på förskolan som trygg, lärorik och 

utvecklande. Rädda Barnens förhoppning är att Olika men lika ska genom att sprida 

kunskap och ge praktiska verktyg bidra till en tryggare förskola för barn, personal samt 

föräldrar och vårdnadshavare (Rädda Barnen, 2014).  

Jämställdhet på förskolan - ett pedagogiskt problem 
Sverige ses, liksom de andra nordiska länderna, som en global förebild inom jämställdhet 

(Edström, 2014). Begreppet jämställdhet har varit aktuellt i Sverige sedan 1970-talet, 

vilken är kopplad till välfärdsstaten och arbetet inom politiska strukturer. Konceptet med 

jämställdhet har arbetats fram för att förtydliga jämlikhet inom genusrelationer. Det har 

huvudsakligen fokuserats på att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden med 

målet att de ska ha lika villkor som män (ibid.). Sedan 1970-talet har det förekommit 

politik som fokuserar på förskollärare och barn vilken syftar till att förbättra jämlikheten 

mellan flickor och pojkar (Edström, 2009). I mitten 1990-talet ansågs statens satsning att 

jämställdhet ses som ett pedagogiskt problem i samband med en färdig utökning av 

förskolor (Edström, 2014). Förutom att öka likheterna mellan pojkar och flickor, har 

begreppet könsneutralitet utpräglats i förskolpolicys (ibid.). En könsneutraliserad miljö 

kan innebära att förskolan ersätter traditionella leksaker med leksaker som inte anses vara 

”könade” vilka Svaleryd (2002) beskriver som kreativa skapandematerial. Bland annat 

togs detta upp i den reviderade nationella förskolläroplanen som syftar till att flickor och 

pojkar ska behandlas likvärdigt (Skolverket, 1998, reviderad 2010). Läroplanen betonar 

även frihet och eget ansvarstagande, självreglerande samt flexibla individer (ibid.).  
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Jämlikhet och jämställdhet 

Begreppen jämlikhet och jämställdhet har liknande betydelser där det förstnämnda 

innefattar att alla människor har lika möjligheter och rättigheter, medan jämställdhet 

behandlar relationen mellan könen (Länsstyrelsen, u.å.). Jämlikhet ses som en fråga 

vilken tar upp en rad olika aspekter där skillnader och likheter uppmärksammas, 

exempelvis mellan människor boende i tätort och landsbygd, Sverigefödda och folk födda 

i andra länder, människor med och utan handikapp. Det anses viktigt att införa ett 

jämställdhetsperspektiv i jämlikhetsfrågor för att eventuellt kunna se likhet eller skillnad 

mellan kön som kan finnas mellan exempelvis handikappade män och kvinnor. I 

föregående mening används ordet kön i social betydelse, vilket menas vad som förväntas 

av kvinnor och män samt de föreställningar samhället har om vad som är manligt och 

kvinnligt (ibid.). 

Den könsgeneraliserade vardagen och behovet av fler manliga pedagoger 

Kan det vid ett första besök på en förskola märkas om läroplanens riktlinjer och mål för 

arbetet med jämställdhet efterlevs? (SOU2006:75). Den som har ett öga för genusfrågan 

kan vid en första anblick skapa en uppfattning gällande jämställdhetsfrågan, medan det 

för den som inte är insatt i förskolans jämställdhetsarbete inte märker något alls, barnen 

och personalen trivs och föräldrarna är nöjda. Detta har ingen betydelse gällande huruvida 

förskolan är jämställd. Förskolans könsstrukturer speglas ofta av samhällets mönster och 

vuxna kan ha svårt att upptäcka samt ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa då de lever 

mitt bland dem. Barnen lever utifrån vuxenvärldens spelregler, vilka även barnen oftast 

utan att protestera följer. Enligt en studie vilken genomfördes av SOU, Statens Offentliga 

Utredningar (2006), noterades det att på varje besökt förskola fanns en eller två flickor 

som personalen återkommande frågade om de inte visste vems handskar eller mössa som 

tillhörde vem. Förskolor som vände sig till en eller två pojkar med dessa frågor var ytterst 

få. Vidare noterades att förskolor hade mycket mer överseende gentemot pojkar än 

flickor, exempelvis vid ett dramapass ignorerades de pojkar som avvek för att leka i 

ribbstolar medan en flicka återkallades genast. Bland barnen återfinns uppfattningar om 

vad som är typiskt för flickor gentemot pojkar och visar engagemang i att bevara och 

befästa dessa. Barn har även givna uppfattningar gällande manligt och kvinnligt i relation 

till vuxna, dessa stämmer nödvändigtvis inte ihop med vuxnas agerande i barnens närhet 

(ibid.).  
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Från 1970-talet har det varit på tal att försöka införa fler män i förskolyrket, på grund av 

den skeva könsfördelningen bland personal (Edström, 2009). Till skillnad från 

exempelvis i Skottland på 1970-talet, kunde männen fungera som en faderkompensation 

för ensamstående mammor (ibid.). En studie med syfte att undersöka hur 

förskollärarstudenter förhåller sig till efterfrågan på manliga förskollärare genomfördes i 

Sverige. Det framkom genom intervjuer att könsstereotyper och sunt förnuft var 

diskussionsämnen studenterna ifrågasatte och förhöll sig till (Hedlin & Åberg, 2012). 

Män förväntas tillföra förskolan något extra som kvinnor inte kan, samt att de manliga 

förskolpedagogerna är uppskattade på ett sätt som deras kvinnliga kollegor inte är. Det 

nämns i artikeln att barnen visar stor glädje när en manlig förskolpedagog kommer till 

förskolan, detta då de manliga förskolpedagogerna leker på annat sätt än kvinnorna samt 

att män ser saker från ett annat perspektiv och på så sätt förstår pojkarna bättre. Utan 

manliga förskolpedagoger kan pojkar hamna i underläge, bli missförstådda och orättvist 

behandlade. Det påpekas även att kvinnliga förskolpedagoger utför aktiviteter passande 

för flickor. Fler manliga förskolpedagoger anses även gynna personalgrupper då dessa 

blir mer könsblandade vilket framstår som positivt då män och kvinnor är olika och på så 

sätt kompletterar varandra. De antas tänka olika utifrån barnens perspektiv vilket då skulle 

främja utbytet av kunskap sinsemellan. Hedlin & Åberg (2012) menar vidare att 

atmosfären på arbetsplatsen gynnas, då enligt respondenterna, är kvinnor i grupp inte en 

bra kombination och ofta resulterar i skvaller och småbråk. Här tillför således männen 

jämvikt i gruppen och detta problem uteblir (ibid.). Ett ofta återkommande mönster på 

Sveriges förskolor är att pojkar respektive flickor genom språkbruk görs till två olika 

grupper (SOU2006:75). Stökiga situationer beskrivs ofta av förskolpedagogerna som 

"pojkarna är stökiga", vilket generaliserar till att alla pojkar var stökiga när det egentligen 

kanske var två pojkar. Ett ytterligare exempel gällande generalisering av pojkar är den 

vuxnes förhållningssätt gentemot kön. Pojke puttar flicka, förskolpedagog avslutar detta 

med förklaringen till flickan att det är så pojkar är, de brukar bråka med dem de tycker 

om. Situationen medför en problematik som legitimerar pojkars beteende samtidigt som 

denne frigörs från det personliga ansvar situationen medförde. Ordet "pojkpanik" 

återfanns på många svenska förskolor, där det beskrivs att personalen hela tiden vill ligga 

steget före pojkarna så de inte orsakar problem då de anses vara otåliga, högljudda och 

bråkiga. Exempelvis får många pojkar hänga sina ytterkläder närmast dörren för att de 

snabbt ska kunna komma ut vid utomhusaktivitet. Ordet "flickpanik" återfinns inte alls. 

Förskolpedagogernas förväntningar på flickor sammanfattas med några ord: lugna, tysta 
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samt att de ska följa regler. De förväntas även av flickor att de ska ta ett större ansvar för 

sig själva och sin omgivning samt att hjälpa till mer (ibid.). 

Pojkar anses vara viktigare enligt pedagogernas agerande 

Den viktigaste aspekten för att påverka barns deltagande är bemötandet från de vuxna. 

När förskolpedagogerna visar att barnet är viktigt och vad hon eller han säger är viktigt 

så agerar barnet därefter (SOU2006:75). Enligt studien från SOU (2006:75) är ett exempel 

på detta förskolans morgonsamling där det enligt förskolpedagoger är pojkar som 

avbryter och är högljudda.  Pojkars beteende bemöts med tydlig hög röst medan flickors 

får en nickning eller besvaras viskande. Pojkdominansen framträder starkast under 

aktiviteter som inte leds av vuxna medan flickor framträder mer i situationer som är helt 

vuxenledda (ibid.). Personal på förskola ska enligt läroplanen arbeta för att pojkar och 

flickor får lika stort utrymme och inflytande i verksamheten (Skolverket, 1998, reviderad 

2010). Detta uppfylls inte helt i praktiken. Pojkars intressen och teman styrde ofta 

verksamheten då flickor för det mesta satt tysta under diskussioner gällande dessa 

samtidigt som pojkar skrek högt (SOU2006:75). Trots benägenheten att pojkars val 

prioriteras framför flickors har det från flera förskolor lagts märke till att språket använt 

av förskolpedagogerna till pojkar varit torftigt och präglats av korta befallningar, 

exempelvis sluta, gör inte så, gå dit och så vidare, detta till följd av de negativa 

förväntningarna gentemot pojkar. Samtal mellan förskolpedagoger och pojkar samt 

förskolpedagoger och flickor skiljer sig. Pojkar talades till på ett avstånd medan 

förskolpedagogerna gick fram till flickorna. I samtal med flickor använde sig 

förskolpedagogerna av ett större ordförråd samt längre meningar till skillnad från 

pojkarna. Samtalen med flickor liknade konversationer (ibid.).  

Den växande kulturella mångfalden och utmana könsmönster 

Den kulturella mångfalden i förskolan växer i och med den ökande rörligheten över 

Sveriges gränser (Skolverket, 1998, reviderad 2010). Detta ger en möjlighet för barnen 

att utveckla respekt för alla människor oavsett bakgrund. Det som bidrar till att utveckla 

flickors och pojkars föreställning om vad som är kvinnligt och manligt är de vuxnas sätt 

att bemöta barnen samt deras krav och förväntningar som ställs på dem. Dock påvisar 

läroplanen att förskolan ska motarbeta och utmana traditionella könsmönster och 

könsroller. Förskolan ska kunna skapa en miljö som hjälper flickor och pojkar att kunna 

prova sig fram och utveckla förmågor och intressen utan att behöva begränsa sig till 

stereotypa könsroller (ibid.). I en studie genomförd i USA analyserades över 5000 



Josefine Sterley & Susanne West   Pedagogik 61-90 hp, HT 2015 

Hälsopedagogiska programmet  

 

8 

 

barnböcker för att undersöka hur mycket män respektive kvinnor som representerades i 

dessa (McCabe, Fairchild, Grauerholz, Pescosolido & Tope, 2011). Det visades att 

manliga karaktärer representerades nästan dubbelt så mycket som kvinnliga och 1.6 

gånger mer som huvudkaraktär. Böcker kan fungera som ett hjälpmedel för att föra fram 

budskap om vad som är rätt och fel, vad som är vackert och fult, vad som är 

anpassningsbart och inte – för att summera kan det vara ett samhälles ideal och riktlinjer. 

Barndomen är en tid för utveckling av sin egen identitet av kön och hur världen är 

konstruerad. Tillsammans med lärare, föräldrar och vänner bidrar böcker till barnens 

förståelse kring vad som förväntas av män och kvinnor och formar deras tankar rörande 

deras plats i samhället. Böcker är en del av barns identitetsskapandeprocess som influeras 

av deras tidigare uppfattningar om kön, eller könsscheman. Könsscheman är byggda på 

barns observationer av deras miljö, kultur och andra människor (ibid.). Som tidigare 

nämnt är förskolans uppdrag bland annat att utveckla barns förmågor (Skolverket, 1998, 

reviderad 2010). Med detta innefattar överföringen och skapandet av ett kulturarv, 

exempelvis värden, traditioner och historia, språk och kunskaper. Eftersom det svenska 

samhället blir mer och mer internationaliserat ställs det krav på människors förmåga att 

kunna leva med och förstå värden som omfattar en kulturell mångfald. Förskolan ses som 

en mötesplats för kulturell mångfald vilken kan hjälpa att utveckla en förmåga och 

förbereda barnen för ett liv i ett internationaliserat samhälle. För att kunna leva i ett sådant 

samhälle bör människor kunna förstå och leva sig in i andras värderingar och villkor. 

Samtidigt bör människor inneha kunskap om det egna kulturarvet vilket kan underlätta 

förståelsen för andras kultur och värderingar (ibid.). 

Tidigare forskning 
Forskning och politik gällande jämställdhet i relation till kön inom förskolan har varit 

aktuellt sedan 1970-talet (Edström, 2009). Jämställdhet är ett välutforskat ämne, men 

anses vara ett efterfrågat forskningsområde i dagsläget (ibid.). Nedan presenteras tidigare 

forskning inom området jämställdhet i förskolor som genomförts i bland annat Finland. 

Studien genomfördes med syfte att definiera formerna för samarbete i leken, collaborative 

play, ColPlay, bland pojkar och flickor (Hyvönen, 2008). I denna studie belystes två 

dimensioner av ColPlay, lek och kön, samt fyra undergrupper till dessa vilka var att öka 

lek med kamrater i barns vardag, integrera lek i den läroplansbaserade utbildningen, 

hjälpa barn lära sig att samarbeta med kamrater av båda könen samt att bredda kulturellt 

utformade könsdomäner (ibid.). Hellman, Heikkilä och Sundhall (2014) skriver att barn 

under uppväxten lär sig hur man beter sig i förhållande till de normer som formar deras 
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vardag och att förväntningarna är olika beroende på om det är en flicka eller pojke (ibid.). 

I resultatet framkommer att pedagogerna värdesätter rollspel högt med anledning av att 

det främjar samspelet mellan pojkar och flickor (Hyvönen, 2008). Det lades märke till att 

om barnen själva valde roller föll dessa stereotypiskt att pojkarna var män eller riddare, 

om djur var med i rollspelet tenderade pojkarna att vara hundar. Flickorna valde mycket 

ofta att vara djur och då i form av valpar som kunde gosas med och tas omhand. Resultatet 

visade att barnen förhandlade om rollerna mellan dem själva vilket även sågs som en 

förhandling av maktrelationer (ibid.). 

Jämställdhetsarbetets ursprung och Hjalli-pedagogik 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU2006:75) är skola och förskola mycket viktiga 

institutioner som i all sin verksamhet har ett stort ansvar att förmedla och möjliggöra 

jämlikhet relaterade till etnicitet, kön och klass. Vid diskussioner gällande förskola och 

jämställdhetsarbetets ursprung kommer Hjalli-pedagogiken ständigt på tal. Detta var en 

metod som utformades på Island i slutet på 1980-talet av pedagogen Margaret Pala 

Olafsdottir (ibid.). Under sin tid inom barnomsorgen ifrågasatte hon sättet barnen 

behandlades på, att det var skillnader i hur personalen behandlade flickor och pojkar. 

Flickorna hamnade i bakgrunden och hanterades som en grupp medan pojkarna sågs som 

individer och fick ta mest plats. Olafsdottirs lösning på detta resulterade i könseparerade 

grupper där barnen fick använda förmågor och egenskaper de i vanliga fall inte använde 

sig av. Olafsdottir menar att barnen som vistas i könsblandade grupper intar mer 

könsbestämda positioner och roller medan kritiker menar att metoden med 

könsseparerade grupper stärker könsskillnader. För att metoden ska vara genomförbar 

krävs att pedagogerna arbetar medvetet mot att tillföra grupperna något nytt. På många 

håll både inom och utanför Europa ses jämställdhetsfrågan inom barnomsorgen från ett 

annat perspektiv, att förskolan är jämställd när könsfördelningen mellan personalen är 

jämn. Det är alltså inte den pedagogiska verksamheten som ska förändras utan att locka 

fler män till yrket (ibid.). 

Jämställdhetsprojekt - Tittmyran och Björntomten 

Tittmyrans och Björntomtens förskola i Gävle deltog under 1996-1999 i ett projekt med 

namn "Jämställdhet - vidgade könsroller för flickor och pojkar i förskolan" efter initiativ 

från Länsstyrelsen (SOU2006:75). Syftet med projektet var att undersöka möjligheten att 

bredda pojkars och flickors könsroller för att på så sätt ge dem större möjligheter längre 

fram i livet, framförallt i yrkesliv och skola. Personalen ansågs sig redan arbeta jämställt 

och att inga skillnader gjordes mellan flickor och pojkar, de hade för avsikt att bevisa 
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detta för att sedan dra sig ur projektet. Inställningen kom att förändras under projektets 

gång där föreläsningar och böcker gav nya tankar och idéer. Den största insikten för 

förskolpedagogerna kom då de såg sig själva i olika situationer dokumenterade med hjälp 

av video, bandspelare och andra redskap. Tidigt in i projektet visades en film från 

förskolan Hjalli på Island, en förskola som personalen även kom att besöka, och det var 

där mycket av inspirationen hämtades. Hjalli-pedagogikens utgångspunkt är att ge barn 

större möjlighet att utveckla nya färdigheter och intressen i grupper uppdelade mellan 

pojkar och flickor. Personalen på Tittmyran var till en början kritiska till könsuppdelade 

grupper men upptäckte allt eftersom att det i vissa situationer kunde vara svårt att bryta 

könsmönstren bland pojkar och flickor då de var tillsammans. Måltiderna var en sådan 

situation. Under dessa agerade flickorna små hjälpredor till fröknarna och assisterade de 

mindre barnen samtidigt fick pojkarna de vuxnas uppmärksamhet. Personalen provade att 

dela pojkar och flickor åt vid olika bord, i och med detta sågs resultat som en ökad jag-

känsla hos flickorna och pojkarna fick möjlighet att utveckla det egna språket samt att se 

andras behov. Projektet avslutades 1999 men arbetssättet lever fortfarande kvar. Då 

barnen från Tittmyran började skolan visade sig barnen, både pojkar och flickor, vara 

ovanligt självsäkra. Pojkarna var mer ödmjuka och verbala än tidigare år och flickorna 

tog mer plats än vad lärarna var vana vid (ibid.).  

Förskollärares inställning och kunskap kring jämställdhetsarbete  
I en studie vilken genomfördes på tre förskolor i Sverige, var syftet att undersöka hur 

jämställdhetsarbete tillämpas i de valda förskolorna och hur förskolpedagogerna för in 

det i det dagliga arbetet (Edström, 2014). Förskolpedagogers metod gällande 

jämställdhetsarbete är deras eget initiativ och hur språk tillämpas för att främja 

jämställdhet mellan pojkar och flickor. I situationer som att hälsa på barnen vid 

ankomst, av- och påklädning i hall, lunchtid och fri lek har det skett en förändring sedan 

jämställdhetsarbetet fördes in i de svenska förskolorna, vilket menas att 

förskolpedagogerna försöker anpassa sitt språk för främjandet av jämställdhet. 

Exempelvis hur förskolpedagogerna hälsar på barnen vid ankomst var 

uppmärksamheten mindre riktad på barnens kläder och utseende och mer på barnens sätt 

att vara som individ. I deras arbete gällande jämställdhet anser förskolpedagogerna att 

jämställdhetsproblemet har en större räckvidd än förskolan, snarare ett samhälleligt 

problem. Förskolpedagoger på samtliga förskolor i studien anser att kvinnor och flickor 

generellt får mindre utrymme än män och pojkar inom utbildning och på 

arbetsmarknaden. Personliga erfarenheter, exempelvis förskolpedagoger som har barn 
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med kvinnligt kön, anser att de har mer erfarenhet av att deras flickor blivit orättvist 

behandlade vilket har lett till att de visar mer entusiasm kring jämställdhetsarbete 

(Edström, 2014). En slutsats att dra är att kvinnliga förskolpedagoger beskrivs såväl 

som en del av lösningen, som problemet med jämställdhet (Edström, 2009). De bidrar 

till sin del av lösningen med sin kapacitet att motverka traditionella könsroller och 

främjandet av pojkar och flickors lika möjligheter. Problemet kan vara behovet av fler 

manliga förskolpedagoger för att få in manliga förebilder i förskolan. Dock är ett 

problem att veta exakt vilka förskolpedagoger som gör vad gällande jämställdhetsfrågor 

samt bör förskolpedagogernas kapacitet inom detta uppmärksammas (ibid.).  

Jämställdhet ur ett hälsoperspektiv på arbetsplatsen 
I en jämförelse med fem andra länder uppskattades 837 svenska kvinnors påverkan på 

hushållssysslor kombinerat med arbete i en högre skala i jämförelse med kvinnor från 

andra europeiska länder (Axmon & Eek, 2015). Orsaken till detta kan vara att svenska 

kvinnor kan ha mer krävande och kvalificerade arbeten än kvinnor från andra 

europeiska länder. Detta har associerats med negativa hälsoeffekter, exempelvis 

utbrändhet, depression, stress, dålig självskattad hälsa samt känslomässig utmattning 

(ibid.). En studie utförd i Sverige med syfte att identifiera mönster av jämställdhet på 

arbetsplatser och hur dessa mönster är förknippade med psykisk ohälsa (Elwér, 

Harryson, Bolin & Hammarström, 2013). I resultaten påvisades att de arbetsplatser med 

högst jämställdhet mellan män och kvinnor återfanns även den lägsta totala förekomsten 

av psykisk ohälsa, vilket belyser vikten av att förstå synen på jämställdhet i relation till 

hälsoresultat. Jämställdhet på arbetsplatsen måste ur en hälsopolitisk synpunkt 

övervägas som en social bestämningsfaktor för att minska skillnaderna i frågan gällande 

män och kvinnor (ibid.).  

I Karin Anderssons (2008) kandidatuppsats behandlas kvinnors upplevelser och 

konsekvenser kring stress. I arbetet presenteras fem kvinnor som har till uppgift att 

presentera vad som gör dem stressade, vilka krav som upplevs i stressiga situationer 

samt reflektera kring eventuella skillnader mellan manlig och kvinnlig stress. Enligt 

dessa kvinnor är den mest förekommande stressen för dem att inte veta vilken deras roll 

är och detta är en anledning till att de istället vill vara duktiga på allt. Konsekvenserna 

av detta kan vara känsla av otillräcklighet i såväl yrkesroll, i sina relationer och i 

kontroll av den egna kroppen. Hon reflekterar kring att kvinnor blir stressade i sin iver 

att bli jämställda med männen och för att jämställdhet inte existerar i det moderna 
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samhället. En fråga som ställs är om jämställdhetsarbetet är bra eller dålig ur 

stressynpunkt? (ibid.).  

 

Problemformulering  
Sverige ses som en global ledare inom jämställdhet och skapat en egen läroplan för 

förskolan vilken lyfter likheter mellan flickor och pojkar (Edström, 2009). I detta 

examensarbete behandlas ämnet jämställdhet i förskolan vilket ses som ett samhälleligt 

problem, dock inte helt outforskat. Hur ska förskolpedagoger bli lösningen i 

jämställdhetsfrågan i förskolan när de också är en del av problemet? Forskningsområdet 

har begränsats till förskolor i Gävle och med hjälp av en webbaserad enkätundersökning 

undersöks jämställdhetens utveckling och hur det tar form i det pedagogiska arbetet.  

Syfte  
Syftet är att undersöka hur förskolpedagoger hanterar frågan kring jämställdhet i det 

pedagogiska arbetet med barnen.  

Metod 
Metodval 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod i form av en webbaserad 

enkätundersökning då denna enligt Cohen, Manion & Morrison (2007) har potential att 

nå ett större antal deltagare vilket för oss mot vårt mål att få en överblick hur Gävles 

förskolor hanterar jämställdhet. Vid en första kontakt, via telefon, med Gävle kommuns 

förskolor, var majoriteten positivt inställda till att genomföra enkäten online, då enligt 

dem själva var detta tillvägagångssätt var minst tidskrävande samt enkelt att utföra. I ett 

andra steg sändes email till de förskolor som önskat medverka med länk till den 

webbaserade enkäten, där mailet ombads vidarebefordras respondenterna emellan av 

anledning till att detta efterfrågades av respondenterna. Tillit och ansvar lades på 

respondenterna för att detta skulle genomföras vilket var utom vår kontroll. Enkäten 

bestod av 11 flervalsfrågor samt fyra öppna där respondenterna fick möjlighet att skriva 

egna svar, vilket bör nämnas fick mycket positivt utfall med många svar. Enligt Cohen et 

al. (2007) kan enkätundersökningar online, vilket ej tillåter respondenten gå vidare till 

nästa fråga utan slutförd aktuell fråga, minska antalet deltagare då respondenten 

möjligtvis ej önskar svara på grund av personliga skäl och istället väljer att överge 

undersökningen helt och hållet. Med detta i åtanke valde vi att konstruera enkätfrågorna 

med flervalsfrågor där möjligheten fanns att ge ett neutralt svar och på så sätt möjliggöra 
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för respondenten att gå vidare till nästa fråga. De frågor som efterfrågade respondenternas 

egna kommentarer var inte obligatoriska att besvara utan kunde lämnas tomma.  

Urval 
Resonemanget som fördes kring urvalet var att få så högt antal respondenter som möjligt 

då föreliggande studie är kvantitativ. Till en början övervägdes att endast inkludera 

förskollärare i studien, vilket ändrades till att all verksam personal i direkt kontakt med 

barnen inkluderades för att utöka antal respondenter. Kön eller verksamma år inom 

barnomsorgen efterfrågades i enkätundersökningen trots att det inte var ett kriterium för 

deltagandet. Det slutgiltiga antalet respondenter räknades till 70 personer varav två var 

män. Kunskapen om vilken befattning respondenterna är anställda för inom verksamheten 

finns inte eftersom det inte efterfrågades. Urvalsmetoden för denna studie är ett 

bekvämlighetsurval eftersom samtliga förskolor i Gävle förekommer på Gävle kommuns 

hemsida vilket förenklade processen att kontakta dessa. Denna metod används med fördel 

för att kunna nå ut på ett bekvämt sätt till så många som möjligt.  

Tillvägagångssätt  
Ett konto skapades på ett webbaserat enkätprogram där 11 frågor varav fyra stycken 

öppna registrerades för respondenterna att besvara. Olika val gavs gällande 

uppbyggandet av frågorna, exempelvis antalet svarsalternativ eller om respondenten 

tilläts gå vidare utan att ha besvarat frågan. Då svaren börjat registrerats uppmanade 

webbprogrammet till betalning för att ha möjlighet att se alla respondenters svar, vilket 

genom mer noggrann undersökning av programmets krav om betalning möjligtvis 

kunnat undvikas. Svaren på enkätundersökningens frågor sammanställdes automatiskt i 

det webbaserade enkätprogrammet. Resultatet presenterades i form av cirkeldiagram 

med antalet svarande respondenter vid respektive svarsalternativ samt med procentsats. 

Endast frågor med svarsalternativ sammanställdes på detta sätt, de frågor vilka 

respondenterna fick möjlighet att skriva egna kommentarer sållades ut som citat. I 

kommentarerna som mottogs hade majoriteten av svaren liknande åsikter vilket är 

anledningen till att samtliga svar inte finns med i studiens resultat, med följd att 

kommentarer som medtogs får representera flera respondenter.  

Etiska överväganden  
Alla vetenskapliga studier rekommenderas att ta hänsyn till olika forskningsetiska frågor 

(Bryman, 2011.). Som Cohen et al. (2007)  påpekar gäller samma etiska regler för 

webbaserade undersökningar som pappersbaserade, ett missiv utarbetades och bifogades 
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vid kontakt med förskolorna. Eftersom det samlas in ny information från respondenter 

gäller samtyckes-, informations-, nyttjande- och konfidentialitetskravet (ibid.). Dessa 

krav är tillgodosedda i och med att i missivet informerades respondenterna om att 

deltagandet var frivilligt och anonymt samt att de när som helst kan välja att avbryta 

undersökningen. Vidare beskrev missivet hur materialet skulle komma att behandlas, att 

detta skulle ske konfidentiellt och under sekretess samt vid avslutad sammanställning 

förstöras. Endast vi två som genomför undersökningen samt vår handledare kommer att 

ha tillgång till det insamlade materialet. I och med detta uppfylldes samtliga krav i etiska 

överväganden.  
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Resultat 
Utifrån undersökningens syfte gällande hur förskolor i Gävle hanterar frågan kring 

jämställdhet i det pedagogiska arbetet med barnen genomfördes en webbaserad 

enkätundersökning. I enkäten medverkade totalt 70 personer varav två män och 

resterande var kvinnor. Medelåldern på respondenterna var 40 år och 19.5 räknades ut 

som medelvärdet på antal verksamma år inom barnomsorg. 67 av 70 pedagoger känner 

till att det i skollagen och läroplanen återfinns ett jämställdhetsuppdrag som ska prägla 

förskolans dagliga verksamhet, dock är det 58 personer, ca 83 procent, som uppfattar att 

det genomförs jämställdhetsarbete på förskolan.  

Resultatet i frågan gällande kännedomen om respektive förskola arbetat fram egna 

riktlinjer kring jämställdhet svarar 50 stycken, 71 procent, att de medvetna om detta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar antalet respondenters kännedom huruvida respektive förskola arbetat fram egna riktlinjer 

kring jämställdhet. 

Figur 1 visar antal respondenter som upplever att jämställdhetsarbete utförs på förskolan. 
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Vid frågan när respondenterna fick gradera hur aktivt de själva arbetar med jämställdhet 

i det dagliga arbetet, visade resultatet en jämn fördelning mellan tre av 

svarsalternativen, dock arbetade majoriteten ganska mycket med jämställdhet medan 

endast en person svarade inte alls.  

      

      

      

      

      

      

 

 

Respondenterna fick sedan ge egna exempel på hur de arbetar med jämställdhet i det 

dagliga arbetet. Ett genomgående tänk mellan pedagogerna var bland annat att de 

arbetar med jämställdhet med hjälp av likabehandlingsplanen och barnkonventionen. 

”Det är ett viktigt uppdrag att inte göra skillnad på barn.” I pedagogernas dagliga 

arbete bemöts barnen utifrån individperspektiv, inte utifrån vilket kön de har. 

Leksaker och material 

Det framkom i resultatet att könsneutrala leksaker och material används regelbundet på 

majoriteten av förskolor enligt respondenterna. Huvudparten av de insamlade svaren 

påminde om varandra varav följande citat representerar den röda tråd som kunde följas 

genom samtliga kommentarer till frågan ”Jag gör ingen skillnad på om det är pojkar eller 

flickor som leker med vilka leksaker eller leker vissa lekar. Jag uppmuntrar barnen på ett 

neutralt sett att leka, dansa, rollekar etc.” Respondenterna har ett neutralt tänkande 

gällande vilka leksaker barnen leker med och det görs ingen skillnad på vad som anses 

vara flickor och pojkars sätt att leka. Likaledes gällande böcker som anses utmana 

könsmönster och normer används regelbundet kommentarer liknande följande citat. ”Vi 

ställer utmanande frågor då vi läser böcker bl a om hur man kan se om någon är en flicka 

eller pojke, djuren i böcker t ex.” Av de frågor vilka tillät respondenterna att skriva fritt 

kan utläsas att majoriteten av respondenterna uppfattar sig arbeta för att främja 

jämställdhet i förskolan, se barnet utan att värdera utifrån kön, etnicitet eller religion. 

Figur 3 visar hur respondenterna graderar den egna delen av aktivt arbete med jämställdhet. 
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Vidare diskuterar respondenterna med barnen vad som exempelvis är ”kill- och tjejfärg” 

och försöker påvisa att exempelvis pojkar kan tycka om rosa. I traditionella sångtexter, 

exempelvis Björnen sover, byts ordet honom ut till björnen för att göra sången 

könsneutral. Respondenterna uttrycker att alla ska ha lika möjligheter i lek och aktiviteter 

oavsett kön. Barnen kan fastna i könsstereotypa lekar och kan behöva uppmuntras till att 

vidga vyerna.  

Pojkar uppmuntras visa känslor 

Respondenternas svar indikerar ett genomgående genustänk, trots detta antyder en del 

svar att pojkarna är det problematiska könet. Det nämns att flickorna ska kunna busa och 

vara starka och att pojkar uppmuntras visa känslor. ”Motverkar, fram för allt från pojkar, 

som säger dumma saker om flickor.” Om en ”killig” aktivitet genomförs och pedagogerna 

anser att inte flickorna tar tillräckligt med plats kan flickorna genomföra denna aktivitet 

utan pojkar för att se om de blir mer intresserade. Vad som ses som en ”killig” aktivitet 

nämns inte i respondenternas svar. Respondenterna nämner undersökningar som visar att 

pojkar i regel får mer tillsägelser än flickor.  

Familj och hem 

Resultatet visar att när respondenterna pratar om familj och hem i förskolan försöker de 

med hjälp av exempelvis bilder vilka visar män som sköter, enligt normer, kvinnosysslor, 

exempelvis laga mat, tvätta och ta hand om barn för att poängtera att familjer kan se olika 

ut. Det nämns även av respondenterna i dialog med barnen att inte utmärka vem i familjen 

som exempelvis bör tvätta barnets smutsiga jacka, då mamman mestadels förekommer.  

Ordval och handlingar 

Enligt respondenterna är sättet hur de bemöter barnen i ordval och handlingar viktigt i 

jämställdhetsarbetet på förskolan, som inkluderar sättet de kommenterar kläder och 

utseende. ”Vad bra att du har en långärmad tröja på dig idag när det är kallt ute”. 

Flickornas kläder tillskrivs oftast att vara söta och fina, medan pojkarna har coola och 

tuffa kläder, vilket respondenterna uppmärksammat och försöker istället kommentera 

klädernas utformning och funktion.  
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Respondenterna frågades om de anser att avdelningen de tillhör arbetar aktivt för att 

uppnå jämställdhet mellan barnen. Majoriteten, 70 procent, menar att detta genomförs. 

 

Resultatet i frågan gällande huruvida respondenterna reflekterat över om vad de 

förmedlar till barnen vad som är kvinnligt respektive manligt presenteras nedan. 

 

 

Figur 4 visar antalet respondenter som anser att avdelningen de tillhör arbetar aktivt för jämställdhet. 

Figur 5 visar respondenternas fördelning gällande egna reflektioner om vad de förmedlar till barnen 

gällande vad som är kvinnligt respektive manligt. 
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Nedan har respondenterna angett exempel på sina reflektioner kring vad de förmedlar 

till barnen.  

”T.ex. när de leker "mamma, pappa, barn" så kan det vara fler som vill vara mamma 

eller pappa och då säger jag att det kan vara två mammor eller två pappor i en familj.” 

”Uppmuntrar både tjejer och killar att prova på, allt från billek till prinsessklänningar. 

Mixar pojkar o flickor i grupper. Inget "puttinuttande" med flickor. Försöker tänka på 

att alltid vara lika mot både tjej o kille.” 

Dessa citat beskriver respondenterna hur de talar om för barnen att alla familjer inte 

behöver bestå av ”mamma, pappa, barn” utan att de kan bestå av pappa, pappa, barn 

eller mamma, mamma, barn. En analys kan vara att förskolpedagoger försöker lägga 

fram att det finns konstellationer av familjer än den norm som vanligtvis existerat. I lek 

uppmuntras både flickor och pojkar att utmana könsmönster genom prova nytt 

lekmaterial som inte vanligtvis ”hör till könet”.  

 

”Att inte prata om kläder, smink.” 

”Jag försöker variera min klädstil, så att jag inte bara klär mig stereotypiskt kvinnligt. 

Jag påpekar ofta att jag gillar färger som uppfattas som "killfärger". Jag reagerar inte 

om en kille har en klänning på sig i leken eller om en tjej har en brandmanströja, det 

ska inte vara något konstigt.” 

”Ofta medvetet också frågar flickor om de vill leka med bilar t ex.” 

Här fokuserar respondenterna på utseendefaktorer, exempelvis att inte kommentera hur 

barnen klär sig. Det andra citatet är ett exempel på hur förskolpedagoger kan försöka att 

inte särskilja pojkars och flickors uppfattning om vad som anses vara ”pojkfärger” och 

”flickfärger”. Ett exempel på hur vi tolkar situationen när förskolpedagogen förmedlar 

detta: ”Jag är flicka och jag gillar blått, vilken är en killfärg, men jag gillar blått ändå.” 

 

”T ex om en pojke gillar strumpor som är blommiga och barn retar honom för det. Då 

säger jag att det finns många som tycker om blommiga strumpor istället för att säga det 

finns pojkar som tycker om blommiga strumpor.  
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En respondent kan påvisa att något som kan ses som stereotypiskt för flickor faktiskt 

kan uppskattas av pojkar, men vad respondenten förmedlar direkt till barnen i ord är att 

många kan tycka om blommiga strumpor istället för att försöka normalisera pojkars 

uppskattning till blommor som kan ses som annorlunda.  

 

 

Nedan ställs frågan om respondenterna reflekterar huruvida sättet de uttrycker sig på 

skiljer från kommunikationen mellan en pojke och en flicka, exempelvis i deras tonläge 

och ordval.  

 

  

Figur 6 visar respondenternas spridning gällande kommunikation med barnen, om de upplever att sättet de uttrycker sig på, 

exempelvis i tonläge och ordval, skiljer sig mellan pojkar och flickor. 
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Respondenterna tillfrågades om förskolan har betydelse för vilken bild barnen får med 

sig gällande vad som är manligt och kvinnligt. Det uppmärksammades att en respondent 

inte alls tror att detta har betydelse för barnen.

Arbetas det medvetet med att främja flickors och pojkars lika möjligheter, oavsett kön, 

att prova på olika aktiviteter, genom att frångå de traditionella könsrollerna? Det 

uppmärksammades även här att en respondent avviker från majoriteten och svarat nej.  

 

  

Figur 7 visar hur respondenterna upplever att förskolan har betydelse för vilken bild barnen får med sig 

gällande vad som är manligt respektive kvinnligt. 

Figur 8 visar hur stor del av respondenterna som anser att det arbetas medvetet med att främja pojkars och flickors lika 

möjligheter genom att frångå de traditionella könsrollerna. 
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Majoriteten av respondenterna ser ett behov av fler manliga pedagoger inom 

förskoleverksamheten och nedan presenteras deras tankar kring detta.  

De respondenter som inte ser att förskoleverksamheten är i behov av fler manliga 

pedagoger uttryckte sina tankar kring detta som presenteras nedan: 

”Det spelar ingen roll om det är en manlig eller kvinnlig kollega. Det är det 

pedagogiska arbetet som ligger till grund. Jag har arbetat både med manliga och 

kvinnliga kollegor som inte borde vara pedagoger i förskolan av olika skäl. Jag har 

även träffat manliga och kvinnliga kollegor som är stora förebilder.” 

”Anser att det skall kunna vara jämställt bland barnen på förskolan oavsett om det 

arbetar manliga eller kvinnliga pedagoger på förskolan. Det ska inte ha någon 

betydelse i jämställdhetsarbetet.”  

”Vilket kön pedagogerna har ska inte spela roll, det är vad vi förmedlar, hur vi bemöter 

& på vilket sätt vi ser på barnen som är det viktiga.” 

I dessa citat beskriver respondenterna att det är deras kollegors kompetens, vad de 

förmedlar och bemötande med barn som ses betydelsefullt i det pedagogiska arbetet, det 

har ingen betydelse i jämställdhetsarbetet med vilket kön de har.  

 

Figur 9 visar andelen respondenter som ser ett behov av fler manliga pedagoger inom förskoleverksamheten. 
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”Det skall inte vara fler män för att de är män.” 

”Det är svårt att få in män i yrket då media etc målar upp män i förskolan som 

pedofiler, då vill inte föräldrarna heller att de ska vara i verksamheten, trots att de är 

mycket kompetenta.” 

Det första citatet är utan motivering att män inte bör arbeta inom förskoleverksamheten 

på grund av deras kön. Orsaken till att män inte bör arbeta inom verksamheten kan ha 

en del olika anledningar, vilket dock inte kan utläsas från respondentens citat. Den 

eventuella rädslan för att arbetsuppgifterna inte fördelas rättvist, exempelvis att de 

manliga förskolpedagogerna är ute och leker med barnen medan de kvinnliga tar på sig 

städningen efter inomhusaktivitet. Media målar upp en fördomsfull bild av verksamma 

män i förskolan som pedofiler och därmed kan det finnas en rädsla hos föräldrar att 

barnen går i en förskola med män. Denna fördom kan eventuellt avskräcka män till att 

söka arbete inom barnomsorgen.  

 

 

Här presenteras tankar från de respondenter som svarat ja: 

”Manliga förebilder behövs alltid tycker jag. Om det så är pappa, morfar eller en 

pedagog på förskolan.” 

”Det är bra med manlig förebilder för barnen, vi är trots allt olika!” 

”Det behövs manliga förebilder som kan bredda bilder på hur en kille ska vara/göra.” 

”Vi är olika vare sig vi vill eller inte och det är synd att barnen bara får träffa på det 

kvinnliga könet på förskolan. Det finns ingen för de killar eller tjejer som vill identifiera 

sig med männen.”  

”Barnen behöver givetvis både manliga och kvinnliga förebilder för att utvecklas och 

må bra. Det är inte alla barn som t ex lever ihop med sin pappa eller sin mamma och 

behöver då det andra könet som förebild.” 

Dessa citat beskriver hur respondenternas tankar kring betydelsen av att ha manliga 

förebilder i sitt liv och det spelar ingen roll om det är en förskolpedagog, pappa eller 

morfar. Betydelsen att kunna utvecklas, må bra, veta hur en kille ska vara/agera samt att 

flickor och pojkar ska kunna identifiera sig med det manliga könet. Det kan ses som 
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tillräckligt att ha manligt kön för att vara en förebild för barnen eftersom männen är 

underrepresenterade inom förskoleverksamheten. Vi kan tolka att det bör ställas krav på 

hur det manliga könet ska vara, att det inte bara ska finnas män för att de just är män, 

utan att de är en förebild som förespråkar jämställdhet och likabehandling.  

 

 

”Fanns det fler manliga så får barnen lättare att se att "även en man" kan byta blöjor, 

torka bord o s v och inte bara spela innebandy och fotboll.” 

”Hur gärna man än vill, kan man som kvinna aldrig se saker ur en mans synvinkel, 

ibland behövs det.” 

”Att manliga pedagoger kan lyfta andra saker och vinklar än vad de kvinnliga 

pedagogerna gör. Det är lätt att arbeta utefter sina egna intressen.” 

De respondenter som var positivt inställda till behovet av fler manliga förskolpedagoger 

uttrycker tankesätt vilka kan uppfattas som fördomsfulla. Enligt dessa respondenter har 

kvinnor och män olika sätt att se på saker och ting. Här skiljer respondenterna på män 

och kvinnor, att mäns perspektiv skiljer sig från kvinnans. Tänker respondenterna att en 

manlig förskolpedagogs agerande inte kan genomföras av en kvinnlig förskolpedagog? 

Finns en uppfattning hos barnen att en man inte kan torka bord och byta blöjor? 

 

”Viktigt att yrket får en högre status så fler män väljer yrket. Alla kön behövs!” 

För att på sikt visa att alla kan ex jobba med alla yrken de är intresserade av är det bra 

att barnen även ser detta i praktiken.” 

Dessa respondenter ser behovet av manliga förskolpedagoger på olika sätt. För att 

förskolpedagogernas yrkesstatus ska höjas bör fler män attraheras till yrket samtidigt 

som barnen bör se att män kan arbeta inom kvinnodominerande yrken.  

”VI behöver olikhet bland oss pedagoger för att kunna visa på att olika är bra. Sen hur 

fördelningen mellan män och kvinnor är kan inte vara en huvudfråga, men jag tror att 

eftersom barnen kommer med olika förutsättningar hemifrån är det bra att vi på 

förskolan kan möta upp med olika personligheter, styrkor och kvaliteer.  
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Detta citat uppfattas som att förskolpedagoger behöver visa för barnen att olika är bra 

oavsett kön. Med olika personligheter, styrkor och kvaliteter kan barnen oberoende av 

förutsättningar hemifrån mötas av en mångfald av vuxna där kön inte behöver vara en 

huvudfråga. Här tänker vi att om förskolpedagogen är man bidrar han automatiskt till en 

mångfald oavsett personlighet och kompetens.  

 

Vid denna fråga besvarades om respondenternas egna åsikter gällande jämställdhet 

stämmer överens med de riktlinjer som återfinns i förskolans läroplan. Här observerades 

återigen en respondent som givit avvikande svar gentemot resterande respondenter.  

I sina reflektioner kring hur deras åsikter gällande jämställdhet påverkar deras arbete på 

förskolan och bemötandet med pojkar och flickor är att se sig själva som förebilder ett 

genomgående tänk bland respondenterna samt vara medveten om att det kan bli fel 

ibland. Betydelsen av att möta varje barn utifrån individperspektiv oberoende kön var 

också ett av de gemensamma tankesätten.  

I övriga kommentarer har respondenterna nämnt tankar om att arbeta med jämlikhet i 

lika stor utsträckning som jämställdhet om än inte mer.  

 

 
 

Figur 10 visar om respondenternas egna åsikter stämmer överens med riktlinjerna i förskolans läroplan 
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Diskussion 
Ska barnen ses utifrån individ- eller könsperspektiv? 
Utifrån föreliggande studies kunskapsobjekt, jämställdhet i förskolan, upplever 

respondenterna sig ansvariga för att till viss del lösa problemet kring jämställdhet då de 

upplever sig ha god kunskap inom ämnet. Dock sträcker sig problemet utanför 

verksamhetens väggar och är enligt respondenterna ett samhälleligt problem. Resultatet 

visar två sidor, deras kunskap och egna åsikter. Genomgående bland 

förskolpedagogerna är att de ansåg sig själva se barnen utifrån individperspektiv, att vi 

är alla olika utifrån vår personlighet men inte vårt kön. Detta motsätter respondenternas 

kommentarer gällande deras uppgift att hjälpa forma barnen till att identifiera sig som 

män och kvinnor och vad som är manligt och kvinnligt, ge flickorna mer plats och 

pojkar ses som det problematiska könet. Förskolans uppgift är bland annat att flickor 

och pojkar ska ha samma möjligheter att utveckla sina egna förmågor utan att begränsas 

av traditionella könsmönster och könsroller (Skolverket 1998, reviderad 2010). Pojkar 

blir i regel mer tillsagda än flickorna samt att pojkarnas aktivitet i vissa fall kan komma 

att avbrytas av förskolpedagoger till fördel för att endast flickor ska kunna utföra denna 

utan pojkars inblandning. Flickor uppmuntras att kunna busa och vara starka medan 

pojkar uppmuntras visa känslor. Detta kan ses som att främja flickors beteende till att 

vara mer som pojkar och att styra pojkarna mot att uttrycka sig känslomässigt, som 

flickor anses göra. Varför kan inte barnens beteende ses utifrån individen istället för att 

deras beteende klassificeras efter ett visst kön och mönster? Varför uppmanas flickor att 

busa och vara starka och pojkar visa mer känslor när barnen ska ses utifrån ett 

individperspektiv? En tanke kring detta är att förskolpedagogerna är låsta vid tanken att 

jämställdhet uppnås när pojkar och flickor bryter sina beteendemönster utifrån sitt kön 

och inte agerar från sin egen person. Förskolpedagogernas resonemang är säkerligen 

menat att utmana barnen att utvecklas och överkomma rädslor genom att våga bryta sina 

mönster. Könsneutralitet nämndes tidigare i bakgrunden vilket vi relaterar till när 

respondenterna förklarar hur de avlägsnat ”könade” leksaker och böcker ur 

förskolemiljön samt hur de avstår att kalla barnen pojkar och flickor utan använder ord 

som alla barn eller kompisar. Svaleryd (2002) beskriver att med könsneutralt kreativt 

lekmaterial utvecklar barnen sina relationer till varandra, pojkar och flickor leker mer 

tillsammans samt att språket utvecklas istället för att de riktar sitt fokus mot leksaken. 

Deltagande förskolpedagoger vilka är verksamma på förskolor i Gävle har kännedom 

om likabehandlingsplaner och det jämställdhetsarbete som genomförs på just deras 
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förskola och att deras åsikter överensstämmer med de riktlinjer som presenteras i dessa. 

Varför kommer det sig att resultatet visar två sidor av detta? Förskolpedagogernas 

tankesätt präglas av jämställdhet men belyser ändå att agera olika utifrån pojkar och 

flickor. Eventuellt kan förskolpedagogernas arbete förenklas genom att arbeta med 

jämställdhet utifrån grupper med flickor och pojkar istället för att arbeta med dem 

individ till individ?  

Behövs det fler manliga pedagoger? 
Utifrån enkätundersökningens resultat kan vi utläsa att manliga förskolpedagoger är en 

minoritet inom förskolor i Gävle gentemot de kvinnliga kollegorna, av 70 medverkande 

respondenter var endast två män, cirka 3 procent. Vi diskuterade svaren där 

respondenterna tillfrågades om de ansåg finnas ett behov av fler manliga 

förskolpedagoger inom barnomsorgen, 66 procent ansåg att detta behov fanns. 

Respondenter som ej såg detta behov uttryckte att betydelsen av kön ej var av största 

vikt utan det pedagogiska arbetet som ligger till grund för huruvida mannen eller 

kvinnan är lämpad som förskolpedagog. Återigen kan detta kopplas till hur de bör 

behandla barnen och hur de egentligen gör det. Bör barnen se skillnad på 

förskolpedagoger utifrån kön? Respondenterna belyser behovet av fler manliga 

förskolpedagoger men samtidigt uttrycks att jämställdheten inte skulle påverkas utav 

detta. Gäller detta bland barnen eller tänker de kring jämställdheten bland personalen? 

Enligt Hedlin & Åberg (2012) förväntas männen tillföra något kvinnor inte kan på 

förskolan, manliga förskolpedagoger uppskattas mer av barnen samt bidrar till mer 

könsblandade personalgrupper. Respondenterna nämner att behovet av en ”mans 

synvinkel” ses som nödvändig och att barnen behöver manliga förebilder för att 

utvecklas. Brist på manliga förskolpedagoger associeras till att pojkar hamnar i 

underläge, blir orättvist behandlade och missförstådda enligt Hedlin & Åberg (2012). 

Det nämns också att fler män inom barnomsorgen skulle höja statusen för yrket. En 

tanke om detta är varför yrkesstatusen har betydelse i jämställdhetsarbetet? Påverkar en 

hög yrkesstatus med fler manliga pedagoger barnens utveckling? I en kommentar nämns 

att vi alla är olika och att förskolan bör bemöta barnen med olika styrkor och kvaliteter. 

Betyder detta att vi bara är olika utifrån kön, inte utifrån individ? Kvinnliga 

förskolpedagoger har med sannolikhet inte likvärdiga personligheter, kunskap och 

styrkor med varandra, så varför kan inte kvinnliga förskolpedagoger tillföra olika 

styrkor och erfarenheter? För att poängtera nämnde inte samtliga respondenter behovet 



Josefine Sterley & Susanne West   Pedagogik 61-90 hp, HT 2015 

Hälsopedagogiska programmet  

 

28 

 

av fler manliga förskolpedagoger utan vad förskolpedagogen förmedlar, deras tankesätt 

och hur de bemöter barnen som har betydelse för det pedagogiska arbetet.   

Metoddiskussion 
Den valda metoden bidrog med fördelar till den genomförda studien. Exempelvis bistod 

den syftet med det mål som satts upp att få med så många respondenter som möjligt. 

Vid första kontakt med respondenterna via telefon visade sig detta tillvägagångssätt 

tidskrävande. Den positiva upplevelsen med att kontakta respondenterna via telefon var 

den verbala kontakten till skillnad från ett opersonligt mail samt att majoriteten av 

respondenterna tackade ja till deltagandet. I och med att studien var en webbaserad 

enkät var respondenterna anonyma, vilket utlovades, dock finns ingen vetskap om vilka 

förskolor och hur många från varje förskola som medverkade. I relation till de 70 

förskolor som kontaktades och ca 70 medverkande respondenter, visar medelvärdet på 

att ca 10 personer per förskola deltog. För att poängtera är detta något vi inte har 

vetskap om. Ett annat tillvägagångssätt vilket övervägdes var att skriva ut enkäten i 

pappersform och dela ut den på respektive förskola. Dock uppfattades denna metod 

alltför tidskrävande på grund av utsatt tidsram. Tidigare nämnt i metodval lades tillit på 

att respondenterna vidarebefordrade mail innehållande missiv och länk till enkät, vilket 

de upplevde för dem ett enkelt och bekvämt sätt att nå ut till sina arbetskamrater. Detta 

steg var utom vår kontroll varav vetskapen om bortfall inte existerar samt hur många på 

varje förskola som deltagit. Detta har kunnat undvikas genom att samtliga deltagande 

respondenters emailadress efterfrågades vilket på grund av tidsbrist, inte genomfördes. 

Sammanfattningsvis upplevs studiens metod som genomtänkt och välfungerande.    

 

Framtida forskning 
Forskning inom föreliggande område är inte helt outforskat. Omfattande material 

återfinns gällande jämställdhet, bland annat förekommer svenska studier. Nya 

forskningsprojekt med syfte att undersöka förskolpedagogers tankesätt gällande det 

kvinnliga och manliga könet och hur de arbetar med dessa i det pedagogiska arbetet. 

Mer forskning behövs för att öka förståelsen mellan förskolpedagogers synsätt att se 

barnen genom individperspektiv och hur det krockar med hur de i praktiken hjälper 

barnen till att kunna identifiera sig som man eller kvinna.  
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Slutsats 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur förskolpedagoger hanterar frågan kring 

jämställdhet i det pedagogiska arbetet med barnen. Vi kan utläsa från resultatet att 

förskolpedagogerna har goda kunskaper gällande jämställdhetsarbete och hur arbetet 

sker på respektive förskola. Vidare visar resultatet att förskolpedagogerna omedvetet 

och indirekt styr pojkarna mot att bli mer som flickor och flickor mer som pojkar 

gällande känslor och beteende – tuffa, modiga tjejer och känslofulla pojkar. Teoretiskt 

sätt uppfyller förskolpedagogerna syftet, då de är väl insatta i frågan kring jämställdhet, 

dock ifrågasätts deras kompetens i praktiken. Respondenterna betonar vikten av att få 

vara som man vill, dock motsägs detta vid den omedvetna styrningen av pojkar och 

flickor. Frågan som kan ställas är att hur denna styrning hjälper förskolpedagogerna i 

jämställdhetsarbetet? Det bör betonas i förskolpedagogernas jämställdhetsarbete att man 

får vara som man vill så länge man är medveten om att alla har rätt att vara den de vill 

oavsett kön.  
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Bilaga 1 

Enkätfrågor - jämställdhet i förskolan 
 

Kön: _________ 

Ålder: ________ 

Antalet verksamma år inom barnomsorg/förskola: __________________ 

 

1. Som anställd på förskolan, känner du till att det finns ett jämställdhetsuppdrag i 

skollagen och läroplanen? 

Ja ____ Nej ______  

2. Oavsett om du känner till jämställdhetsuppdraget, anser du att det genomförs 

jämställdhetsarbete på förskolan? 

Ja ____ Nej ______  Vet ej ____ 

3. Känner du till om er förskola har utvecklat egna riktlinjer gällande 

jämställdhetsarbete? 

Ja ____ Nej ______  Vet ej ____ 

4. I vilken grad anser du att du aktivt arbetar med jämställdhet i ditt dagliga arbete? 

Inte alls ____ Till viss del _____ Ganska mycket _____  

Hela tiden ____ 

5. Ge gärna exempel på hur du arbetar med jämställdhet i det dagliga arbetet.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________ 

6. Anser du att den avdelning du tillhör arbetar aktivt för att uppnå jämställdhet 

bland barnen?  

Ja _____ Nej _____       Ibland _____ Vet ej ____ 

7. Har du reflekterat kring ditt dagliga arbete på förskolan gällande vad du 

förmedlar till barnen vad som är kvinnligt respektive manligt? Om nej, fortsätt 
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till fråga 9.  

Ja ____ Nej _____ Till viss del _____ 

8. Om ja eller till viss del, ge gärna exempel på dina reflektioner kring vad du 

förmedlar.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________ 

9. Reflekterar du någon gång över om sättet du uttrycker dig på är olika, beroende 

på om du kommunicerar med en pojke eller flicka? (Exempelvis tonläge och 

ordval.) 

Ja ____ Nej _____ Till viss del _____ 

10. Tror du att förskolan har betydelse för vilken bild barnen får med sig om vad 

som är manligt och kvinnligt?  

Inte alls ____ Till viss del ____  Mycket _____ Vet ej 

____  

 

11. Arbetas det medvetet med att främja flickor och pojkars lika möjligheter, oavsett 

kön, att pröva olika aktiviteter, genom att frångå de traditionella könsrollerna?  

Ja ___ Nej ___ Till viss del ____  Vet ej ____ 

12. Anser du att det behövs fler manliga pedagoger för att uppnå jämställdhet bland 

barnen på förskolan?  

Ja ___ Nej ____ Vet ej ____ 

Övriga synpunkter 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________ 
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13. Tycker du att dina personliga åsikter stämmer överens med de riktlinjer gällande 

jämställdhet som återfinns i förskolans läroplan?  

Ja ___ Nej ____  

14. Om du svarat ja på föregående fråga, hur tror du att dina åsikter påverkar ditt 

dagliga jämställdhetsarbete på förskolan och hur du bemöter pojkar och flickor?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 

Övriga kommentarer  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 

Missiv 
 

 

 

Vi är två studenter från Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle som ska 

skriva ett examensarbete inom ämnet pedagogik. Syftet är att undersöka hur förskolor 

hanterar frågan kring jämställdhet i det pedagogiska arbetet med barnen. Deltagandet är 

helt frivilligt och anonymt, ni kan välja att avbryta om/när ni vill. Svaren samlas in och 

behandlas under sekretess. Materialet kommer endast att användas för denna studie och 

förstörs efter sammanställning. Vi behandlar materialet konfidentiellt och det är endast 

våra handledare och vi som arbetar med ämnet som kommer att ha tillgång till det 

insamlade materialet. 

 

 Tack för din medverkan!  

 

 Vänliga hälsningar 

 

 Josefine Sterley  

 hhp13jsy@student.hig.se 

 Susanne West 

 hhp13skn@student.hig.se 

 

 

 

 

 

 

 


