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Sammanfattning 
 
Bakgrund 

 
I förskolans läroplan Lpfö (98 rev 2010) står det beskrivet att verksamheten ska arbeta med 

jämställdhet mellan könen. I vår bakgrund beskriver vi relevant litteratur rörande jämställdhet 

mellan pojkar och flickor i yngre åldrar samt förskollärares förhållningssätt gällande barns 

lek. Vi som bedrivit studien var nyfikna på hur förskollärare uppfattar jämställdhet samt om 

och hur verksamma förskollärare arbetar med detta. 

 
Syfte 

 

 

Syftet med vår studie är att ta reda på om och hur förskollärare arbetar med jämställdhet samt 

hur de uppfattar jämställdhet. Vi vill även undersöka hur de förhåller sig till pojkar och flickor 

i den fria leken inomhus/utomhus. Genom studien vill vi ta reda på om förskollärare upplever 

möjligheter eller svårigheter med att bedriva ett jämställdhetsarbete. 

 
Metod 

 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod genom intervju och strukturerad observation. 

Den kvalitativa metoden valde vi då vi anser den vara mest relevant för vår studie för att få en 

övergripande inblick i förskollärarnas tankar samt hur förskollärarnas förhållningssätt 

synliggörs i barnens lek. Studien genomfördes på tre olika förskolor med verksamma 

förskollärare och barn som är i åldern 2,5 – 3,5. Totalt genomfördes nio intervjuer och sjutton 

observationer. 

 
Resultat 

 
På förskolorna där studien genomfördes framkom det att det finns en medvetenhet om hur ett 

jämställdhetsarbete kan bedrivas. Förskollärarna beskriver de metoder de använder sig av för 

att bedriva en jämställd pedagogik mellan pojkar och flickor.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1 INLEDNING .......................................................................................................... 1 
1.1 Syfte ............................................................................................................................................................ 1 

1.2 Frågeställningar .......................................................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................................................. 1 

2 BEGREPPSFÖRKLARINGAR ............................................................................. 2 

3 BAKGRUND ......................................................................................................... 3 
3.1 Normer gällande pojkar och flickor ............................................................................................................ 3 

3.2 Förskollärares förhållningssätt rörande jämställdhet mellan könen ............................................................ 3 

3.3 Aktivt arbeta med jämställdhet ................................................................................................................... 4 

3.4 Svårigheter och motstånd med jämställdhetsarbete .................................................................................... 5 

3.5 Barns erfarenheter möjliggör lärande.......................................................................................................... 6 

3.6 Den pedagogiska utomhusmiljön ................................................................................................................ 9 

4 TEORETISK RAM .............................................................................................. 10 
4.1 Teori genus ............................................................................................................................................... 10 

5 METOD ............................................................................................................... 12 
5.1 Val av metod ............................................................................................................................................. 12 

5.2 Strukturerad observation ........................................................................................................................... 12 

5.3 Intervju ...................................................................................................................................................... 12 

5.4 Urval ......................................................................................................................................................... 13 

5.5 Egen förförståelse ..................................................................................................................................... 13 

5.6 Genomförande .......................................................................................................................................... 14 

5.7 Analys ....................................................................................................................................................... 14 

5.8 Etik ............................................................................................................................................................ 15 

6 PRESENTATION AV FÖRSKOLORNA ............................................................. 16 

7 RESULTAT ......................................................................................................... 17 
7.1 Intervju ...................................................................................................................................................... 19 

8 DISKUSSION ..................................................................................................... 23 
8.1 Teoridiskussion ......................................................................................................................................... 29 

8.2 Metoddiskussion ....................................................................................................................................... 29 

8.3 Didaktiska konsekvenser .......................................................................................................................... 30 

8.3.1 Fortsatt forskning .................................................................................................................................. 30 

 

 



1  

1 INLEDNING 
Vi har valt att bedriva en studie om jämställdhet mellan pojkar och flickor i förskolan med 

fokus på förskollärares förhållningssätt gentemot barn i leksituationer. Vi vill även ta reda på 

om och vilka svårigheter förskollärare upplever gällande jämställdhet. 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) står det att förskolan ska arbeta med jämställdhet 

mellan könen. Vår ambition med studien är att erhålla kunskap om jämställdhetsarbete och hur 

förskollärare didaktiskt arbetar med detta. Vi vill se hur förskollärare förhåller sig till flickor 

respektive pojkar inomhus och utomhus i barnens lek. Utifrån vår erfarenhet av 

förskollärarutbildningen upplever vi att utbildningen inte belyst jämställdhetsfrågor. Detta 

resulterar i att vi anser att det blir problematiskt att bedriva ett medvetet jämställdhetsarbete 

som yrkesverksamma förskollärare. 

Det är för oss intressant att ta del av tankar, erfarenheter och kompetens hos verksamma 

förskollärare som på olika sätt strävar efter att nå läroplanens värdegrund och mål. Jämställdhet 

mellan könen är ett stort ämne som vi upplever att de flesta har en åsikt eller uppfattning om. 

Det finns de som inte vet vad det innebär eller inte anser det viktigt medan andra brinner för 

ämnet och ser det som ett av de viktigaste uppdragen. 

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att ta reda på om och hur förskollärare arbetar med jämställdhet samt 

hur de uppfattar jämställdhet. Vi vill även undersöka hur de förhåller sig till pojkar och flickor i 

den fria leken inomhus och utomhus. Genom studien vill vi ta reda på om förskollärarna 

upplever möjligheter eller svårigheter med att bedriva ett jämställdhetsarbete. 

1.2 Frågeställningar 

Hur förhåller sig förskollärare till jämställdhet mellan yngre barn i förskolan? Om förskollärare 

arbetar med jämställdhet och hur bedrivs arbetet? 

Hur förhåller sig förskollärare till flickor och pojkar i leksituationer utomhus respektive 

inomhus? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att genomföra vår datainsamling på tre olika kommunala förskolor där barn i den 

yngre åldern (barn i åldern ett till tre år) har varit av intresse. En av de valda förskolorna har en 

jämställdhetsprofil, de två andra förskolorna har som mål att bedriva ett medvetet 

jämställdhetsarbete. I den ena av de två förskolorna är en förskollärare delaktig i en genusgrupp 

från kommunen och från den gruppen delar hon med sig av sin kunskap till övriga kollegor. 
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2 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Samtliga begreppsförklaringar här nedan är hämtade från ordlistor och från relevant litteratur. 

 
Jämställdhet - innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter 

att forma sitt liv och samhället (NE, 2015). 

 
Genus- genus kommer från det engelska ordet ”gender” och betecknar det sociala och 

kulturella könet. Med det menas de uppfattningar och föreställningar som finns i vårt 

samhälle om vad som är kvinnligt och manligt (Hedlin 2006). 

 
Genusmedvetet och jämställt pedagogiskt arbete - Enligt Svaleryd (2002) bör man som 

förskollärare ha självinsikt om hur hen styrs av värderingar och könsnormer för att planera och 

bedriva verksamheten. Svaleryd menar vidare att man i arbetslaget och personalen på 

förskolan har ett tydligt förhållningssätt. Förskollärarna ska möjliggöra att problematisera 

samhällsnormen och ge möjlighet till barnen att få ökad självinsikt att få välja framtid utifrån 

sitt individuella behov. 

 
Genusordning - Genusordning beskriver den ordning i samhället som särskiljer och sorterar 

kvinnor och män. Den är osynlig och oftast omedveten. Vi förknippar färger, beteenden, 

egenskaper, arbetsplatser med mera, med kvinnligt eller manligt (Hedlin 2006). 

 
Könsstruktur – innebär att det finns traditioner, normer, ramar och förväntningar på hur vi ska 

vara utifrån våra kön, att kvinnor och män arbetar med något stereotypiskt och beter oss enligt 

samhällets förväntningar (Hedlin 2006).
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3 BAKGRUND 
I detta avsnitt belyses relevant forskning och litteratur gällande jämställdhet mellan pojkar 

och flickor. 

3.1 Normer gällande pojkar och flickor 

Wedin (2009) beskriver Hirdmans forskning som belyser att det manliga värderas högre än det 

kvinnliga. Det beskrivs att pojkar i förskolan lättare får uppmärksamhet av förskolläraren än 

vad flickor får. Hirdman menar även att det är mer accepterat i samhället att en flicka benämns 

som ”pojkflicka” än att om en pojke anses ”flickaktig” är detta inte lika accepterat. Detta visar 

på att det manliga värderas högre än det kvinnliga för att det är mer ”naturligt”. Hon anser att vi 

som individer skapar våra egna normer utifrån vad som är kvinnligt och vad som är manligt. 

Det kan i grunden vara att manligt och kvinnligt hålls isär när det tillexempel gäller leksaker, 

barnkläder och vad de leker med på förskolan. Det kan även visas i vilka förväntningar det 

finns på pojkar och flickor; flickor förväntas vara söta, rara och snälla medan pojkar ska vara 

hårda, tuffa och starka. 

När flickor gör saker som är ”pojkaktiga” så som springer runt, skriker och bråkar så är det ett 

normbrott. När pojkar är bråkiga så blir de ofta bekräftade och får höra att förskollärarna förstår 

att något är fel, men flickorna som är bråkiga får en enkel tillsägelse eller bestraffning. Wedin 

menar vidare att vi blir formade utifrån samhällets normer. Detta kan exempelvis framträda i 

barnens sportutövande. De kön som representerar en specifik sport får mest uppmuntran och 

förståelse när ett barn vill börja i, eller utöva denna sport, då det anses vara det normala. 

3.2 Förskollärares förhållningssätt rörande jämställdhet mellan 
könen 

Jämställdhet blir till i mötet med andra, detta kan uttryckas genom kroppsspråk, ordval, 

handlingar och i hur vi agerar i mötet med individen menar Wedin (2011). Vi har förväntningar 

på den vi möter och mötet signalerar hur vi menar att individen ska vara. Odenbring 

(2010)beskriver i sin avhandling att förskollärare är medvetna om traditionella könsmönster 

och att de har en strävan att motverka dessa. Även om förskollärarna har ambitionen och 

medvetenheten att arbeta mot traditionella könsmönster resulterar det i att de inte når upp till 

deras ambition. I Davies studie (1984) har det förts en diskussion om traditionella 

förväntningar på kön. Studien visade att flickor förväntas vara duktiga och tysta. Studien 

resulterade även i att toleransen var lägre för de flickor som var besvärliga och stökiga än för 

de pojkar som hade ett likvärt beteende. 
 

Vi såg hur flickorna berövades sådant som möjligheten att utveckla mod, egen vilja, initiativförmåga, att 

vara huvudrollsinnehavare och att tro på sig själv. På samma konsekventa sätt berövades pojkarna 

möjligheten att utveckla empati, hjälpsamhet, närhet, positiv kroppskontakt, relationer, språk och mycket 

annat (Wahlström 2003, s. 8). 
 

Utifrån observation menar Wedin (2011) att förskollärare tilltalar pojkar mer och att de får 

uppmärksamhet som visas vara mer negativ än den uppmärksamhet flickor får. Detta har visat 

sig genom förskollärarnas agerande där de gav mer tillsägelser till pojkarna som till exempel: 

"sluta nu" och "gå och sätt dig". Pojkarna fick även tillsägelser med ordet inte, "spring inte, 

skrik inte så, pojkar". En del av pojkarna som fick kommandon lyssnade med en gång medan 

någon annan behövde mer tillsägelser från förskolläraren. 
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Hon menar vidare att flickor istället fick uppmaningar såsom "kan du gå och sätta dig nu” eller 

"kan du använda en annan spade”. Det resulterade i att flickorna lyssnade på förskolläraren och 

en dialog uppstod mellan förskollärare och barn. Det kom till förskollärarnas kännedom efter 

synliggörandet av deras tilltal att flickor visade mer ansvar. Wedin (2011) beskriver vidare om 

tydliga skillnader gällande förskollärarnas möte med barnen. Flickorna fick höra att de är söta 

och fina. Pojkarna fick höra att de var tuffa och de fick även kommentarer om sin fysik, "vad 

stark du är" medan flickorna fick kommentarer om vad de presterat, "va fint du har ritat". Det 

resulterade i att förskollärarna diskuterade om barnens självkänsla. En stark självkänsla 

kommer inte om barnet får höra vad fina kläder hen har eller vilken fin bild de målat, men om 

barnet får höra att de har bra fingrar att rita med stärks självkänslan. 

 
Även Odenbring (2010) hänvisar till ett exempel där en traditionell syn på flickor synliggörs, i 

detta exempel ska barnen baka muffins. Analysen visar på att flickorna får ett större ansvar 

men pojkarna väljer istället att leka. Ansvaret på flickor beskrivs också där flickor används som 

stötdämpare, vilket menas att de placeras bredvid stökiga barn. När det av ordningsskäl anses 

vara för stökigt placeras en flicka eller en av de vuxna ut som stötdämpare. Observationerna 

tyder dessutom på att förskolläraren undviker att placera stökiga eller pratiga barn (pojkar) 

bredvid varandra, vilket de verifierar i intervjuerna. 

 
Förskollärare i förskolan har observerat varandra och samlats för att diskutera den insamlade 

informationen. Resultatet visade att förskollärare samtalar mer med flickor och oftast med en 

mjuk röst. Till pojkarna samtalade de med en mer grov röst och de använde sig inte av lika 

långa meningar som med flickorna. 

Utifrån förskollärarnas reflektioner kunde de fastställa att de inte ville störa pojkarnas lek, de 

upplevde även att pojkarna är mer upptagna i leken. Till följd av observationen kunde de 

konstatera att pojkar och flickor inte får ett bemötande på lika villkor. Utifrån detta kunde de 

även se att flickorna fick mer språkträning än pojkarna. 

 

Odenbring (2010) beskriver utifrån Francis studie (1998) som granskat grupperingar i 

förskolan att det i barnens lek förekommer grupperingar. Studien påvisade att det i grupper 

bestående av endast flickor resulterade i att de vågade visa mer mod än vad de gjorde i 

blandade grupper. Studien visade även att flickor i de blandade grupperingarna blev tilldelade 

den rollen som blev över och det var även den rollen med lägst status. 

3.3 Aktivt arbeta med jämställdhet 

Förskollärarens förhållningssätt är avgörande för att bedriva ett jämställdhetsarbete i 

verksamheten. Det är betydande att förskolläraren blir medveten om hur könsmönster visas i 

relation vuxen och barn (Wedin 2011). Hon beskriver vidare att förskolläraren ska ha 

jämställdhetsmålen från förskolans läroplan i åtanke där det står att den vuxnas handling ska stå 

i fokus. Barnen ska ges samma möjligheter oavsett kön och med en medvetenhet hos 

förskolläraren gällande könsmönster kan läroplanens mål uppnås. 

 

De vanligast förekommande metoderna gällande jämställdhetsarbete i förskolan beskrivs av 

Eidevald (2011). Ett tillvägagångssätt är att föra samtal på lika villkor till flickor och pojkar 

samt att ändra miljön för att bryta det som förefaller vara stereotypiskt för flickor och pojkar. 

Syftet med detta är att bryta det normativa beteendet som förefaller vara naturligt för könet. 

Förskollärarnas ambitioner är inte att utgöra hinder för den stereotypa leken eller barnens 

beteende, ambitionen är att erbjuda mångfald och variation.  
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Eidevald beskriver även att förskollärare kan fråga sig själva vad de anser vara manligt och 

kvinnligt och försöka att möta barnet som individ och inte utifrån kön. 

 

För att stimulera jämställdhet kan förskollärarna även observera barnen och synliggöra barnet 

förmågor och stärka det pojkar och flickor har lite erfarenhet av.  Han menar vidare att de 

strategier förskollärare använder sig av förekommer i olika sammanhang exempelvis att dela 

upp flickor och pojkar eller att blanda grupper. Även Odenbring (2010) belyser i sin 

avhandling om att blanda flickor och pojkar i grupper och det resulterade i att flickor fick en 

ansvarsroll i att dämpa de stökiga pojkarna. 

 

Det är viktigt att vara genusmedveten i de planerade aktiviteter som bedrivs samt att föra en 

diskussion och reflektera kring sitt förhållningssätt. Wedin (2011) konkretiserar de metoder 

som är relevanta för ett jämställdhetsarbete i förskolan. Att "sätta på sig genusglasögon" 

innebär att som förskollärare se förskolan ur ett genusperspektiv och detta möjliggör en insikt 

om hur man bedriver sitt arbete utifrån sin yrkesroll gällande jämställdhet. För att nå detta är 

observation och kartläggning ett steg för att synliggöra det omedvetna i verksamheten. 

Eidevald (2011) för en diskussion gällande observation av varandra. Det är en strategi som kan 

synliggöra det förhållningssätt förskolläraren har med barnen. Reflektion av den insamlade 

informationen kan leda till medvetenhet som i sig kan stärka jämställdhetsarbetet. Det är därför 

viktigt att observationen och analysen får utrymme till reflektion. 

 

Resultatet av observationerna bidrog till att förskollärarna kunde reflektera och göra en 

förändring. En åtgärd var att i tillsägelser undvika ordet ”inte” och de även skulle minska 

tillsägelser till pojkarna generellt. Förskollärarna använde sig istället av: "vilka regler har vi när 

det gäller att springa inne?", "det är bättre att gå här inne" eller "jättebra om ni kan gå istället".  

En till åtgärd de använde sig av var att samtala mer med pojkarna. De fick utrymme för mer 

samtal i hallen och då barnen var indelade i mindre grupper. Förskollärarna ville även stärka 

självkänslan hos barnen och för att göra detta ville de undvika att värdera utseendet eller 

barnets prestation istället se individen (Wedin 2011). 

3.4 Svårigheter och motstånd med jämställdhetsarbete 

Hedlin (2006) beskriver olika anledningar till varför arbetet med jämställdhet inte kommit 

längre.  Hon menar att jämställdhet är ett ämne med varierande uppfattningar. Det bidrar till att 

det kan innebära svårigheter med att arbeta förebyggande gällande den rådande maktordningen 

som finns. Problematiken grundas sig inte enbart på okunskap om ämnet utan även i en rädsla 

för att bli anklagad att som individ inte agera eller tänka jämställt. Det leder till en mer 

negativitet gällande ämnet. Vidare menar Hedlin att jämställdhet är något som angår alla 

individer alltid. Det gäller att få en självinsikt om att “kanske även jag” istället för “nej, detta 

angår inte mig”. Motstånd finns överallt och inom alla ämnen. Det finns de som ställer sig 

skeptiska och även kritiska till arbete med jämställdhet då de anser att “det är för stort och svårt 

ämne” eller att “vi har det bra som det är”. En del ser även de som bedriver 

jämställdhetsfrågor som fanatiska och att de begär radikala förändringar. Ofta hävdas det även 

att i arbetet med jämställdhet kan man inte undgå det biologiska hos människan “pojkar är 

bråkiga och behöver springa av sig” eller “flickor är stillsamma och lydiga”. 

 

Jämställdhetsarbetet som bedrivs av förskollärare i förskolan medför en del svårigheter då varje 

människa är präglade av de normer och strukturer som förekommer i samhället, i hemmet och 

på förskolan (Hedlin 2006). Förskolan ska verka för att möjliggöra att varje barn skall 

utvecklas till den individ den vill. Svårigheten ligger i att det i var och en av oss finns ett 

omedvetet beteende som präglar våra handlingar och förhållningssätt. 
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Barn får tidigt kännedom om de rådande normer, strukturer och värderingar som finns i 

samhället och som människor i barns närhet upprätthåller. På så vis förs detta vidare till den 

yngre generationen. Den eller de som bedriver ett jämställdhetsarbete kommer med stor 

sannolikhet att stöta på motstånd från olika håll. Det kan vara kollegor, föräldrar eller 

skolledningen som anser att genusteori är ett stort och svårt ämne och på så vis endast ser 

hinder. 

 

En del människor ser jämställdhet som något självklart och på så vis är det inte viktigt att 

belysa. Det finns även ett motstånd hos vissa där det håller med om att det är viktigt att arbeta 

med jämställdhetsmål men att när det väl gäller att diskutera ämnet eller förvandla ord och 

strävans mål till handling ser de endast hinder och svårigheter. Det finns även de som hävdar 

att könsroller är biologiskt förutbestämt och samtidigt finns rädslan för att detta ska komma att 

förändras genom att bedriva ett jämställdhetsarbete. Hedlin menar vidare att detta blir en 

motsägelse att påstå att det ej går att förändra men samtidigt vara rädd för att det skall ändras. 

 

De som arbetar med jämställdhetsfrågor kan möta en del motstånd menar Hedlin (2006). Hon 

beskriver de argument som kan uppstå. Jämställdhet kan upplevas som något slags tvång, ”nu 

ska väl flickorna tvingas bli svetsare och pojkarna balettdansörer”. Dem som ställer sig kritiskt 

till jämställdhet har även argumenterat utifrån den biologiska aspekten. De argument som är 

typiska är att beskriva pojkar och flickor utifrån det som förefaller vara naturligt och biologiskt 

betingat utifrån kön. Flickor förväntas att vara passiva, lydiga och tysta medan pojkar anses 

vara bråkiga och aktiva. De som förhåller sig kritiska till jämställdhet menar även att de olika 

aktörer som förekommer i samhället som skola, förskola, politiker har ambitioner att ”göra om 

barnen”. 
 

Det svåraste med en pedagogik som är jämställdhetsbaserad är att få motstridiga föräldrar att 

bredda sin syn på kvinnligt och manligt menar Wahlström (2003). Vidare beskriver hon att det 

är viktigt att föräldrar med detta bemötande ej får förstöra den pedagogik som skall bedrivas på 

förskolan. Genom att skapa en god och trygg relation med föräldrarna kan man på olika vis låta 

dem ta del av läroplanen samt det arbetet som bedrivs på förskolan. Wahlström uppmanar även 

vikten av att bredda synen för pojkar och flickor och det är viktigt att pojkar ska få möjlighet 

att vara ”flickaktiga” i samma utsträckning som flickor får vara ”pojkaktiga” (Bayne 2009). 

3.5 Barns erfarenheter möjliggör lärande 

Eidevald (2011) beskriver att om det sker förändringar i skapandet av leksaker och 

förändringar av könsmönster som visas i litteratur och film så kan det bidra till förändring i 

barnens lek.  Wahlström (2003) menar att barn i förskolan på olika sätt får bekanta sig 

med ”sagans värld”. I så väl barnlitteratur, sagor och filmer får barn möta olika figurer och 

karaktärer. Generellt är huvudrollen en pojke och birollen en flicka. Den slutsatsen går att dra 

genom att räkna upp antal barnböcker där pojkar bär huvudrollen (Bamse, Nalle puh, Alfons, 

Pettson och Findus). Givetvis finns det böcker med flickor som har huvudroll men de är 

betydligt färre (Pippi Långstrump). 

Wahlström (2003) menar vidare att det blir problematiskt när sagor och barnlitteratur 

domineras av att pojkar har huvudrollen och tillskrivs egenskaper som starka, modiga och 

flickor har birollen som den stöttande och försiktiga. Hon menar att det är viktigt att låta flickor 

axla huvudrollen och vidga vyerna och tillåta alla barn oavsett kön att vara både biroll och 

huvudroll. 

  



77  

Detta leder till att barnen får möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, öka sitt 

självförtroende samt sin självkänsla. 

 

Enligt tidigare undersökningar som fokuserat på barns lek har det åskådliggjorts att pojkar 

använder sig av större ytor i sin lek än vad flickor gör. Flickor leker generellt på en mindre yta 

och använder sig av färre lekmaterial. Pojkarnas handlingsmönster gällande makt har visat sig 

vara att ta stor plats, både när det gäller yta och ljud. Flickornas handlingsmönster gällande 

maktkamp var istället att använda sig av att utesluta någon från leken. Det har påvisats i studier 

som bedrivits på förskolor att pojkar får mer utrymme av personalen. Dock har det inte 

diskuterats om det förefaller vara vanligt förekommande att det gäller alla pojkar och det har 

inte beskrivits hur de pojkar som varit lugna blivit bemötta av förskollärarna. Till följd av detta 

förblir bilden av flickor att de håller sig i bakgrunden och att pojkar tar plats och tar för sig. 

 

Att pojkar och män är mer rebelliska och bryter mer regler förundras Wahlström över, hon 

ställer sig frågan om det är för att pojkar oftast umgås i grupp eller om det är för att pojkar får 

tillsägelser för de handlingar som ej upplevs som positiva från förskollärarna (Bayne 2009). 

Det finns en debatt som pågått i flera år om att det bidrar till jämställdhet med manliga 

förskollärare i förskolan, något som Wahlström ifrågasätter eftersom förskolan enligt 

läroplanen ska bredda könsrollerna och försöka eliminera  de  stereotypiska  könsrollerna 

dagens samhälle består utav. I en studie som bedrevs i Nya Zeeland av Major, Santoro (2013) 

har det synliggjorts att lärare har olika uppfattningar om sina elever beroende på om eleven var 

en flicka och pojke. Studien visar att lärarnas till viss del omedvetna förhållningsätt gentemot 

pojkar/flickor och okunskap om genus påverkar barnen. 

Eleverna var präglade av lärarnas uppfattning och hade likvärdig uppfattning på sig själva och 

sina klasskamrater. Flickan som medverkar i studien ansåg vara en känslig och duktig elev, 

pojken ansågs vara en löjlig, högljudd elev. De stereotypiska uppfattningarna, kraven, 

förväntningarna visar sig upprätthållas i studien. I många delar av världen har lärare mycket lite 

förståelse för genus och komplexibilitet som finns när det gäller genus. 

Major, Santoro (2013) menar att genom att inkluderar nutida forskning angående genus och 

kön i lärarutbildningar kan dessa stereotypiska uppfattningar brytas och barnen kan erbjudas en 

mer jämlik pedagogik och förhållningsätt ifrån sina pedagoger. Blivande lärare får genom mer 

kunskap insikt i deras eget beteende, bemötande och föreställningar. 

 

I Lpfö (98, rev 2010) beskrivs grundläggande värden, om alla människors lika värde och 

jämställdhet mellan könen som förskolan har som uppdrag att hålla levande i arbetet med 

barnen. I förskolans verksamhet genomsyras det etiska förhållningssättet som jämställdhet och 

rättvisa. Det beskrivs även att de vuxna i förskolan är barnens förebilder. 

Vidare menar Wahlström (2003) att pojkar tränar på huvudrollen och flickor på birollen även 

När förskollärare inte ser eller är i närheten. Att som birollsinnehavare försöka ta plats och göra 

sig hörda i det offentliga rummet där huvudrollsinnehavare inte lärt sig att lyssna, vänta och ge 

plats är inte lätt. 

 

Förskolan har en viktig roll att förebygga traditionella könsroller och erbjuda barnen en värld 

där alla barn ges samma möjlighet att inneha olika roller där pojkar och flickor representeras i 

lika stor utsträckning. Förskollärare i förskolan delar omedvetet in pojkar och flickor i en 

flick/pojkvärld där de tillskrivs egenskaper och roller.   

Wahlström (2003) belyser att detta kan ses som en hård sanning men att den också uppmanar 

till förändring och möjlighet att bli medveten om det omedvetna samt skapa en ny norm där 

alla barn oavsett kön får växa i olika sociala roller. 
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Barns lek 
När det talas om leken fokuserar många förskollärare på miljön, det vill säga den pedagogiska 

miljön. Pramling och Johansson (2012) beskriver att man i historien försökt göra en brygga, 

mellan hemmet och förskolan för att dessa två miljöer ska komplettera varandra. Det var Fröbel 

som var den första att väcka det intresset att miljön spelar roll i inlärningen. Han ville se 

förskolan som en plats där idéer föds och material testas genom kreativitet. 

Pramling och Johansson (2012) menar vidare att det är förskollärarna som utgör miljön på 

förskolan, att göra den intressant och inbjudande och att tillsammans med barn skapa en miljö 

som utmanar och utvecklar barn. Barn ska även få möjlighet att delta i att utforma och utveckla 

miljön. Förskollärare har som ambition att utveckla miljön och låta barnen vara med att 

förändra efter barns intresse och behov, detta för att främja barns delaktighet och 

medbestämmande. 

 

Att barnen själva ska få skapa sin egen lek är något som Eidevald (2011) förespråkar. Eftersom 

barnen lär sig visa respekt för varandra samt att de lär sig ta hänsyn till varandra. Han påpekar 

att förskollärare som tar en observerande roll i leken uppmanar barnen utvecklas till att våga 

lösa konflikter själva ifall det skulle uppstå. Att stå vid sidan av leken och vara närvarande är 

smidigt då förskolläraren kan rycka in, ifall en konflikt skulle uppstå som barnen själva inte 

kan lösa. Genom detta sätt har förskollärarna ett likgiltigt förhållningssätt till barnen och deras 

lek då de ej stör leken i onödan utan låter barnen själva få styra och undersöka. Eidevald (2011) 

lyfter frågan kring ett barn som motsätter sig normer utifrån sitt eget kön och hur pedagogerna 

beöter barnet. Här menar han att om förskollärare har ett jämlikt förhållningssätt gentemot alla 

barnen så blir det en stadigare barngrupp med trygg anknytning till personalen. 

 

När en lek sker brukar man referera till att leken sker inom vissa ramar, det som brukar kallas 

för en lekram. Det menas alltså att det som sker i leken hör till leken och inte i vår verkliga 

vardag. Som t.ex; Om leken handlar om att barnen åker buss till skolan så vet barnen att det 

inte går att hoppa av under bussfärden för då blir man skadad (Knutsdotter Olofsson, 2012). 

 

I leken ska ett barn kunna känna sig trygg och när ett barn inte är helt trygg i omgivningen eller 

i leken så står detta barn hellre och observerar det som sker. Det är i leken som barnen får 

utlopp för sina känslor och får möjlighet att öppna de dörrar som barn håller stängd för sin egen 

trygghet. Vid rollekar menar Knutsdotter Olofsson (2012)att det sker en process där barn ges 

möjlighet att genom lek få utlopp för det som skett och få möjlighet till reflektion samt 

bearbetning. Leken är föränderlig och den möjliggör för barnen att känna tillfredställelse  
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3.6 Den pedagogiska utomhusmiljön 

Utomhusmiljön ska utformas efter barnens motoriska behov men även utmana barnen i deras 

motoriska förmågor. Utomhusmiljön bör vara pedagogisk utformad enligt Granberg (2000). 

Hon hävdar att det ska finnas plats att utmana kroppen, så som att cykla snabbt eller långsamt, 

men även plats att utforma och utföra lekar med eller utan förskollärare. Det ska finnas 

möjlighet för barnen att springa och tillgång till fri rörelse men även utrymme för de allra 

yngsta barnen att röra sig fritt utan att bli begränsade i sin lek och rörelse. 

Granberg (2000) beskriver att det bör vara olika terrängmarker i utomhusmiljön så som kullar, 

gräs och ställen som utmanar barns balans.  Det är viktigt att det finns små krypin för barnen att 

ta vägen till när de har behov att leka ostört. 

 

Att barn även under utomhusleken behöver leksaker eller lekmaterial kan inspirera barnen till 

olika rollekar och rörelselekar. Granberg (2000) menar vidare att det som krävs för att inspirera 

rolleken utomhus kan vara att utomhusmiljön erbjuder en mångsidig miljö så som att den 

innehåller öppna ytor, kullar och buskar då detta uppmanar till utmaningar för barn. 

Hon beskriver även att en av fördelarna med rörelseleken är att kroppen är i fokus, att barnen 

får leka med material som får kroppen att utvecklas samt att ha olika typer lekmaterial. 

Granberg exemplifierar att använda sig av olika former av rör gör att barnen kan ha möjlighet 

till vattenlek då barn kan använda rören till att hälla vatten och såväl andra lekföremål. 

Lekmaterial såsom hinkar, spadar, formar uppmanar barnen till att bygga och konstruera vilket 

bidrar till konstruktions lek. För att uppmana barnen till konstruktions lek finns det mängder 

med material. Granberg (2000) beskriver flertalet naturmaterial man enkelt kan använda till 

barnens utomhuslek så som; vatten, is, grus, stenar, snö, gräs, kottar och med mera. 

Enligt Mårtensson (2012) har det visat sig att barngrupper som haft mer timmar utomhus än 

inomhus är friskare än de barngrupper som har mer timmar inomhus. Mårtensson belyser även 

om att de barn som är ute mer och oftare har en bättre förmåga att kunna koncentrera sig under 

styrda aktiviteter. Att vistas utomhus har visat sig vara nyttigt och positivt för barns hälsa då 

barnen är firare i leken och har ett större område att röra sig på. Barnen ges även möjlighet till 

högre UV-strålar om de rör sig i områden vid buskage och grönska. 

Mårtensson (2012) belyser att barn i utomhusvistelsen har större möjlighet att byta mellan olika 

lekar och att de ej behöver förhålla sig till en och samma lek. Det är vanligare att leken som 

sker utomhus utvecklas och att barn använder sig av fler och större ytor än vad de gör när de 

vistas inomhus. När Mårtensson vid ett flertal tillfällen frågar en pojke så förklarar pojken att 

han leker olika lekar varje gång beroende på i vilken miljö han befinner sig i. 

Mårtensson (2012) menar även att utomhusleken ska ses som en fristad för barn och ge barn 

friheten att leka olika lekar och utmanas motoriskt eftersom det framkommit att vid inomhus 

situationer behöver barn förhålla sig till mindre yta och regler som råder  
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4 TEORETISK RAM 
I vår studie har vi valt att fördjupa oss i Hirdmans teori om genus och genusordning. 

4.1 Teori genus 

Genus då 
Hirdman (2011) menar att mannen är bärare av normen, han är avbilden av den mätbara 

människan. Mannen är den som kvinnan blir jämförd med, jämförd utifrån en manlig modell. 

Han är representant gällande de korrekta antal av människans röda blodkroppar men även 

yrkesetikett så som läkare, polis, banktjänsteman, poet och mer. Hon menar vidare att mannen 

även är företrädare för den som Gud skapade och han är människan som kvinnan är i relation 

till. Mannen är en högtstående varelse som blivit tilldelad att benämnas som människan. 

Kvinnan däremot är könet, som inte är tillskriven som människan. Hon beskriver vidare att 

mannen får en högre position och det på bekostnad av kvinnan. Mannen får en högre 

maktställning och utrymme. Det är av osynlig karaktär att det samtalas om att mannen är 

människan. Som i engelska språket ”It is the eye of the beholder”, och ”the beholder”, är icke 

tilldelat det kvinnliga könet. Detta uttrycks i blodtrycksmedicinering, det som anses vara viktigt 

och det som inte anses vara viktigt. 

Det som inte anses vara viktigt är det som inte intresserar den manliga karaktären så som; rosa 

saker, barn i stora drag och omsorg. Det är alltså mannen som är dominant och i dagens 

samhälle tjänar mannen mer än kvinnan och mannen är överlag i en maktposition. 

 

Om kvinnor utför något som är en aning normbrytande får hon uttalade beröm som; ”men hon 

är duktig hon, Anna. Kör bil som en hel karl” eller ”den du, hon kan sina grejer”. I yrken som 

är dominerade av mannen har kvinnan fått genomgå en förändring, som Hirdman (2011) 

beskriver; ”hon som sig i leken ger, hon får leken tåla”. Det har dock inte beskrivits så när 

mannen ger sig in i kvinnodominerade yrken, då har istället yrket förändrats utifrån mannen. 

Det har även visat sig att det är oanständigt att utföra kvinnliga göromål. Det är skamfullt att bli 

klassad som en med kvinnliga egenskaper. Utifrån den skamfulla synen gällande kvinnan föds 

kvinnohatet. Detta har kvinnan inte tagit till sig och förstår därför inte detta hat som mannen 

har mot kvinnan. Kvinnan är underordnad mannen, och kvinnan skall förhålla sig till mannens 

regler. 

Hirdman beskriver genuskontraktet, en väg till förståelse och till det som förstärker de 

stereotypa uppfattningarna om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Hon beskriver 

även om den naturliga ordningen, det vill säga om hur det ska vara. 

Hon menar vidare att mannens maktövertag är att han har det övergripande ansvaret gällande 

exempelvis försörjning och inneha en beskyddande roll medan kvinnan ska ägna sig åt 

barnafödande. Detta resulterar i en skiljaktighet mellan könens ställning. Genuskontraktet visar 

på de skilda villkor som uppstår mellan de två könen. 
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Genus nu 
Hirdman beskriver dagens jämställdhet, om dagens kvinnor som tar plats. Hon konkretiserar 

dagens institutioner som FN (Förenta nationen) det svenska jämställdhetsväsendet och om 

forskning som bedrivits. Kvinnor har idag fått en större yta och de har fått egna material till 

sina handlingar. Det är synligt att vi idag lever i ett samhälle där olika individer med helt olika 

åsikter får ta plats. Men det betyder inte att konflikten är upplöst. Den finns där, bland alla 

människor och de nya normer som är idag. Det som kan idag kan beskrivas som problematiskt 

är att om genus som artikulering framförs mer då resulterar det i något mer extremt. Om 

integrering blir mer uppmärksammat leder det till en kraftigare irritation och det fokuseras 

mer då på ojämställdhet mellan könen. 

Kvinnor har idag egna val. De bestämmer vem de ska skaffa barn med, om de överhuvudtaget 

vill ha barn, de kan leva utan en man och klara sig med bravur. Kvinnor är överlag de som 

bedriver genusforskning. Hirdman menar att om kvinnan är under eller över i hierarkin kan 

kvinnan alltid bli jämförd eller en upplevelse av orättvisor. Kvinnor är de som bär på konflikten 

gällande genus. 

Avslutningsvis följer ett citat nedan; 

 

”Att konflikten växer med sin lösning. Men det innebär att det råder en konflikt. 

Vi bör vara på vår vakt.”. 

– Yvonne Hirdman  
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5 METOD 
I detta avsnitt kommer val av metod redogöras samt urval, genomförande, tillförlitliga svar, 

beskrivning av förskolor och etiska övervägande. 

5.1 Val av metod 

Vår studie utgår ifrån att ta reda på förskollärarnas förhållningssätt till pojkar och flickor i den 

fria lek som bedrivs inomhus och utomhus. Samt om och hur de arbetar och förhåller sig till 

jämställdhetsmålen i Lpfö 98 (rev 2010). 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår studie då studiens frågeställningar är 

grundade på förskollärarens kunskap och erfarenheter. Løkken och Søbstad (1995) menar att 

kvalitativ metod innebär att studera en företeelse helhetsinriktat för att förstå helheten. Vidare 

förklarar Løkken och Søbstad (1995) att allt som vi människor är och relationen mellan 

omgivning och individ är betydande i en kvalitativ metod. Målet med att använda sig av 

kvalitativ metod är att nå förståelse än vad det handlar om att söka eller nå förklaring. I den 

kvalitativa metoden tar man reda på som är typiskt, vad som skiljer sig och vad visar sig för att 

få en allsidigare bild. 

Vi har valt att kombinera våra intervjuer med observationer då vi kan observera de olika 

situationerna som kan uppstå i verksamheten på förskolan mellan barn och förskollärare. 

5.2 Strukturerad observation 

Vår studie baseras på strukturerade observationer vilket innebär att i förväg bestämma vad som 

skall observeras. Utifrån strukturerad observation vill vi synliggöra hur förskollärare förhåller 

sig till barn. Genom ett observationsschema vill vi ta reda på hur många gånger flickor och 

pojkar får tillsägelser, hjälp och fysisk kontakt. Detta för att se vad som är vanligt 

förekommande. Genom en kvalitativ observationsmetod finns ett fokus på de olika delar i en 

företeelse som är av intresse för att nå en helhetsuppfattning (Løkken och Søbstad 1995). 

 

Genom att uppmärksamma och iaktta något vid en observation kan vi få svar på det som 

undersökas. Vidare menar Løkken och Søbstad (1995) genom att använda sig av observationer 

som metod kan något om relationen mellan barn-vuxna samt socialt samspel visas. I 

kombination med observationsschemat har vi även använt oss av en form av löpande protokoll. 

Innan observationerna utfördes diskuterade vi och beslutade i vad vi avser att observera. Under 

observationen förde vi anteckningar där vi ställde oss objektiva till vad vi iakttagit. Kihlström 

(2007) menar att i rollen som observatör handlar det om att skriva ner det som sker. Att 

använda sig av ett löpande protokoll beskriver du som observatör rum, aktörer, objekt, 

handling, aktivitet och händelser. Genom noggrann planering och förberedelse inför att 

observera är viktig. Detta för att vara uppmärksam, fokuserad och genomföra en smidig 

datainsamling.  Observation kräver även tid och eventuellt utrymme. För att en observation 

skall bli så äkta som möjligt är det betydande att ta sig tid efter observationen att reflektera och 

analysera det insamlade resultatet. 

5.3 Intervju 

I kombination med strukturerad observation har vi valt intervju som metod. Vi anser att genom 

att använda oss av strukturerad observation och intervju kan vi nå en inblick i förskollärarnas 

verklighet och deras tankar i det vi valt att undersöka i vår studie. 

Løkken och Søbstad (1995) förklarar just detta: att intervju som metod är givande då syftet är 

att få en inblick i en annan människas tankar, åsikter och verklighet. Genom att kombinera 

observation och intervju möjliggör intervju att ge ett djup i det som är syfte att ta reda på, något 

som inte går att uppnå med endast observation. 
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Inför intervjun har ett intervjumaterial bearbetats av oss tre som bedriver studien. Tillsammans 

har relevanta frågor för vad vi vill ta reda på och få veta mer om skrivits ner innan själva 

intervjun och observationerna. Tio frågor blev resultatet av detta och ett par följdfrågor finns 

med att använda sig av. Ordningsföljden på frågorna är flexibel och intervjun är ej 

tidsbegränsad. Förskollärare skall få möjlighet att tala fritt och utgå ifrån sig själva. 

Under intervjutillfällena kommer vi som informanter att dokumentera förskollärarnas svar med 

fältanteckningar och ljudupptagning. 

Enligt Løkken och Søbstad (1995) kan man genom strukturerade intervjuer nå nya perspektiv 

eftersom respondenten har möjlighet att ge beskrivningar som är noggranna av det som 

informanten har som syfte att intressera sig av och undersöka. Vidare hävdar Løkken och 

Søbstad (1995) att det är av stor vikt att som informant vara en aktiv lyssnare för att möjliggöra 

att respondenten får möjlighet att uttrycka sina erfarenheter, tankar och upplevelser och 

använda sitt eget språk. 

Vi har använt oss av strukturerade frågor med öppna svar. Intervjuerna och observationerna 

sker ej på samma dag, vi upplever det viktigt att kunna fokusera på en datainsamling i taget och 

bekanta sig med miljön vid observationerna. 

5.4 Urval 

Datainsamlingen utfördes på tre olika förskolor i Västra Götalands län. De personer vi beslutat 

att intervjua och observera är verksamma förskollärare då de har erfarenhet av det valda ämnet 

och är av betydelse för oss som blivande förskollärare. Lpfö 98 (rev 2010) redogör för att 

förskollärarens uppdrag är att arbeta med jämställdhet mellan könen. 

De förskollärare som medverkat i studien är kvinnor, eftersom det endast arbetade kvinnor på 

dessa förskolor. Förskollärarna fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, kunskaper 

och vad de anser samt tänker kring jämställdhet och att försöka bedriva ett jämställdhetsarbete.  

På de tre förskolorna där studien bedrivits har vi intervjuat tre förskollärare var, alltså nio 

stycken sammanlagt. Vi gjorde detta på förskolor vi redan hade en relation till då vi ville leva 

upp till de etiska kraven genom att behandla konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Vi 

anser att det är väldigt viktigt att få tillförlitliga och bra svar och möjlighet att bedriva en 

intressant studie om ett aktuellt och viktigt ämne. 

På den första förskolan var förskollärarna mellan 40-55 år och en av förskollärarna är med i en 

genusgrupp som har ett samarbete med andra förskollärare från Italien, Island och Stockholm. 

Alla pedagoger hade varit verksamma under de senaste 20 åren. 

Den andra förskolan har en jämställdhetsprofil. De verksamma förskollärarna var i åldern 30- 

60 år. Två av förskollärarna hade en lång arbetslivserfarenhet och den tredje tog sin examen för 

fyra år sedan och har innan det arbetat på ett föräldrakooperativ. 

På den tredje förskolan var kvinnorna i åldrarna 25-50 år. Två av de som arbetar på den här 

förskolan har lång erfarenhet som förskollärare och en var nyutexaminerad  

5.5 Egen förförståelse 

I utbildningen på förskollärarprogrammet ingår verksamhetsplatsutbildning (VFU) och så 

kallade fältdagar. Detta innebär att vi fått vara ute i verksamheten och skaffa oss förståelse, 

kunskap och erfarenhet om yrket. Under dessa perioder har vi alla tre varit på olika förskolor 

och haft olika handledare.  

Nu i efterhand ser vi att vi fått en bred erfarenhet och fått ta del av olika förskollärares 

kompetenser och synsätt på yrket. Vi har även mött barn i olika åldrar, med olika 

personligheter, barn från olika kulturer och barn i olika livssituation.  

Utefter våra erfarenheter kan vi dra slutsatsen att generellt leker flickor och pojkar på olika sätt. 

Vi har även sett att förskollärare på olika sätt förhåller sig olika till pojkar och flickor. Oskrivna 

regler finns såväl i samhället som på den enskilda förskolan. 
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Vi har även sett att barnens lek ändras beroende på om den är inomhus eller utomhus. Även 

förskollärarnas förhållningssätt har ändrats till mer eller mindre tillåtande beroende på vilken 

miljö de befinner sig i samt vilket kön individen har som de bemöter. Vi upplever att de 

erfarenheter och upplevelser vi har om jämställdhetsarbete visat att förskollärare generellt har 

ett medvetet och jämställt förhållningssätt men att det har varierat i vilken utsträckning 

förskollärare bedrivit arbetet. 

En av de förskolor vi valt att använda i studien har genusprofil och de två övriga har enligt oss 

och de själva ett medvetet arbete med jämställdhet mellan könen. Detta har gjort oss nyfikna på 

att titta närmare på hur de aktivt arbetar för att främja jämställdhet. 

5.6 Genomförande 

Vi som bedrivit studien beslutade att skriva om något som för oss ligger varmt om hjärtat och 

något vi anser vara aktuellt på förskolorna idag. Eftersom vi alla har ett intresse för 

jämställdhet ville vi observera förskollärares förhållningssätt och genomföra intervjuer för att 

ta del av deras erfarenheter och deras syn på jämställdhet mellan könen. 

Under vårt första handledningstillfälle diskuterades tillsammans med handledaren om syftet 

med vår studie samt våra tankar och idéer. De utvalda förskolorna visade sig positivt inställda 

till att delta. 

Eftersom vi är tre som bedriver studien finns det kriterier att vår uppsats skall vara bredare. Vi 

har därför valt två datainsamlingsmetoder och att titta på förskollärares förhållningssätt i den 

fria leken både inomhus och utomhus. 

Var och en av oss har genomfört observationer där hälften av dessa ägde rum i inomhusmiljö 

och utomhusmiljö. De intervjuer vi genomfört har varit på samma förskolor där vi observerat 

och tre förskollärare på vardera förskola har deltagit. 

Observationerna genomfördes under olika dagar på grund av förskollärarnas olika önskemål 

gällande när det fungerat bäst för verksamheten. Observationerna har skett under både för och 

eftermiddagar. Vi har valt att träffas på eftermiddagar eller nästkommande dag för att 

reflektera, diskutera och sammanställa insamlad data tillsammans. 

I observationerna användes vårt observationsschema samt att föra ett löpande protokoll. Vi 

befann oss i bakgrunden för att ej störa barnen i leken eller förskolläraren i interaktion med 

barnen. 

Intervjuerna genomfördes ostört och ej inne på avdelningen utan i ett av rummen där 

förskollärarnas planering eller liknande brukar ske. Alla förskollärare fick innan intervjuns start 

en kort presentation om studien där vi förklarade om vilket syftet samt vilka frågeställningar vi 

valt att utgå ifrån. Vi informerade om de vetenskapsetiska principerna och hur många frågor vi 

hade. Förskollärarna fick frågan om de var okej med att bli ljudinspelade. Intervjuerna skedde 

med personal som har förskollärarutbildning. 

I planering av arbetet har vi enligt tidigare erfarenheter kommit till insikt att det krävs 

noggrann planering och att ha en tidsram att försöka förhålla sig till för att hinna. 

Genom en grovplanering har vi haft en ambition i hur långt vi skall ha kommit med arbetet 

varje vecka. Denna planering har vi försökt att hålla. Datainsamlingen (intervjuer och 

observationer) ägde rum enskilt på vardera förskola. I bearbetning och analys av det insamlade 

materialet har vi tillsammans diskuterat och färdigställt. 

5.7 Analys 

Det insamlade materialet resulterade i 17 olika observationstillfällen och i nio strukturerade 

intervjuer. Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning. Ljudupptagning är ett givande 

hjälpmedel att använda sig av för att kunna vara närvarande under intervjutillfället. 

Intervjuaren kan genom detta verktyg koncentrera sig på att lyssna noggrant på respondenten, 

ställa frågor och iaktta det som sker icke verbalt. Det underlättar även i efterarbetet att ha 

använt sig av ljudupptagning då det kan vara svårt att mäkta med att anteckna allt under själva 
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intervjun.  För att på så vis kunna ordagrant sammanställa och ha möjlighet att kunna gå 

tillbaka och analysera, reflektera över insamlad data (Løkken och Søbstad 1995). 

Det underlag vi fick ut av observationer och intervjuer ansågs tillräckligt i antalet för att kunna 

nå studiens valda syfte. 

Vi tog anteckningar som enskilt skrevs från de utförda observationerna. Det insamlade 

materialet sammanställdes och bearbetades sedan tillsammans utav oss i gruppen. Utav det 

sammanställda materialet valde vi gemensamt ut de observationer som ansågs mest relevanta 

för studiens syfte. Intervjuerna som spelats in renskrevs ordagrant på papper. 

I nästa steg i bearbetningen läste vi igenom de utvalda observationerna gällande förskollärarnas 

förhållningssätt mot pojkar och flickor (inomhus och utomhus) samt de strukturerade 

intervjuerna. 

Genom diskussion och granskning tittade vi tillsammans på vad var och en upplevt, tolkat och 

sett under sina observationstillfällen. Detta för att sedan kunna koppla till vårt valda syfte. 

Fortsättningsvis valde vi att sortera in vårt insamlade material i olika färgkoder. Detta med 

hjälp av färgpennor för att smidigt kunna urskilja de likheter samt skillnader med utgångspunkt 

i vårt syfte och frågeställningar (Malmqvist 2007). 

5.8 Etik 

De etiska principerna finns i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandeskravet. 

 

Informationskravet; Vi är skyldiga till att informera parterna som deltar om att det är 

frivilligt att delta och att de får hoppa av när de vill, hur de vill om det känner sig obekväma 

eller att de inte längre vill delta. Parterna ska vara informerade av alla de olika inslag som 

studien och undersökningen kan komma att innehålla. 
 

 

Samtyckeskravet; Här har vi delat ut information om studien och blanketter till föräldrar att 

fylla deras samtycke om att deras barn får delta i undersökningen, de förskollärare som delat i 

studien har vi gjort en muntlig förfrågan av om vi får samtycke att delta i studien. 

 

Konfidentialitetskravet; Här ska vi informera om att det vi gör placeras under 

sekretesslagen och alla våra uppgifter och data kommer att behandlas därefter. Namnen 

kommer fingeras såväl förskolor som stad och område. 
 

 

Nyttjandeskravet; Informationen vi samlat in äger vi rätten till och kommer inte användas 

till annat än uppsatsen. Vi får inte använda känslig information om en part om denne kan bli 

avslöjad och/eller råka illa ut. 
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6 PRESENTATION AV FÖRSKOLORNA 
I detta avsnitt presenteras de förskolor vi valt att använt vid insamling av data (observation 

och intervju). Tre förskolor valdes ut, två belägna i storstäder och en i en mindre ort utanför 

en storstad. Observationerna baseras på barn i ålder 2,5–3,5 år. Intervjuerna genomfördes 

med förskollärare som har förskollärarutbildning. 

 

På den förskolan där den första datainsamlingen genomfördes finns två avdelningar. Barnen 

på dessa avdelningar är mellan 1-5 år. Inomhusmiljön består av två stora lekrum som 

avgränsas av en lång tambur. I anslutning till de stora lekrummen finns flera smårum som är 

färgkodade. Under förmiddagen och sena eftermiddagen är de yngre barnen inne och de äldre 

barnen är ute och vice versa. Barnen är indelade i olika aktivitetsgrupper. Utomhusmiljön 

består av en gård där det finns två stora sandlådor, gungor och ett flertal buskar. Gården är 

beläget nära en skog och med en anslutande gräskulle. Här uppe får barnen endast vara 

tillsammans med förskollärare. 

 

En del av observationerna ägde rum på en förskola med barn i åldrarna 1-4 år. Den 

inomhusmiljö vi valt att observera har uppdelade lekrum. Ett rum med bilar blandat med 

"lägenhet", målarrum, mysrum med madrass och böcker samt ett rum med kryptunnel och 

rutschkana. 

I utomhusmiljön finns det sandlåda, gungor, hinkar, spadar, köksredskap, bilar, cyklar och 

lekstuga. Förskolans gård är relativt stor i relation till barnens ålder. På gården finns det 

grönområden och träd men överlag är det asfalt. 

 

De sista observationerna ägde rum på en förskola som har tre avdelningar, en avdelning av 

dessa valdes ut där barnen är i åldern 1,5-3 år. Förskolans inomhusmiljö är uppdelad i rum 

som är kodade med färger, ett stort rum som kallas ”gula rummet” innehållande en matta som 

barnen kan springa på när det ej är samling och även en vrå, ”lägenheten”. Här inne sker även 

aktiviteter som är mer fysiska då rummet är det största på avdelningen. Det finns även ett rum 

som kallas det orangea rummet som är läs- och mysrum och som finns för barnen att slappna 

av i. Det lila och vita rummet är mittpunkten på avdelningen- här äter barnen och gör 

aktiviteter vid borden. Det sista rummet är regnbågsrummet vilket är en ateljé där barnen 

själva får skapa. 

Utomhusmiljön är stor till ytan och har tre olika sandlådor på framsidan- en som barn kan 

bygga i och två andra med gungor och rutschkanor i. På baksidan av huset finns det möjlighet 

till att leka i en lekstuga placerad i en sandlåda. Här erbjuds även möjlighet för förskollärare 

och barn att odla egna grönsaker och örter. 
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7 RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas resultatet av vår datainsamling. De mest relevanta och intressanta 

observationerna för vår studie presenteras först följt av resultat av intervjuer. Resultatet är 

uppdelat i två delar, en inomhus- och en utomhuskategori. Detta är ett urval av de 

observationer vi gjort. 

 

Inomhus 

 

Kojbygge 

Det är tidigt på morgonen och barnen har precis ätit frukost. De ska nu bestämma vilket rum 

de vill leka i. Tre pojkar som är i samma ålder, 3-3.5 år, bestämmer sig för att bygga koja. De 

går in i ett rum och tar fram madrasser, filtar och kuddar. 

 
De bygger kojan och kan sedan påbörja leken. 
Efter en stund hör förskolläraren att pojkarna är högljudda och går in och talar med pojkarna. 
Förskolläraren förklarar för barnen att de inte behöver vara så högljudda i leken. De nickar 
och menar att de förstått och förskolläraren lämnar rummet. 
Det blir flertal tillfällen förskolläraren måste gå till rummet och tillrättavisa barnen. Vid några 

tillfällen kommer även någon av pojkarna ut till förskollärarna och skvallrar om att de andra 

barnen gjort något de inte får. Slutligen blir det många tillsägelser från förskolläraren till 

pojkarna då de leker ganska vilda lekar och förskolläraren får säga till flertal gånger. 

Förskolläraren bedömde att de får byta rum då leken pågått länge och andra barn ville leka 

koja. 
Därefter får tre flickor gå in och leka som även de är i 3-3.5 åldern. Det blir en avsevärd 
skillnad här då de inte får någon tillsägelse alls från förskolläraren. De leker en stund innan 
alla barnen ska gå ut och leka. 

 
Lego-konflikt 

Observationen ägde rum i lekhallen inne på avdelningen. Det är förmiddag och alla barn har 

fått välja vad och vart de vill leka efter en gemensam aktivitet. 

Ett par barn (fem stycken) väljer att leka med Duplo som står i hörnet av det största rummet. 

Majoriteten av barnen är pojkar. Leken är högljudd, barnen skrattar och gör flera olika läten. 

Kommunikationen mellan pojkarna som leker består till mestadels av ljud och de kraschar 

sina byggen. 

 
En flicka 3,5 år kommer och sätter sig bredvid pojkarna 3,5 år och tar ett par legobitar och 

börjar bygga. Efter ett par minuter säger en av pojkarna till flickan ”nej du får inte ta den”. 

Pojken nyper flickan och tar tillbaka legobiten. Flickan börjar gråta och en förskollärare går 

till flickan. Flickan får en kram och tröstas av förskolläraren. Flickan gråter högt och säger 

”han nöp mig”. Pojkarna säger i kör ”det var Pelle” en av pojkarna pekar på Pelle och de andra 

fortsätter att bygga. Förskolläraren frågar Pelle om han nypt Claudia? Pojken är tyst och efter 

en liten stund viskar ett tyst ”ja”. Förskolläraren sätter sig ner med flickan i knät och säger till 

alla barnen att det gör ont om någon nyper en. Vidare säger hon ” ta det bitarna ni vill ha för 

att kunna bygga det ni vill bygga”. Förskolläraren uppmanar till att lägga alla legobitar i 

mitten som inte blivit valda så alla når och kan ta flera bitar. ”Ni får samsas om de legobitar 

som finns”. Claudia sätter sig bredvid fröken och tar ett par legobitar och börjar bygga på nytt. 

Förskolläraren sitter kvar med barnen när de leker. Förskolläraren bygger tillsammans med 

barnen och pratar om de olika legobitarna, hon frågar vad alla bygger och vilka delar de 

behöver. Pojkarna blir snart högljudda igen och krockar med deras byggen och bygger upp 

dem igen. Förskolläraren ber barnen att sänka ljudnivån. Leken fortsätter och efter ett par 

minuter är det hög åter igen en hög ljudnivå  
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Fröken frågar pojkarna ”varför skriker ni, ni sitter så nära varandra, ni kan prata med 
varandra”. Claudia säger till förskolläraren, ”titta fröken, jag skriker inte”. 

 

Bokläsning 

Observationen utspelade sig under förmiddagen i bokhörnan, efter utevistelsen. Rummet är 

litet, med en soffa och hyllor med böcker. I detta rum får barnen utifrån deras intresse gå och 

välja en bok. Men vid detta tillfälle väljer förskolläraren Anna en bok utifrån ett pågående 

temaarbete. 

 
Efter en kort stund av bokläsningen börjar barnen få svårt att sitta still och börjar röra på sig. 
Några barn sprattlar med benen och Adam 2 år ställde sig upp i soffan. Han fick en tillsägelse 
av förskolläraren, situationen upprepades ytterligare ett flertal gånger. När Amanda nyss 
fyllda 2 år blev inspirerad och gjorde det samma som Adam blev hon utan tillsägelse men fick 
fysisk kontakt direkt. Förskolläraren som satt intill den ansvariga förskolläraren Anna som 
läste tog Amanda i armarna och placerade henne i soffan. Hon satt där en stund innan hon 
återigen började leka ståendes i soffan. 

 

Utomhus 

 
Jage-lek 

Det är en solig eftermiddag och båda avdelningarna är utomhus. Det är full fart på gården, 

några barn leker i sandlådan, ett par barn gungar, en grupp med barn leker ”jage”. 

Under ”jage-leken” springer barnen runt över hela gården. Sju barn är med, alla barn är pojkar i 

2,5–3 års ålder. De skrattar och ”skojretar” den som jagar och säger ”du kan inte ta mig”. På 

gården finns en kulle upp mot skogen. I skogen får inga barn lov att vara utan en 

förskollärare. 

 
Tre av barnen som är med i ”jageleken” springer upp mot skogen. En förskollärare får syn på 

dem och ropar ”nej” ”killar, gå ner därifrån”. Barnen skrattar och lyssnar inte, barnen går 

längre upp och in mot skogen. Förskolläraren går mot kullen och ropar ”nej, kom ner igen, nu 

med en gång”. Förskolläraren har en allvarlig ton och barnen verkar förstå att de ej får gå 

längre så de går ner mot kullen och till slut ner för kullen mot förskolläraren. När pojkarna 

kommit ner får de beröm av förskolläraren att de lyssnade och att de kom ner. Förskolläraren 

förklarar att de inte får gå in i skogen eftersom de inte ser dem om de går för långt in och tänk 

om de ramlar och slår sig. Barnen fortsätter med samma lek. 

 
Sandlådan 

Det är en regnig förmiddag och barnen är ute och leker på gården. Det är livligt och barnen är i 

full igång med att leka olika lekar såväl i sandlådan, på kullen och vid gungorna. Barnen pratar 

med varandra, skrattar och skriker. Två pojkar i åldern 2- 2,5 år sitter i sandlådan och bygger. 

 
Observationen tar sin början då de båda pojkarna verkar bygga tillsammans. Efter en liten 

stund bygger de var för sig och emellanåt iakttar de varandras byggen. Leken utvecklas snabbt 

och de två pojkarna börjar förstöra sina byggen.  Det flyger sand till höger och vänster, barnen 

får en tillsägelse av en förskollärare. Pojkarna väljer att efter tillsägelsen lämna sandlådan och 

springer upp på kullen för att hämta två pinnar som de senare placerar nedanför kullen. 

Händelsen upprepas ett flertal gånger. 
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Skrämsel-lek 

Observationen utspelar sig på gården då tre pojkar i åldern 2,5 – 3,5 år springer runt omkring 
på gården och skräms. En flicka i ålder 2,5 börjar gråta efter att ett av barnen stannat framför 
och skrämt och skrikit ”BU”. 
 

Förskolläraren går fram och tröstar flickan som gråter och de andra barnen springer vidare. 
Samma situation händer igen och förskolläraren säger till pojkarna med skarp röst och säger 
”Nej, stopp, nu räcker det”. Förskolläraren vänder sig om och tröstar barnet som blivit rädd 
och börjat gråta. De tre pojkarna fortsätter att springa runt och skrämmas och förskolläraren 
tittar mot dem och skakar på huvudet. En av pojkarna stannar upp och möter hennes blick 
och springer sedan efter sina kamrater. 

 

Påklädning 

Det är eftermiddag och flera barn är utomhus. Några barn leker i sandlådan, ett par barn sitter 

vid en gungbräda. Barnen som observerats är i åldern 2,5 -3,5 år. Det är fem pojkar och fyra 

flickor ute. 

 
Två pojkar går runt på gården med varsin bil i handen. Alla fem pojkar får hjälp att knäppa 
sina jackor och fixa till sina mössor av förskolläraren, trots att ingen av barnen verbalt uttryckt 
att de vill knäppa/dra upp dragkedjan på sin jacka. Förskolläraren säger till en av pojkarna 
”Nämen, har du inte knäppt jackan, kom här så skall jag hjälpa dig”. Samtidigt gungar två 
flickor tillsammans på en gunga, ingen av flickorna har knäppta jackor. Förskolläraren och 
flickorna samtalar livligt men de får ingen hjälp med att knäppa sina jackor. Flickorna ber inte 
om hjälp. 

7.1 Intervju 

I detta avsnitt presenteras resultatet av våra intervjuer i löpande text. Respondenterna som 

medverkat i intervjuerna är förskollärare. Resultatet av intervjuerna delas in i fyra olika 

kategorier; rollen som förskollärare, synen på jämställdhet mellan pojkar och flickor, lek 

inomhus och utomhus ur ett jämställdhetsperspektiv och förskollärarens förhållningssätt. De 

valda kategorierna är till för att underlätta för läsaren. 
 

Den pedagogiska yrkesrollen 
De förskollärare vi intervjuat har en gemensam syn på sin yrkesroll. De anser att det är viktigt 
för barnen att känna en trygghet och tillit till sina förskollärare, de anser även att samarbetet 

med vårdnadshavare är betydande för barnets välmående. De beskriver sin roll som 

spännande och rolig. 

 
”På yngre barns avdelning läggs grunden till åren inom förskola och skola, vi har en viktig roll i att vara 

där ge trygghet, möta barnet.” 

 
Förskollärarna menar att det är ett stort ansvar att arbeta på förskola. Den ena dagen är inte 

den andra lik. Det är ett yrke med variation som gör att det är spännande att gå till sitt arbete. 

Att arbeta med de yngre barnen innefattar en sorts pedagogik och med större barn en annan 

sorts pedagogik. De yngre barnen kräver mer omsorg och de större barnen behöver mer 

utmaningar för att utvecklas. 

 

”Det är ett jätteviktigt jobb, utifrån att man får barnen att fundera, vara delaktiga och ha inflytande. Vad 

vill vi ha när dem är vuxna, vad vill vi ha för samhällsmedborgare?” 

 
Förskollärarna ser sin yrkesroll som viktig och lustfylld, förskollärarna berättar att de 

upplever både svårigheter och möjligheter med uppdraget att arbeta på förskola. Alla 

förskollärare har likvärdig uppfattning gällande de strävansmål som verksamma inom 

förskolan ska uppnå. Förskollärarna förklarar att på grund av för stora barngrupper och 
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tidsbrist finns det stora svårigheter att hinna med att tillgodose varje barn. Det finns även 

svårigheter att hinna med de praktiska och administrativa uppgifter som verksamma i 

förskolan har. 

 
”Samtidigt läggs en massa uppgifter på oss förskollärare som till exempel; it, fronter, pluttra-nyheter, 

hjärntorget, tempus och så vidare. Som tyvärr tas på tid man velat ha med barnen.” 

 
Tre förskollärare belyser det kompetenta barnet, att barnet kan och att tro på att barnet klarar 

mycket genom att skapa möjligheter för utveckling och genom bekräftelse. En av de tre 

förskollärarna lyfter också vikten av att låta barnen vara med att utforska och uppleva med 

sina sinnen samt få utforma förskolemiljön utifrån barnens perspektiv. 

 
Synen på jämställdhet mellan flickor och pojkar 
Tre av förskollärarna beskriver att arbetet med jämställdhet mellan pojkar och flickor är ett av 

de viktigaste uppdragen. En förskollärare beskriver det som ett svårt uppdrag eftersom 

jämställdhet är ett väldigt brett och komplext ämne. En av förskollärarna som är verksam i en 

genusprofilerad förskola beskriver jämställdhet som en process som tar lång tid. Trots att 

förskollärare bedriver ett medvetet jämställdhetsarbete menar hon att vi är långt ifrån 

jämställda såväl i samhället som i förskolan. Citat följer här nedan; 

 
”Man biter sig i tungan många gånger och försöker att tänka extra noga på att inte göra skillnad, absolut 

inte göra skillnad på killar och tjejer. Jo det är klart att det är skillnad, men att vi inte behandlar dem i 

samma. Om de blir ledsna så inte behandla de olika för att de är killar eller tjejer”. 

 

Förskollärarna har beskrivit jämställdhet där de vill erbjuda samma möjligheter och rättigheter 

oavsett kön. En förskollärare beskriver ordet genus som att det är något som skapas utifrån 

normer och när vi föds har vi en två köns norm. Vidare berättar hon att samhället och alla 

människor i samhället påverkar en och att man sedan utvecklas till den individ man blir. 

Flertalet av förskollärarna beskriver att arbetet med jämställdhet i förskolan med fokus på 

pojkar och flickor är ett stort uppdrag och ett uppdrag som hela tiden skall bedrivas. En 

förskollärare menar att den viktigaste delen i detta arbete är att vara medveten om sitt eget 

förhållningssätt till pojkar och flickor. 

 
”Att bli medveten om sitt omedvetna förhållningssätt och sina handlingar är otroligt viktigt för att 

kunna synliggöra de strukturer och normer som man själv upprätthåller. Det går att se tydligt många 

gånger i hur vi pratar med pojkar/flickor och vad vi säger till dem”. 

 
Flera förskollärare beskriver även att det finns vissa förväntningar på flickor och pojkar och 

att många gånger får flickorna större ansvar generellt och pojkar får mer möjlighet att leka av 

sig och busa. 

 

I frågan om förskollärarna upplever att deras utbildning tagit upp jämställdhet mellan kön, så 

förklarar alla förskollärare att de anser att deras utbildning innehållit väldigt lite om 

jämställdhet mellan könen. Vi ställde följdfrågan varför de tror att det är så. 

Några förskollärare beskriver att de tror att anledningen till detta är att de gick utbildningen 

för längesedan och då ansågs jämställdhet mellan könen inte lika aktuellt som det är idag. Det 

finns mer forskning idag och en politik idag som blivit tydligare i hur samhället ser ut och att 

det är viktigt att arbeta med jämställdhet samt hur man kan arbeta med det. 

 
”Det finns ett större fokus på jämställdhetsfrågor i förskola och skola idag, det finns mer forskning, 

kunskap om ämnet och vår reviderade läroplan belyser att förskolan skall arbeta med jämställdhet 

mellan könen. Det har problematiserats att pojkar och flickor behandlas olika oavsett hur jämställda vi 

anser att vi är”. 
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Hur arbetar förskollärare med jämställdhet? 
De förskollärare vi intervjuat är enade i hur arbetet gällande jämställdhet ska bedrivas. De har 

konkretiserat de metoder som de bedriver. En beskriver att de inte tar bort några leksaker utan 

att de istället lägger till och försöker erbjuda barnen varierat lekmaterial och lekar. Exempelvis 

lägger de actionfigurer där dockvrån är. Förskollärarna vill blanda de leksaker som 

kategoriseras som flicksaker och pojksaker för att få mångfald. En förskollärare från varje 

förskola beskriver för oss att barnen erbjuds mångfald gällande leksakerna i lekhallen eller i 

det olika rum som är färgkodade på två av tre förskolor. Ingen av förskollärarna tror att barnen 

utvecklas om förskolan utgår från en kontraproduktiv pedagogik. Förr tog man bort dockor 

som är typiskt för flickors lek men det resulterar i att flickornas leksaker blir nedvärderade och 

pojkarnas leksaker förstärks. En förskollärare beskriver vidare att de inte vill göra skillnad på 

barnen utifrån barnets könstillhörighet. 

 
Förskollärarna är enade gällande hur man i arbetslaget möts i jämställdhetsfrågor, de är 

normkritiska. De beskriver att de hjälps åt i arbetslaget, de påminner varandra och försöker att 

reflektera över sitt arbetssätt, sina metoder och förhållningssätt. Det kan vara lätt att säga: 

 
”Det gör inget att du sölat, mamma kan tvätta”. 

 
Här kan förskollärarna påminna varandra om att istället säga ”eller pappa”. Det är viktigt att 

vara medveten och förändra synen vi har på jämställdhet som finns i oss själva. 
Förskollärarna har en gemensam syn gällande jämställdhet, de har en medveten tankegång om 
detta och de har det med sig i tanken hela tiden. Som en förskollärare sa; 

 
”Känner att jag har det med mig”. 

 
Alla förskollärare har en och samma ambition om att se barnet som individ och ej utifrån kön, 

att ge barnen lika villkor, rättigheter, skyldigheter och tal-utrymme. En av förskollärarna 

berättar att hon försöker tänka på att ge barnen lika mycket dialog i hallen och vid 

rutinsituationer så som matsituationer, samling, med mera. Barnen skall få lika många ord och 

likvärdig, jämställd kommunikation i interaktionen mellan förskollärare och barn. En av 

förskollärarna förklarar att genom att som förskollärare ha ett normkritiskt förhållningssätt går 

det att vidja vyerna. I kommunikationen med barn är det viktigt att se till att prata om olika 

människor som finn representerade i vårt samhälle och i världen 

 

Vidare förklarar hon att de sagor och böcker som de läser/berättar på förskolan är varierade. 

Förskolläraren beskriver att hennes förskola köpt in och även lånar barnlitteratur från 

biblioteket som är normkritiska och utgår från ett genusperspektiv. 
 

Pedagogiskt förhållningssätt till leken inomhus och utomhus. 
En förskollärare som arbetar inom den jämställdhetsverksamma förskolan berättade för en av 

oss att hon ansåg att leken som sker inomhus även kan bedrivas utomhus, allt som krävs är att 

som förskollärare ha ett öppet förhållningssätt och skapa möjligheter att barnen får utveckla 

leken både inomhus och utomhus. Det är även viktigt att arbetslaget har en likvärdig syn kring 

normer, värden och förhållningssätt. 

 
”Vi bör ha mer planerade aktiviteter utomhus för att väcka barnens lustfyllda lärande utomhus, detta är 

något vi gärna gör inomhus. Så varför inte bedriva samma pedagogik utomhus och inte vara rädda för 

att vara begränsad i sitt tänkande”. 
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Interaktion mellan barn och förskollärare sker oftare inomhus enligt flertalet förskollärare. De 

kan finnas svårighet att utmana barnen vid utelek, eftersom utomhus miljön erbjuder större yta. 

Detta innebär att det oftare är större aktivitet hos barnen och de leker fritt, oftast utan 

förskollärare närvarande. Inomhus sker kommunikation oftare såväl mellan barn och barn som 

mellan förskollärare och barn. Tre förskollärare nämner att de upplever att barnen får mer 

tillsägelser inomhus att lyssna, inte springa och att barnen uppmuntras att sysselsätta sig med 

något. 

 

Sammanfattningsvis från de genomförda intervjuerna och observationerna så framgår det att 

förskollärarna ser och reflekterar över könsmönster och de stereotypiska könsrollerna. 

Förskollärarna arbetar med jämställdhet utifrån läroplanens mål och förskolans lokala 

likabehandlingsplan.  
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8 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer diskussion av vårt resultat i relation till bakgrund samt till teoretisk ram 

att redovisas. Metoddiskussion, didaktiska konsekvenser och fortsatt forskning kommer även 

att behandlas i detta kapitel. I vårt syfte finns tre frågeställningar som vi utifrån studiens 

intervjuer valt att diskutera i detta avsnitt. 

 

Hur förhåller sig förskollärare till jämställdhet mellan yngre barn i förskolan? 
Utifrån förskollärarnas svar i intervjuerna får vi ta del av deras erfarenheter, upplevelser och 

kunskap gällande jämställdhet mellan pojkar och flickor. Generellt beskriver förskollärarna 

för oss att jämställdhet är ett stort och viktigt ämne samtidigt som det kan upplevas som 

komplext och svårt. När vi sammanställde intervjuerna kan vi dra slutsatsen att alla 

förskollärare har en uppfattning och viss kunskap om jämställdhet. 

 
I Odenbrings avhandling (2010) beskrivs det att förskollärarna är medveten om traditionella 

könsmönster och att de har en strävan att motverka dessa. Har dock visat sig att även om 

förskollärarna har ambitioner att arbeta med att motverka traditionella könsmönster har de 

inte nått upp till det. 

Det är beskrivet i Davies studie (1984) att det finns traditionella förväntningar på kön. Flickor 

är karaktäristiskt rara och söta och pojkar är stökiga och besvärliga. En förskollärare vi 

intervjuat beskriver jämställdhetsarbete som ett svårt uppdrag. Hon menar vidare att det är en 

process som är tidskrävande och att vi inte är jämställda; varken i samhället eller i förskolan. 

Det som är beskrivet ovan menar vi är en komplex situation. 

 
Förskollärare har ambitioner gällande att bedriva jämställdhetsarbete i förskolan. Det har dock 

visat sig vara svårt att uppnå. Det finns traditionella förväntningar på kön och vi menar att 

detta kan vara en förklaring till varför det kan upplevas svårt att bedriva ett jämställdhetsarbete 

i förskolan. 

Vi som är framtida förskollärare anser det är viktigt att försöka uppnå en självinsikt och vara 

självkritisk för att uppnå ett värdigt jämställdhetsarbete. Men även om vi bedriver ett ”bra” 

jämställdhetsarbete i förskolan existerar det stereotypiska förväntningar på pojkar och flickor 

i såväl hemmet som i samhället. Som förskollärare ska vi erbjuda mångfald och även 

likvärdig behandling oavsett könstillhörighet. Det är därför viktigt att ha en förståelse och 

insikt om sina egna fördomar och förväntningar på flickor och pojkar. Denna förståelse och 

insikt kan möjliggöra att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt och bidra till mångfald 

samt se barnen utifrån individen och ej utifrån kön. 

I Major Santoro studie belyser de att pedagogerna verksamma i skolan har ett förhållningssätt 

gentemot eleverna som ter sig olika beroende på kön. Detta har även visat sig i de förskolor 

som varit delaktiga i vår studie. 

Studien belyser även att genom att inkludera mer fokus på genus under lärarutbildningen kan 

lärare bli rustade att bli medvetna om sitt omedvetna förhållningssätt till pojkar/flickor. Vi 

som bedrivit vår studie i Sverige i olika förskolor finner det intressant att se att studier som 

bedrivits i andra länder vittnar om samma sak. Det är ett omfattande arbete att få en 

kontinuitet med genusarbetet i verksamheten och vi som bedrivit den här studien anser att det 

är viktigt att det ska finnas ett större utbud av genusvetenskap i utbildningssektorn pedagogik. 

Vi anser att det finns en brist av genus och jämställdhet under vår utbildning och detta är även 

något de förskollärare vi intervjuat vittnat om. Genom att under sin utbildning få bekanta sig 

med genus och olika jämställdhetsfrågor och dilemman  kan ens egen medvetenhet om sitt 

förhållningsätt synliggöras och kompetens öka. 
 

I förskolans styrdokument står det beskrivet att vi skall arbeta för att motverka traditionella 

könsroller/könsmönster. Trots detta upplever vi och flertal av de pedagoger som medverkat i 
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vår studie att de fått väldigt lite kunskap om genus och kön. Det är ett komplicerat ämne vilket 

bidrar till en svårighet att kunna utvärdera sin kompetens gällande detta område. De 

pedagoger vi intervjuat beskriver att den kunskap de har gällande genus har de fått genom 

arbetet och inte utbildningen. Vi anser att en del ämnen i vår utbildning varit återkommande 

men genus och jämställdhet är de ämnen vi fått för lite kunskap om. Vi upplever det som ett 

ämne som inte anses vara viktigt eller prioriteras och vi har i uppdrag att arbeta med detta och 

det blir en komplex utmaning då vi saknar kunskap. 

 
Om förskollärare arbetar med jämställdhet och hur bedrivs arbetet? 
De förskollärare vi intervjuat i vår studie beskriver att de arbetar med jämställdhet genom 

olika metoder för att försöka bemöta varje enskilt barn jämställt och bedriva en jämställd 

pedagogik. En förskollärare uttrycker sig ”Känner att jag har det med mig” ett uttryck som 

även de övriga förskollärare på olika vis beskriver. Utifrån intervjuerna drar vi en slutsats att 

de har en kunskap om jämställdhet samt att de har olika metoder för att kunna bedriva arbetet 

med fokus på jämställdhet. Flertalet av förskollärarna beskriver även att hur förskolläraren 

förhåller sig till barnen är avgörande. Detta är något Wedin (2011) belyser, för att kunna 

bedriva jämställdhetsarbete i förskolan har förskollärarens förhållningssätt en stor betydelse. 

 
I våra observationer har vi sett att förskollärarna till viss del förhåller sig jämställt och till viss 
del inte. Vi som bedrivit studien ställer oss frågande kring varför det i vissa situationer blir 
svårt att bedriva en jämställd pedagogik men att det är mer tydligt och konkret i en pedagogisk 
diskussion. Kanske är det så att det är lättare sagt än gjort. Pedagogers olika erfarenheter, 
kunskaper och syn på jämställdhet kanske spelar större roll än vad man tror. För att kunna 
bedriva ett jämställdhets arbete behövs det finnas utrymme för arbetslaget att tillsammans 
diskutera, utvärdera och utvecklas. Som blivande pedagoger anser vi att genom en öppen 
dialog och kommunikation i arbetslaget kan vi nå ett gemensamt lyhört förhållningssätt där 
målet är att bedriva en jämställd pedagogisk verksamhet. 
 
Det finns en komplexitet i att försöka uppnå jämställdhet eftersom människan påverkas av de 

normer och strukturer som samhället upprätthåller. Att bli medveten om sitt omedvetna 

tänkande och handlande är många gånger lättare sagt än gjort. 
Wedin (2011) förklarar att vuxnas handlingar bör vara i fokus i ett jämställdhetsarbete och det 
är något som vi upplever att förskollärarna under intervjuerna håller med om. Alla intervjuade 
förskollärare förklarar att de på olika sätt försöker att påminna, uppmuntra och utveckla arbetet 
med jämställdhet tillsammans. De diskuterar och samtalar om hur de kan utveckla och 
förbättra sina metoder, arbetssätt samt förhållningssätt. 
Vi som bedrivit studien anser att det ligger ett värde i att förskollärarna tillsammans har en 
gemensam syn på jämställdhetsarbete och ett gemensamt förhållningssätt. Det ligger också ett 
värde i att de har en ambition att tillsammans utvecklas och utveckla metoder/arbetssätt för att 
uppnå jämställdhetspedagogik och ett mer jämställt förhållningssätt till pojkar och flickor.  
Hon beskriver även för att kunna möjliggöra en insikt om i hur man som förskollärare kan 
bedriva ett jämställdhetsarbete utifrån sin yrkesroll är att sätta på sig de så kallade 
”genusglasögonen”. Dessa glasögon i kombination med observation och kartläggning 
möjliggör att utifrån ett genusperspektiv betrakta förskolan och sitt eget omedvetna 
förhållningssätt. Flertalet förskollärare beskriver även att de anser sig vara normkritiska.  
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Hedlin beskriver de motstånd och hinder som kan uppstå i arbetet gällande jämställdhet. Hon 
belyser den biologiska aspekten gällande kön. Det hon beskriver är att de som argumenterar 
emot jämställdhet beskriver den biologiska faktorn, ”flickor är tysta och pojkar är bråkiga”, det 
är förbestämt. Vi är olika individer och vi påverkas av samhällets normer.  Även om pojkar och 
flickor är olika så är det fel av oss vuxna att bestämma vad som är normalt för en pojke 
respektive flicka. Det är mer accepterat i dagens samhälle att vara ”pojkflicka” än vad det är att 
vara en feminin pojke och här måste det ske en förändring. Det argumentet att vi är olika 
utifrån ett biologiskt perspektiv är en synvinkel. Vi som bedrivit studien anser att arbetet med 
jämställdhet ej skall begränsas av det biologiska perspektivet, vi ska vara tillåtande och öppna 
för det som ej anses vara normen. Om vi ska fokusera på det biologiska könet ställer vi oss 
frågande, ska det prägla barnets uppväxt? Ska vi inte ge pojkar mer tal utrymme för att vi är 
olika biologiskt? Ska vi förvänta oss att flickor klarar mer och är duktiga bara för att vi är olika 
sett ur ett biologiskt perspektiv? Det menar vi är orättvist och vi har en ambition att bedriva ett 
jämställt arbete som är till fördel för pojkar och för flickor. 
 

En förskollärare beskriver att de erbjuder alla barn möjlighet att leka med olika leksaker och 

olika lekar. På två av förskolorna där de vi intervjuat förskollärare beskriver de att rummen är 

uppdelade i färgkoder och att de blandar leksaker för att få en mångfald och uppmuntra såväl 

pojkar och flickor att leka med alla sorters leksaker. 

 
En av förskollärarna berättar för oss att de köpt in samt lånar normkritisk barnlitteratur för att 

vidga barnens världsbild. Detta anser vi vara en konkret metod som möjliggör för barn att ta 

del av olika människor, olika synsätt och olika berättelser där pojkar och flickor representeras 

på ett jämlikt och varierat sätt. 

I dagens samhälle finns det ett större utbud av barnlitteratur där flickor innehar huvudrollen 

och karaktärer som är ”starka”, ”modiga” och ”tuffa”.  Möter man barn i förskolan idag finns 

det ingen som undgått filmen Frost eller Modig där huvudkaraktärerna är flickor. Under 1980 

talet och såväl 1990 präglades vi av barnlitteratur där vi skulle vilja påstå att majoriteten av 

huvudrollskaraktärerna var pojkar ; låt oss nämna Bamse och Alfons. 

Vi ser en utveckling inom barnlitteraturen som idag är mer normkritisk och jämställd.  Idealet 

har förändrats och trots att det enligt oss går långsamt att nå ett mer jämställt samhälle som 

ifrågasätter normer ställer vi oss positiva till utvecklingen som går att se gällande barnkultur. 

Detta möjliggör för oss att skapa en pedagogisk miljö som erbjuder barnen en hel värld full av 

olika sagor, berättelser och karaktärer. Där pojkar och flickor får ta lika mycket plats. 

 
En av förskollärarna har fört en diskussion gällande kommunikation med barn. Hon menar att 

det är viktigt att barn får möjlighet till att kommunicera lika mycket i de vardagliga rutiner 

som finns. Barn ska få lika mycket antal ord och det ska förekomma en likvärdig 

kommunikation i interaktion med barnet oavsett kön. Det gäller att som förskollärare vara 

normkritisk gällande kommunikation. Detta menar vi är en viktig aspekt gällande 

jämställdhetsarbetet. Vi anser att det är orättvist att kommunikationen till barnen skall fördelas 

olika utifrån könstillhörighet. Vår ambition är att vara lyhörd och ständigt utvärdera vårt 

förhållningssätt för att erbjuda barnen likvärdig kommunikation. 
Eidevald (2011) beskriver de vanliga metoderna gällande jämställdhetsarbete, ett sätt är att 
samtala likvärdigt till flickor och pojkar. Det Eidevald belyser anser vi är betydande då vi i 
vår kommande yrkesroll vill ge likvärdig uppmärksamhet och kommunikation med barnen. 
Utifrån studiens observationer har vi sett att förskollärarna generellt kommunicerar mer med 
flickor. 
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Hur förhåller sig förskollärare till flickors och pojkars lek utomhus respektive 

inomhus? 
De förskollärare vi intervjuat har förklarat för oss hur de arbetar med barnens lek inomhus 
och utomhus. Som vi nämner i vår resultatdel har tre förskollärare sagt att det blir tillsägelser 
oftare inomhus än vad det blir utomhus. Den uppfattningen delar även vi men även utifrån 
våra observationer. 
 
Vi upplever att pojkar får mer tillsägelser inomhus medan flickorna förväntas klara sig själva 
och vara mer självständiga. Vi upplever dock även att barnen är friare i sin utomhuslek och 
att interaktionen mellan förskollärare och barn oftast uteblir när det är utevistelse. 
Flertalet förskollärare beskriver att detta är problematiskt då det finner en svårighet i att 
kunna utmana barnen i deras lek, både språkligt och kroppsligt. 
De barn som inte är helt trygga eller bekväma i utomhusleken står gärna nära en förskollärare 
och observerar de lekar som sker, detta tar Knutsdotter Olofsson (2012) upp då hon sett detta 
i barnens leksignaler. 
 
Pramling och Samuelsson (2012) tar upp att miljön på förskolan ska ses som en brygga 
mellan hem och förskola då barnen kan känna igen sig i leksakerna och de olika material de 
introduceras till på förskolan. En annan förskollärare beskriver en förhoppning om att bedriva 
en mer ”styrd” pedagogik utomhus: att det som går att göra inomhus går att göra utomhus. 
Detta kan uppmana barn att få ett större intresse för att vistas utomhus. Precis som Granberg 
(2000) beskriver så skall utomhusleken vara pedagogiskt utformad med material som väcker 
intresse och uppmanar barnen till att utvecklas samt att det ska finnas plats för kroppen att 
röra sig fritt. 
Förskollärarna beskriver för oss att de finner balansen över hur mycket man bör vara inomhus 
eller utomhus problematiskt. Vi som bedrivit studien anser att det är viktigt att förskolor ska 
ha tydliga mål med vad det är man vill uppnå med att barnen vistas utomhus och vilken 
pedagogik de vill bedriva. Det är viktigt att arbetslaget kommer överens och har likvärdig 
syn, avdelningarna igenom. 
 
Det som Eidevald (2011) skriver om, att låta barnen själva få konstruera sin egen lek och ta 
hand om sina egna konflikter, med en förskollärare kommer att utveckla barnens identitet. 
Men även barnens egen vilja att kunna utrycka sig fritt i tal och kroppsspråk, att få tala med 
en jämnårig istället för att få medla med en förskollärare. 
 
Vi anser att det är viktigt som förskollärare att ha ett förhållningssätt som gynnar alla barn 
utifrån alla barns olika förmågor och erfarenheter. Då det skrivs med i vår läroplan; Förskolan 
ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. I lekens och det 
lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 
till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 
och erfarenheter. (Lpfö 98 rev-2010) 
 
Genom att ha ett förhållningssätt som bemöter barnen utifrån dem själva, eller som flertalet 
förskollärare berättar för oss, att de arbetar med mycket närhet och omsorg. Har dessa 
förskollärare en förhoppning om att de barnen kommer känna sig sedda och hörda, man 
minskar risken för bekräftelsebehov och barnen känner en trygghet. Då blir det ingen 
omedveten strid för positioner i barngruppen, utan det faller sig naturligt. 
 

Vi som bedrivit studien kan förstå syftet och vi tror det absolut är en väg att gå dem 

förhoppningsvis kan fungera. 

I vår kommande yrkesroll har vi ambitionen att ej låta oss begränsas av inomhusmiljön eller 

utomhusmiljön. Istället vill vi se möjligheterna med att bedriva en varierad och såväl 
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jämställd pedagogik oavsett miljö. Vi vill också vara mer närvarande och interagerande i 

barns lek. 

 
Koj-bygge 
I den här observationen leker tre pojkar koja. Leken blir avbruten då pojkarna gör mycket som 

de inte får göra och därför får förskolläraren säga till vid ett flertal tillfällen. De leker ganska 

vilda lekar och går till förskolläraren och skvallrar om vad kompisarna gör. De får sedanlämna 

rummet och tre flickor får nu leka koja. De leker en stund innan det är dags att gå ut. 

 
Det som vi tolkar utifrån observationen är att pojkarna får många tillsägelser av 

förskollärarna. Leken spårar ut och det är mer en maktkamp än lek. Flickorna som utövar 

samma lek får inga tillsägelser alls, vi ställer oss frågan vad det kan bero på? 

Wedin (2011) beskriver att pojkar får mer negativ uppmärksamhet än vad flickor får. 

Förskolläraren har uttalat ord som; ”sluta nu” eller ”gå och sätt dig”. 

Utifrån det vi observerat anser vi att förskolläraren i den här händelsen hade rätt i att 

tillrättavisa pojkarna. 

Vi finner det intressant om huruvida leken utvecklats om flickorna och pojkarna lekt 

tillsammans, då det utifrån observationen visat att flickorna inte fick någon tillsägelse. I den 

händelsen som beskrivits anser vi att det kunde varit bra om förskolläraren varit närvarande i 

rummet där de lekte koja. De stod nära rummet men de var inte fysiskt i rummet och leken 

skulle kanske utvecklats till något bättre om förskolläraren var närvarande. 

Odenbring (2010) beskriver i sin avhandling att då det blandats pojkar och flickor i grupper 

blir flickorna tilldelade ansvar att dämpa pojkarna. 

Vi menar att om ambitionen med att ta in flickor är för att dämpa pojkar så är det fel metod, 

då det visar på en traditionell syn på flickor- att de ska vara duktiga. 

När vi som bedrivit studien är verksamma förskollärare vill vi undvika att använda oss av 

flickorna som stötdämpare och vi vill hellre låta pojkar och flickor ta lika mycket plats och 

kunna vara sig själva fullt ut. Vi har en ambition att motverka traditionella könsroller och 

uppmärksamma individens behov. 
 

Bokläsning 
I den här observationen ser vi hur en förskollärare utan framgång tillrättavisar en pojke som 

ett flertal gånger rest sig upp i soffan. När en av flickorna från barngruppen gör detsamma så 

får hon fysisk kontakt direkt av förskolläraren. Wedin (2011) beskriver att förskollärare 

tilltalar pojkar mer och att pojkar oftast får mer uppmärksamhet, till skillnad från flickor på 

förskolan. Pojkar får mer negativ tillsägelse och får höra mer ord som ”inte” än vad flickor 

får. Wedin belyser att förskollärarna behandlar barnen olika på grund av barnens kön, medan 

Wahlström (2003) uppger att förskollärarna hon gjorde sin studie på var medvetna om 

könsroller. Det är förskolan som har ett viktigt uppdrag att förebygga könsroller, samt chans 

att erbjuda barngruppen samma möjligheter och skyldigheter. 

Vi anser att alla barn ska bemötas och uppmärksammas på likvärdiga villkor och på så vis ej 

bemötas utifrån könstillhörighet. 

 

Lego-bygge 
I den här observationen får vi möta några barn som är fullt upp med att bygga med lego. En 

konflikt uppstår bland barnen, främst mellan en pojke och en flicka. En förskollärare kommer 

för att trösta och hjälpa till att reda upp vad som precis skett. Förskolläraren frågar vad som 

hänt och ger alla barn chans att komma till tals. Hon stannar i leken tillsammans med barnen. 

Situationen ändrar sig så fort förskolläraren sätter sig ner hos barnen. Eidevald (2011) 

beskriver hur förskollärare arbetar för att erbjuda mångfald i leken, och möta barnen i leken. 

Eidevald skriver även om att förskollärare har strategier för att dela upp pojkar och flickor i 
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olika grupper, vi som bedrivit studien anser att barn ibland behöver uppdelning men vi tycker 

inte det är något som ska krävas. 
 
Vi finner även förskollärares handling i situationen är bra och något vi själva skulle kunna 

göra om vi skulle hamna i en liknande situation. Wedin skriver om förskollärares 

förhållningssätt att det är vi som förskollärare som kan visa vilka förväntningar vi har på 

barnen och hur vi ser på jämställdhet beroende på hur vi möter barnen. Vilka ord vi använder 

oss av och hur vi använder vårt kroppsspråk i interaktion med pojkar och flickor. 
 

Sandlådan 
I den här observationen får vi se hur två pojkar leker i sandlådan. Leken ökar i tempo och 

pojkarna blir mer uppspelta. När förskollärarna ser detta får pojkarna en tillsägelse om att inte 

kasta sand på varandra då andra barn och förskollärare kan få detta på sig. Pojkarna lyssnade, 

fortsatte att leka i sandlådan med att konstruera sandslott men lämnade detta relativt snabbt. 

Efter det så fortsatte pojkarna med en annan lek uppe på kullen utan närvarande förskollärare. 

Mårtensson (2012) beskriver att barnen oftare byter lekar utomhus än vad de gör inomhus, 

beroende på vilken miljö de leker i. När pojkar får en tillsägelse är den oftare kort och koncis, 

så som ”spring inte” ”sluta” och så vidare. Detta belyser Wedin (2011) då hon menar att när en 

flicka får en tillsägelse är den mer verbal och ofta formulerad som en fråga. 
 
Vi som bedrivit får studie upplever att förskollärarna i denna situation agerat rätt, då vi inte 

tycker att barnen ska få utgöra skaderisk genom att risken att få sand i ögat ökar. Vi tycker 

även att barnen ska få en tydlig tillsägelse med en fråga till exempel; ”Gör du/ni en bra 

handling nu, har ni tänkt efter?”; för att få barnen att reflektera över deras egna handlingar. 
 

Påklädning 
I observationen beskrivs det att förskolläraren uppmärksammar att pojkarna inte knäppt sina 

jackor och säger ”nämen, har du inte knäppt jackan, kom här ska jag hjälpa dig”. Två flickor 

som gungar har inte knäppt sina jackor men förskolläraren verkar inte lägga märke till detta. 
 

Situationen ovan bevittnar att det finns en traditionell syn att flickor ska klara sig själva då de 

inte fick hjälp med att knäppa sina jackor. Pojkarna får hjälp men förskolläraren noterade inte 

att flickorna behövde hjälp. Hedlin (2006) belyser att det kan upplevas svårt att bedriva ett 

jämställdhetsarbete då människor är präglade av de normer som finns i samhället. Det vi 

upplever gällande den beskrivna observationen är att utifrån förskollärarens förhållningssätt 

klarar flickorna sig på egen hand. 

 

Det må hända låta en aning radikalt och fördomsfullt men enligt observation och tidigare 

benämnd litteratur är det konstaterat att flickor oftast tilldelas en ansvarstagande roll. Vi anser 

att det är en fara då flickor inte ska få en sådan roll för att de föddes som flickor. Vi ser en 

problematik att ha förväntningar på barn på grund av vilket kön de har. Utifrån det samhälle 
vi lever i förekommer olika förväntningar på flickor och pojkar skall vara. Vi har en ambition 
att i förskolan bedriva en pedagogik som är jämställd och som möter barnet som en individ. 
 

Utifrån vårt insamlade material vittnar resultatet om att det finns olika möjligheter och olika 

begränsningar för pojkar och flickor. Barn bemöts på olika villkor av pedagoger och föräldrar 

trots att Sverige är ett land där jämställdhetskampen kommit betydelsefullt mycket längre än 

övriga delar i världen. Trots detta går det långsamt. Vi anser att både pojkar och flickor 

missgynnas av de normer och strukturer som råder i samhället. Pojkar får i väldigt liten 

utsträckning möjlighet att uttrycka sina känslor och flickor förväntas att agera utifrån sina 

känslor. Vi som bedrivit studien anser även att det går att vittna om att flickor får mer verbal 
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kommunikation än pojkar. Detta tror vi leder till förväntningar på hur barn ska vara, agera och 

känna vilket är starkt kopplat till kön. 

8.1 Teoridiskussion 

I vårt teoriavsnitt redogör vi för Hirdmans teori om genus och genusordningen. Utifrån vald 

teori har olika funderingar och frågor väckt hos oss som bedrivit studien. Hirdman kan te sig en 

aning partisk i sin framtoning gällande genus och genusordningen. Vi 

anser att jämställdhet är en fördel för såväl pojkar som flickor. Vår tolkning av Hirdmans teori 

är att mannen är normen i samhället, allt är utformat för mannens fördel. Hon belyser i sin 

teori att kvinnan är det svaga könet. 

Vi upplever en problematik i att vara partisk mot det ena könet. Dagens samhälle har mer att 

utveckla gällande jämställdhet men vi menar att så som vi upplever teorin är den enbart är till 

kvinnans fördel. 

Vi förankrade oss i teorin för att få kunskap om vårt valda ämne och för att få en förståelse för 

hur genusvetenskapen kan förklaras och som vi kan omsätta i praktiken. Utifrån kunskapen vi 

blivit förmedlade kan vi se vikten av att bedriva en jämställd pedagogik och ha kunskap om 

genus och genusordning. Det gäller att finna en balans och att utmana barnen i det de har lite 

erfarenhet av och att se varandras likheter och olikheter som styrkor. 

I Hirdmans teori sätts det som är kvinnligt i relation till det som är manligt vilket många gånger 

kan bli begränsande i vår uppfattning och syn på barn. 

Genom medvetenhet om sitt förhållningssätt, sina handlingar och syn på pojkar och flickor kan 

vi möjliggöra att bedriva en pedagogik som är jämställd, inkluderande och se till varje individs 

behov och intresse. I vår kommande yrkesroll har vi en förhoppning om att trots samhällets 

normer och strukturer som påverkar och till viss del format oss bedriva en jämställd pedagogik 

och med ett jämställt förhållningssätt. 

8.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien är ta reda på hur förskollärarna arbetar med jämställdhet och hur 

förskolläraren förhåller sig till pojkar och flickor i lek inomhus och utomhus. Vi valde att göra 

en kvalitativ studie och använda oss utav strukturerad observation och intervju med 

förskollärarna på förskolorna. Vi anser att de två valda metoderna var de mest relevanta för att 

verkligen få fram det vi ville. Under observationerna intog vi en iakttagande roll där vi ej 

medverkade i den observerade händelsen för att kunna ta del av hur förskollärarna agerade och 

bemötte barnen i barngruppen. Vi observerade förskollärarnas interaktion med barnen både 

inomhus och utomhus. När vi observerade hade vi med ett observationsschema (se bilaga 1) 

och skrev ned händelsen på papper för att sammanställa. Vi anser att genom användning av ett 

observationsschema möjliggjordes ett smidigt sätt för oss att se flera observationer som sker 

under korta sekvenser. Løkken och Søbstad (1995) menar att via observation kan vi få reda på 

det vi vill genom att se interaktionen mellan förskollärarna och barnen. 

 

Vi valde att genomföra intervjuer med tre förskollärare på vardera förskola för att erhålla 

kunskap hur de ser på jämställdhet och om och i sådana fall hur de arbetar med det. Vi valde 

nio för oss relevanta intervjufrågor (se bilaga 2) då vi ville beröra allt från förskollärarnas 

bemötande, hur de ser på utomhus och inomhusmiljön samt hur de ser på jämställdhet. Vi 

använde oss av ljudupptagning för att möjliggöra ett aktivt lyssnande hos oss som informanter. 

Løkken och Søbstad (1995) beskriver att intervju som metod är bra då vi som informanter får 

oss en egen förståelse om hur respondenterna verkar i sin yrkesroll utifrån deras egen 

värdegrund. 
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8.3 Didaktiska konsekvenser 

Utifrån den genomförda datainsamlingen framkommer det att förskollärarnas förhållningssätt i 

barnens lek ter sig olika utomhus och inomhus. I utomhusmiljön erbjuds en mer könsneutral 

miljö och barnen är inte lika begränsade i leken som de är inomhus. I utomhusmiljön erbjuds 

barnen en större och en mer fri yta till rörelse samt mindre regler att förhålla sig till. Detta 

resulterar i att barnen får färre tillrättavisningar och tillsägelser från förskollärarna. 

 

Det sker mer interaktion mellan förskollärare och barn inomhus än vad det sker utomhus. 

Förskollärarna är medvetna om sitt förhållningssätt och försöker tillsammans i arbetslaget att 

motverka traditionella könsroller samt att bemöta flickor och pojkar jämställt. Vi anser att om 

barnen i alla olika situationer och miljöer som förskolan erbjuder skall erbjudas likvärdig 

kommunikation. 

 

Idag spenderar ett flertal barn (i tidig ålder) en större del av sin dag på förskolan. Det är på 

förskolan barn får möjlighet att utvecklas och lära. På så vis har förskollärare ett stort ansvar att 

bedriva en jämställd pedagogik och motverka de traditionella könsroller som råder i samhället. 

I vår kommande yrkesroll är det viktigt att vara självmedveten om sitt förhållningssätt och de 

normer och strukturer som vi många gånger omedvetet upprätthåller och överför på barnen. Ett 

sätt för att bedriva en verksamhet och pedagogik som är jämställd är att som förskollärare 

inneha ett normkritiskt förhållningssätt samt erbjuda barn normkritisk barnlitteratur. Vi anser 

också det är viktigt att föräldrarna är involverade i det är som sker på förskolan. För att skapa 

en gott samarbete med hemmet vill vi uppmuntra föräldrar att ta del av normkritisk 

barnlitteratur att läsa tillsammans med barnen. För att vi ska kunna bygga en ”bro” mellan hem 

och förskola är ett gott samarbete med hemmet avgörande för att möjliggöra trygghet och 

utveckling hos barnen. 

 

Förskolan kan även möjliggöra ett samarbete med fokus på just jämställdhet mellan könen och 

på så vis kan föräldrar förkovra sig i kunskap som verksamheten förmedlar. 

 

Redan i tidig ålder får barn ta del av de normer, strukturer och förväntningar som finns i 

samhället om pojkar och flickor. Förskolan har en avgörande och mycket viktig roll i att 

försöka nå ett jämställt samhälle, eftersom det är just på förskolan barn formas till självständiga 

individer och samhällsmedborgare. Barn är oskrivna blad och vi har ett ansvar att fylla bladen 

med en framtidstro på där förändring är möjlig och där alla individer är lika mycket värda.  

Tillsammans med barnen kan vi successivt föra vidare vår ambition med ett jämställt samhälle. 

Vi antar den utmaningen med stor entusiasm och passion. 

8.3.1 Fortsatt forskning 

Vi som bedrivit studien har diskuterat hur fortsatt forskning skulle kunna bedrivas. Det hade 

varit intressant att bedriva vår forskning under längre tid för att kunna undersöka olika 

rutinsituationer, samlingar och leksituationer mer djupgående. Samt att observera förskollärare 

i interaktion med äldre barn då vi fokuserat på de yngre barnen. Vi ställer oss frågande i fall det 

förekommer någon skillnad i hur förskollärare förhåller sig mot barn i olika åldrar? 

Vi har även diskuterat att det hade varit intressant att använda oss av den metod som innebär 

spontana samtal för att kunna få ta del förskollärares spontana åsikter, tankar och reflektioner. 

Spontana samtal kan ske omgående efter en genomförd observation och bekräfta eller 

demontera det man som informant upplevt. 
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Tack! 
 

Inledningsvis vill vi rikta ett speciellt tack till vår mycket kompetenta och fantastiska 

handledare Mary-Anne Holfve-Sabel för en fin handledning. Genom stöd och uppmuntran har 

Mary-Anne bidragit till att studien till sist blev ett arbete som vi är stolta över. 

Ett tack till alla barn och förskollärare som medverkat i studien. 

Vi vill även tacka våra nära och kära som under skrivandet av uppsatsen visat stort stöd och 

uppmuntran och med nyfikenhet tagit del av det studien belyser. Vi tackar er för ert tålamod 

och er villkorslösa kärlek. 

 
Avslutningsvis vill vi tacka de fantastiska individer som på ett eller annat sätt inspirerat oss 

till att trots svårigheter och motstånd fortsätta föra kampen vidare för ett mer jämställt 

samhälle.
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Bilaga 1 
 

Observationsschema



  

Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

1)  Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete som förskollärare i förskolan? 
 

2)  Hur tolkar du jämställdhet mellan könen utifrån din yrkesroll? 
 

3)  Upplever du att din utbildning har tagit upp jämställdhetsfrågor (i så fall 
på vilket sätt, om inte, varför tror du det är så? 

 

4)  Hur arbetar du med jämställdhetsfrågor och vilken roll har förskollärare 
 

5)  Hur arbetar du för att tillgodose alla individers sekundära behov i 
barngruppen? (uppmärksamhet, omsorg, kärlek) 

 
6)  Hur arbetar arbetslaget för att tillgodose alla individer sekundära behov i 

barngruppen?(finns det en gemensam arbetsplan, förhållningsätt, lokala styrdokument) 
 

7)   Vilket sätt kan leken ändras utomhus/inomhus? 
 

8)  Förklara vilken skillnad du tror det kan vara i ditt bemötande beroende 
på om ni vistas ute eller inomhus? 

 
 

9)  Varför kan det bli en skillnad?(begränsningar/möjligheter)



  

Bilaga 3 
 
Missivbrev 

 

Hej 
 

 

Vi är tre stycken studenter som läser på förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Vi 
läser just nu sista terminen på förskollärarutbildningen och det är dags för oss att avsluta vår 
tre och ett halv åriga studier med att skriva ett examensarbete. Vår uppsats handlar om att 
bedriva en studie om genus och jämställdhet i förskolan. 
Syftet med vår uppsats att ta reda på hur verksamma förskollärare arbetar för att motverka 
könsmönster  och  normer  i  verksamheten  och  om  förskollärarna  bemöter  barn  likvärdigt 
oavsett kön. 
Kring det aktuella ämnet har vi fördjupat oss i relevant litteratur samt forskning, och vi vill ta 
hjälp av förskollärare som besitter kunskap och erfarenheter genom att använda metoden 
intervju. Intervjun består av ett fåtal frågor kring genus och jämställdhet i förskolan. 
Under intervjun kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Detta menas  att deltagandet i studien är frivillig och deltagandet kan  när som avbrytas. 
Deltagandet behandlas konfidentiellt och det blivande resultatet kommer enbart att behandlas 
av oss, vår handledare och opponenter. 

 

 
Har du några frågor kring studien eller intervjun är du hjärtligt välkommen att höra av dig till 
någon av oss! 

 

Tack på förhand 
Angelica, Marielle, Rebecca 

 

 
Angelica Fjellman                         Marielle Hamrin                        Rebecca Kjellgren 

 
07-xxxxxx                                 07-xxxxxx                             07-xxxxxx 
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