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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

 

I mitt kommande yrke som förskollärare är jämställdhetsfrågan en viktig del och jag har 

därför valt att fördjupa mig i denna fråga. I förskoleverksamheten är det en fördel om 

pedagoger försöker bemöta både pojkar och flickor jämställt och att vi ger barnen samma 

möjligheter och förutsättningar utan att ta hänsyn till vilket kön de har. Det är i förskolan som  

pedagoger kan vara förebilder inför barnen och visa vad jämställdhet handlar om. Det är av 

stor vikt att arbetslaget har samma förhållningssätt och bemötande i verksamheten.  

 

Syftet 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagogerna uppfattar att de samtalar med 

pojkar och flickor i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv, men även hur pedagogerna 

upplever att de bemöter pojkar och flickor i den dagliga verksamheten. 

 

Metod 

 

Till min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Jag har genomfört sex 

semistrukturerade intervjuer för att få in den empiriska datan till min studie. För att stärka mitt 

resultat med citat från respondenterna har jag valt att använda mig av ljudinspelningar under 

genomförandet av mina intervjuer.  

 

Resultat 

 

I den här delen presenteras mitt resultat utifrån mina intervjuer. I min studie framgår det att 

pedagogerna anser att de vill se individen hos barnet utan att lägga någon vikt vid barnets 

könstillhörighet, samt att pedagogerna ger samma möjligheter och förutsättningar för både 

pojkar och flickor i verksamheten. Pedagogerna arbetar aktivt med jämställdhet i 

verksamheterna på de två utvalda förskolorna. Som exempel kan jag nämna att pedagogerna 

ger alla barnen fria möjligheter att få utforska olika saker inom förskoleverksamheten som till 

exempel att det inte finns några specifika pojk- eller flickleksaker, dessutom kommenteras 

inte barnens kläder eller skor ur ett genusperspektiv. 
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INLEDNING 
 

I dagens samhälle är det aktuellt att tala om genus och jämställdhet och att mycket ska vara 

lika mellan könen, både när det gäller arbete och lön. Om pedagogerna tänker på genus och 

jämställdhet i förskolan kan det påverka vad barnen har för material, leksaker, miljö och 

liknande, både inomhus och utomhus. De här olika aspekterna är viktiga i det 

genuspedagogiska arbetet (Eidevald & Lenz,Taguchi 2011, s. 27). De lyfter även upp den 

språkliga delen som en mycket viktig del i arbetet för att få en jämställdhet i förskolan. Det är 

trots allt där pedagogerna lägger grunden för hur barnen lär sig följande begrepp: värderingar, 

bemötande, jämställdhet och genus. För att pedagogerna i förskolan ska kunna samtala om 

jämställdhet med barnen, måste pedagogerna ha goda kunskaper och förståelse för vad 

begreppen innebär för att sedan i sin tur kunna föra kunskapen vidare till barnen i 

verksamheten på förskolan. 

  

Under mina år som verksam i förskolan har jag lagt märke till att både förskollärare och 

barnskötare samtalar och bemöter barnen på olika sätt utifrån vilket kön de har. Det kan till 

exempel vara när ett barn ramlar; om det är en pojke som faller kanske pedagogen bara säger: 

“upp och hoppa igen”. Om det istället skulle det vara en flicka som ramlar kanske pedagogen 

säger: “men hur gick det, slog du dig?” Ser man på den här händelsen bemöter pedagogerna 

barnen på två olika sätt. Här bemöter pedagogerna barnen utifrån vilket könsmönster och 

könsroller de har. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2016, s. 5) framkommer det 

att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Hedlin (2010, s. 20) 

menar att i dagens samhälle talar många personer mycket om sig själva och hur människor 

tänker på vad som är manligt och kvinnligt och hur deras eget beteende är, men med tiden kan 

vi förändra de här typiska könsrollerna. Varje land har dock sina egna kulturer och olika 

ramar för hur mycket vi människor kan tänja på de olika könsrollerna.  

 

I studien kommer jag att fördjupa mig i hur pedagogerna uppfattar att de samtalar med barn i 

den dagliga verksamheten i förskolan, samt hur mycket talutrymme pojkar och flickor får i 

förskolan under de olika aktiviteterna. Jag vill också ta reda på hur ofta pedagogerna tilltalar, 

ger beröm och tillsägelser samt hur de använder sitt tonläge mot pojkar och flickor i den 

dagliga verksamheten. I Läroplanen för förskolan står det att pedagogerna ska verka för att 

flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten (Lpfö 98 rev 

2016, s. 12). Det känns att all personal bör arbeta på detta sätt i förskolan, men ger 

pedagogerna verkligen pojkar och flickor lika mycket samtalsutrymme i verksamheten och 

samtalar pedagogerna lika mycket med pojkar och flickor? Andersson, Tengnér & Heikkilä 

(2017, s. 24) tar upp att det är viktigt att pedagogerna får analysera och reflektera över sina 

egna handlingar och varför man omedvetet gör skillnad på pojkar och flickor i förskolans 

jämställdhetsarbete. Med det här i åtanke är det viktigt att pedagogerna får sitta ner och prata 

om hur de samtalar och bemöter barnen i förskolan. Barnen kan eventuellt 

härma pedagogernas bemötande och språkval som barnen senare kanske använder till sina 

kamrater på förskolan. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagogerna uppfattar att de samtalar med 

pojkar och flickor i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv, men även hur pedagogerna 

upplever att de bemöter pojkar och flickor i den dagliga verksamheten. 

Syftet konkretiseras i följande frågeställning: 

  

●  På vilket sätt anser pedagogerna att de arbetar med jämställdhet i förskolan?  

●  Hur anser  pedagogerna att de bemöter pojkar och flickor i rutinsituationer samt 

planerade pedagogiska aktiviteter? 

● Vad finns det för svårigheter och möjligheter ur ett jämställdhetsperspektiv? 

● Hur kan pedagogernas egna erfarenheter påverka ett jämställdhetsarbete? 

 

CENTRALA BEGREPP  
 

Här nedan följer förklaringar på olika begrepp som är viktiga i den här studien. 

 

Bemötande: Betyder gå till mötes, uppträda emot, uppföra sig och bete sig mot (Svenska 

akademins ordlista) 

 

Jämställdhet: Ordet jämställdhet handlar om likvärdiga villkor mellan män och kvinnor. 

Jämställdhet avser alltså endast sådant som har med kön att göra. (Hedlin 2010, s. 7) 

 

Genus: Syftar på de föreställningar vi har om män/manligt och kvinnor/kvinnligt. (Hedlin 

2010, s. 4) 

 

Kön: Kön beskrivs som biologiskt givet och visar på olikheter mellan män och kvinnor. 

(Eidevald 2011, s. 81) 

 

Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min studie till två kommunala förskolor i Västra Götalands län där 

barnen är ett till sex år gamla. Ingen av de två valda förskolorna har någon 

jämställdhetsprofilering. I studien använder jag ordet pedagog istället för förskollärare och 

barnskötare. 

 

BAKGRUND 
 

I följande kapitel tas tidigare forskning upp om pedagogers bemötande och samtal med barn 

ur ett könsperspektiv. 

 

Pedagogiskt samtal och bemötande utifrån barnets kön 

 

Öhman (2016, s. 76) menar att ett pedagogiskt samtal med barnen kan förstås utifrån vilken 

plats, tid och socialt sammanhang samtalet pågår. Det vill säga att de här olika aspekterna 
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spelar in på vilket samtal man har med barnen och självklart finns det flera olika 

samtalssituationer i förskolans verksamhet. Det är också viktigt att kunna tolka olika signaler 

från barnen i samtalet, om barnen behöver värme, tröst eller är ledsna (Öhman 2003, s. 39). 

Här är det viktigt att pedagoger inte gör skillnad ur ett genusperspektiv i bemötandet av 

barnen i förskolan. Ett annat samtal som är viktigt enligt Öhman (2016, s. 78) är det spontana 

samtalet mellan barn och vuxna. Pedagogen blir en empatisk förebild i bemötandet med 

barnen och deras föräldrar. Således är det viktigt att pedagogerna bemöter både barn och 

vuxna jämställt med både inlevelse och respekt i samtalet (Öhman 2003, s. 44). Det kan vara 

exempelvis vid blöjbyten, i hallen, vid samlingar eller vid utgång på förskolan. De här 

samtalen går även in på omsorg, lärande och fostran som är en stor del i förskolans 

verksamhet. När pedagogerna samtalar med barnen ur ett omsorgsperspektiv är det enligt 

Öhman (2016, s. 83) som bäst när det bygger på en personlig kontakt mellan barn och vuxna 

och där man upplever en samhörighet. Även den tysta omsorgsbiten blir en stor trygghet för 

barnen. Det kan handla om att de vill sitta en stund tysta i pedagogens knä eller bara vill ha 

lite närhet. 

 

När man tittar närmare på ett fostrande samtal som kan förekomma vid exempelvis ett 

blöjbyte, då man som pedagog kan ha ett intimt samtal med barnen, kan pedagogernas samtal 

skilja sig åt beroende på om det är en pojke eller flicka. I sin artikel tar Månsson (2011) upp 

ett exempel då en pojke klättrar ner från skötbordet. Pedagogen säger då: “du klättrar som en 

brandman”. När en flicka klättrar ner klappar pedagogen istället händerna och säger:” vad 

duktig du är”. Redan här fostrar man barnen till vad som är manligt och vad som är kvinnligt. 

Orden som pedagogen bemöter barnen med har stor betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Vid det här tillfället är det inte bara det kvinnliga och manliga utan också vilket arbete som 

anses vara könsrelaterat. Bayne (2009) tar i sin artikel upp ett exempel där man bjuder in 

kvinnor och män som har könsöverskridande yrkesroller för att på ett konkret sätt visa för 

barnen att det finns män som är hästskötare och att det finns kvinnliga piloter etcetera. Genom 

att bjuda in de här personerna till förskolan vill författaren påpeka att det inte finns några 

könsbestämda yrkesroller. Därför ska man som pedagog tänka på vilka ord som man använder 

till barnen på förskolan. Eidevald & Lenz, Taguchi (2011, s. 28) tar upp problematiken med 

vilka ord pedagogerna använder till barnen och hur de är utformade efter kön. Det kan vara, 

när ett barn kommer till förskolan på morgonen. Då säger kanske pedagogen: ”vilken fin tröja 

du har”, till en flicka, medan man säger: ”vilken tuff tröja du har”, till en pojke. Enligt 

Eidevald & Lenz, Taguchi bör man istället bemöta barnen på ett mer neutralt sätt genom att 

säga, “hej, vad kul att se dig”. Nu hamnar fokuset på barnet och inte på kläderna och då blir 

bemötandet könsneutralt och mer jämställt, anser författarna. 

 

Öhman (2016, s. 93) menar att alla samspel, upplevelser och samtal tillsammans med barnen 

är potentiella lärandesituationer. Författaren anser vidare att vid många olika tillfällen är 

verksamheten i förskolan ofta utformad från ett ett lärarperspektiv, men att vi inte får glömma 

av att lärandet upplevs på olika sätt av barn. Några viktiga aspekter som Öhman (2016, s. 93) 

behandlar är att lärandet präglas av tankar, känslor, motivation och av barnets egna 

värderingar. Med det här i åtanke är det också viktigt att pedagogerna intar ett normkritiskt 

tänkande i verksamheten, där pedagoger utmanar sig själva i samtalet med barnen. Öhman 

(2016, s. 93) anser att det är viktigt att pedagogerna använder samtalet som en 

lärandesituation tillsammans med barnen och för sig själva. 

 

I sin artikel tar Bayne (2009) upp att pedagogerna bemöter pojkar och flickor olika utifrån hur 

mycket talutrymme de får i verksamheten. Pedagogerna tilltalade pojkarna mycket oftare än 

vad de gjorde till flickorna, vilket i sin tur gav flickorna mindre talutrymme och att deras 
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behov kom efter pojkarnas. Författaren menar att pedagogerna måste tänka på hur de bemöter 

pojkar och flickor ur ett genusperspektiv i verksamheterna.  

 

Även Odenbring (2010) nämner i sin avhandling att pojkar får mer talutrymme och övrigt 

utrymme i verksamheterna på förskolorna än vad flickor får. Hon säger också att pedagogerna 

tar in “hjälpfröknar” i form av lugna flickor för att få ett lugn i exempelvis samlingen på 

förskolan, där den lugna flickan placeras bredvid en pojke som kräver större utrymme. Genom 

att placerar den lugna flickan bredvid en pojke stärks även könsrollen att flickor ska vara 

lugna. Månssons (2011) artikel berättar om en flicka som anses bryta den traditionella 

könsrollen av att flickor ska vara lugna och lydiga genom att hon skriker och blir väldigt 

ledsen när hon blir lämnad på förskolan av sina föräldrar. 

 

Eidevald (2011) tar upp ett exempel med en flicka som gråter och på grund av det får hon sin 

vilja igenom. Han menar att vid det här tillfället undergräver flickan sin position att flickor 

inte ska gråta eller vara högljudda för att få sin vilja igenom. Däremot är det helt acceptabelt 

att pojkar slåss eller blir verbala för att de ska få som de vill (Eidevald 2011, s. 85). Samtidigt 

vill Eidevald (2011, s. 87) betona att det är oacceptabelt att slåss eller att skrika för att få sin 

vilja igenom oavsett vilket kön barnet har, utan att barnen ska tränas i att visa hänsyn till 

varandra och kunna kommunicera för att få sin vilja bemött eller hörd.  

 

Sandberg & Pramling-Samuelsson (2005) tar i sin artikel upp hur manliga kontra kvinnliga 

förskollärare leker med barnen i exempelvis kuddrummet. När den manliga pedagogen var i 

rummet var barnen väldigt livliga. De hoppade på kuddarna och hade kuddkrig. När den 

kvinnliga pedagogen var inne i rummet pågick det en lugnare lek tillsammans med barnen, de 

byggde istället en koja. Författarnas slutsats är att det skiljer sig hur de olika förskollärarna 

bemöter barnen i det här sammanhanget, samt vilka lekar de leker tillsammans med barnen. 

De nämner även att endast sex procent av de utbildade förskollärare i Sverige 2005 var män.   

 

Eidevald (2011) nämner hur pedagoger anser att de försöker bemöta både pojkar och flickor 

mer jämställt, men att de i själva verket upprätthåller de stereotypa föreställningarna om kön. 

Pedagogerna berättar att de bemöter barnen könsneutralt och att de månar om individen. 

Eidevald anser även att hans teoretiska utgångspunkt är hur olika förståelser man har för 

genus och kön. Författaren menar att vuxnas bemötande av leken varierar beroende på om det 

är en pojke eller flicka som leker eller ber om hjälp av något slag i verksamheten (Eidevald 

2011, ss. 80-81). Genom att pedagogerna bemöter barnen på det här sättet upprätthålls 

uppfattningen om att pojkar och flickor ses som olika. Eidevald menar att om man bortser 

från att kategorisera barnen i hur de är kan det leda till att barnens kön blir styrande när det 

gäller hur pedagogerna bemöter dem (Eidevald 2011, s. 88). Ett annat exempel hur 

pedagogerna kategoriserar barnen i förskolan beskriver Granger, Hanish, Kornienko & 

Bradley (2016) hur pedagogerna kategoriserar barnen i förskolan. De har i sin studie 

undersökt hur personalen anpassar barnens aktiviteter efter barnens kön, beroende på om det 

är pojkar eller flickor som deltar i aktiviteten.  

 

 

I sin avhandling tar Odenbrings (2010) upp ett exempel från en filminspelning där en pedagog 

inte tilltalar barnen med deras riktiga namn, utan pedagogen könskategoriserar barnen genom 

använda ordet “fröken” till en flicka och “Tarzan” till en pojke. Odenbring menar att det 

smyger in olika kategoriseringar i samtalen med barnen utan att pedagogerna tänker på vad de 

säger till barnen. Genom att pedagogerna talar på ett liknande sätt som beskrivs i exemplet 

ovan, kan det skapas olika sociala hierarkier. I filmen ramlar “Tarzan” av sin stol och blir 
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tillrättavisad av pedagogen att sitta still för att han stör de andra barnen. Flickan i filmen som 

pedagogen kallar för “fröken” sitter längst ner vid bordet och hon har råkat blanda sina 

pennor. Pedagogen kommer fram till henne och  säger: “ Där så lägger ni så att ni blandar 

ihop era pennor idag igen fröken. Du tog Emils pennor sist” (Odenbring 2010, s. 70). 

Odenbring påpekar också att könade kategoriseringar kan ha olika laddningar utifrån hur 

situationen är. I situationen med flickan som pedagogen kallar “fröken” anser Odenbring att 

det är en stark verbal laddning i ordet fröken mot flickan, att hon hade gjort fel genom att hon 

inte hade kontroll på sina egna pennor. Slutsatsen av den här filmsekvensen är att barnens 

könstillhörigheter blir starkt markerad av den här pedagogen (Odenbring 2010, ss. 66-76). 

 

TEORETISK RAM 
 

Den teoretiska utgångspunkten som min studie grundas på är bemötande och samtal mellan 

barn och pedagoger samt en koppling till genusperspektiv. Mitt val är att fördjupa mig i 

Connell & Pearse (2015) och Davies (2003) teorier om genus till min studie.  

 

Vad är kvinnligt och manligt 

 

Davies (2003, s. 27) menar att maskulinitet och femininitet inte är några medfödda 

egenskaper hos oss människor, utan att det är inbyggda strukturer från samhället, olika 

förutsättningar, resultat och tillvaro för hur våra liv ser ut. När barnet sedan har upplevt 

samhällets olika strukturer kan de placera sig själva som pojkar och flickor inom den rådande 

sociala ordningen. Davies (2003, s. 159) lyfter även fram att alla barn på olika sätt tar åt sig 

vad som är maskulinitet och femininitet och att de inte begränsar sig själva och sitt beteende 

när det gäller vad som är maskulint eller feminint. Davies (2003) påpekar att det är tvärtom, 

när barnen ser sig själva som pojke eller flicka lär de sig att tänka och handla efter sitt eget 

kategorimedlemskap. Samtidigt kan de stöta på olika motstridiga möjligheter med vad som är 

feminint eller maskulint. Enligt Davies (2003, s. 29) är det inte endast en begreppsmässig 

process utan också en fysisk process att kunna positionera sig själv som pojke eller flicka. 

Barnets egen kropp tar till sig kunskapen om vad som är kvinnligt respektive manligt 

beroende på vad barnet självt gör. Det kan vara barnets frisyr eller klädsel som är den 

tydligaste formen av den egna kroppsliga erfarenheten som talar om vilket kön barnet har. 

Men även föräldrarnas sätt att färgsätta barnets kläder blir en signal som understryker vilket 

kön barnet har utifrån hans/hennes kläder. 

 

Den franska feministen Simone de Beauvoir har två klassiska citat: “Man föds inte till kvinna 

man blir det” och “Man föds inte maskulin, man måste bli man”. Med de här citaten vill 

författaren säga att det tar lång tid att skapa vad som är manligt och kvinnligt. Det är 

människorna runt omkring oss, samhället och media som påverkar och formar oss som 

individer när det gäller vad som anses vara kvinnligt eller manligt (Connell & Pearse 2003, s. 

19). 

 

Att förstå vad genus är 

 

Genom att föräldrar klär på sitt spädbarn blå respektive rosa kläder skapas den viktigaste 

referensramen ur ett genusperspektiv. Redan här bestämmer vuxna vilka färger som ska vara 
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pojkaktiga eller flickaktiga. Efter det här färgvalet på kläderna talar föräldrarna om att det är 

en pojke eller flicka som ligger i vagnen. Den blå färgen symboliserar att barnet är starkt, tufft 

och ska vara mer aktivt. Den rosa färgen symboliserar att barnet är lugnt och mer hanterligt. 

De här färgerna talar om vilka förväntningar omgivningen har på barnet samt vilket beteende 

barnet förväntas att ha (Connell & Pearse 2015, s. 141). Det är inte enbart färgerna på 

kläderna som talar om vilket kön människor har. Det kan också handla om vilken toalett 

flickor respektive pojkar använder eller att män och kvinnor stänger sina jackor på olika sätt 

(Connell & Pearse 2015, s. 18).  

Genus kan ses som ett förhållande till människokroppen eller som en social struktur som kan 

komma fram i de naturliga skillnaderna mellan våra manliga och kvinnliga kroppar genom att 

de ser ut på olika sätt. Connell & Pearse tar även upp att samhället ofta riktar sig till våra 

kroppar, som blir ett slags arena för vårt sociala beteende (Connell & Pearse 2015, s. 26). 

Både barn och vuxna blir indelade i könskategorier som man eller som kvinna på grund av sitt 

uppförande i vardagen. Det här beteendet människan visar i vardagen är inte en produkt av 

genus utan det är vad genus handlar om (Connel & Pearsel 2015, s. 111). 

 

Den yttre påverkan av ett genusperspektiv 

 

Connell & Pearse (2015, s. 18) diskuterar tv-programmet Super Bowl som tydligt talar om 

vad som är manligt och kvinnligt ur ett genusperspektiv. Männen lyfts fram som stora, starka 

och kraftiga där de ska jaga en boll, medan kvinnorna ska vara smala och ha korta kjolar på 

sig, dansa och le stort i pauserna. Det här evenemanget skapar stora skillnader i hur olika 

personer uppfattar vad som är genus. Skillnader uppstår sådeles i genusfrågor där barnen ser 

tydliga exempel på vad som är maskulint eller feminint (Connell & Pearse 2015, s. 19). Precis 

som Connell & Pearse tar även Davies (2003) upp rollen om hur media är delaktiga att skapa 

och förtydliga hur samhället ser på könsroller och vad som är manligt och kvinnligt. Davies 

beskriver hur olika faktorer påverkar barn och hur de ser på sina könsroller. Barnet lär sig ofta 

att uppfatta sin egen könsroll av den vuxna som blir ett slags nyckelperson. De olika faktorer 

som påverkar barnets egna könsroller kommer bland annat från barnets föräldrar, media och 

kamrater på förskolan (Davies 2003, s. 17).  

 

METOD 
 

Här nedan följer en redovisning av den valda metoden i studien. 

 

Val av metod 

 

För att få in data till studien har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod, där mitt val 

var att använda semistrukturerade intervjuer. De pedagoger som har blivit intervjuade är 

verksamma på två olika förskolor i Västra Götalands län. Att använda intervjuer för att få in 

data till en studie är en korrekt metod enligt Fejes & Thornberg (2016, s. 35), då arbetar man 

aktivt med all empirisk data och bryter ner dessa i olika enheter och koder för att se olika 

mönster i sina intervjuer för att lättare kunna arbeta med sin resultatdel. En kvalitativ metod i 

min studie hjälper mig att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Genom att 

använda mig av intervju som metod får jag reda på pedagogernas olika upplevelser, 
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uppfattningar och vilka olika föreställningar de har om jämställdhetsarbete i förskolan (Fejes 

& Thornberg 2016, s. 35). 

 

Intervjuguidens utformande 

 

I samråd med min handledare valde jag att använda mig av en semistrukturerad intervju. 

Intervjuguiden resulterade i 14 frågor om jämställdhet och bemötande i 

förskoleverksamheten. Frågorna ska inte vara för många till antalet och de ska vara utformade 

så att den pedagog jag intervjuar förstår frågorna (Fejes & Thornberg 2016, ss. 151-152). Det 

blev tre olika teman i intervjuguiden: en bakgrundsdel, en del som berör jämställdhetsarbete i 

verksamheten och en del om bemötande ur ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Inför 

mina intervjuer använde jag en intervjuguide, där frågorna handlade om pedagogernas 

jämställdhetsarbete i verksamheten och hur de bemöter pojkar och flickor ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Intervjufrågorna är utformade så att pedagogerna ej kan svara ja eller 

nej, utan måste komma med mer uttömmande svar. När intervjuguiden var granskad av min 

handledare, började jag intervjua pedagogerna på de två valda förskolorna. Jag som 

intervjuare skall inte lägga svaren i munnen på den pedagog som ska intervjuas.  

 

Inför mina intervjuer har jag valt att inte ge frågorna i förväg till tre av personerna som ska 

intervjuas, medan de tre andra har fått sina frågor innan intervjun. Det här valet gjordes för att 

se om det är skillnad på hur mycket de berättar eller om pedagogerna kan ge flera olika 

exempel under intervjun. 

 
Urval 

 

Enligt Trost & Hultåker (2016, s. 32) är det i en kvalitativ studie viktigt att urvalet är 

representativt för det man vill undersöka. Mitt urval är ett bekvämlighetsurval, då samtliga 

förskolor har samma förskolechef, en person som var känd för mig. Mitt val var först att bara 

intervjua förskollärare, men för att få en större bredd intervjuades även en barnskötare. Det 

här urvalet kan även ses som ett snöbollsurval, då jag har pratat med förskolechefen som har 

gett mig förslag på personer. Jag har sedan tagit kontakt med de aktuella pedagogerna på de 

två förskolorna där mina intervjuer skulle genomföras (Trost & Hultåker 2016, s. 32).  På den 

ena förskolan är det en barngrupp på tre till sex år, på den andra förskolan är barnen ett till sex 

år. Det är mellan 20 till 25 barn inskrivna på de här två förskolorna. De pedagoger som har 

deltagit är fem förskollärare och en barnskötare. En av förskollärarna är en man som har 

arbetat i två år i verksamheten. Övriga förskollärare är kvinnor och arbetat 10 år, 16 år, samt 

över 40 år på olika förskolor. Den kvinnliga barnskötaren har arbetat i tio år i verksamheten.  

Till min studie har jag valt att använda fingerade namn för att anonymisera de pedagoger som 

har blivit intervjuade. Enligt Löfdahl (2014, s. 38) är det viktigt att de pedagoger som deltar i 

min studie garanteras konfidentialitet så att ingen som läser kan känna igen vilka pedagogerna 

är. 

Följande namn används i min studie: Rut, Märta, Moa, Kim, Gun och Wilma. 
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Genomförande 

 

Innan pedagogerna blev intervjuade har de blivit informerade om vad mitt syfte är och de 

har fått frågan om det går bra att jag spelar in intervjuerna, vilket det var. Enligt Fejes & 

Thornberg (2016, s. 151) är det viktigt att man informerar den person som ska intervjuas om 

vad syftet med studien är och vad som ska behandlas. De pedagoger som har deltagit i min 

studie har även blivit informerade om de vetenskapsetiska principerna som råder. Den plats 

som valdes för mina intervjuer var avskild från verksamheterna och vi kunde vara ifred för att 

kunna få en så bra intervju som möjligt. Det är viktigt att den som genomför intervjuerna talar 

om för de pedagoger som ska intervjuas att det är deras egna upplevelser och erfarenheter som 

vi ska samtala om. För att fokusera på den pedagog som blir intervjuad är det bra att spela in 

intervjuerna, då blir det lättare att transkribera i flytande text i efterhand (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2012, ss. 26-27). Efter varje intervju har jag transkriberat och skrivit 

rent mina egna anteckningar från inspelningen av intervjuerna. Mina intervjuer varade mellan 

25 till 45 minuter 

 

Forskningsetik  
 

Till genomförandet av intervjuerna i studien har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra 

olika forskningsetiska principer som beskrivs i följande text (Löfdahl 2014, ss. 36-38). 

 

Informationskravet 

Innebär att jag har talat om för informanterna vilket syfte jag har med mina intervjuer och att 

de har fått mina personliga uppgifter ifall pedagogerna undrar över något eller behöver 

kontakta mig. 

 

Samtyckeskravet 

De intervjuade pedagogerna fick själva avgöra hur länge de ville delta och de var medvetna 

om att de när som helst fick avsluta sitt deltagande under forskningsstudien. Ingen av de 

pedagoger som har deltagit har valt att avbryta intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet 

De uppgifter och data som jag har fått in kommer att behandlas konfidentiellt. Jag har använt 

mig av fingerade namn i studien så att det inte går att få reda på vilka pedagoger som har 

deltagit under den här forskningsstudien.  

 

Nyttjandekravet 

Den data som jag har fått in samt det resultat som jag har kommit fram till i min studie 

kommer bara användas till det här forskningsändamålet och kommer ej att föras vidare i andra 

hand eller säljas. 

 

Giltighet och tillförlitlighet 

 

För att öka giltighet till den här studie finns det olika redskap som till exempel att man 

använder sig av intervju eller observationer (Kihlström 2007, s. 231). Till min studie har jag 

valt att använda mig av en intervjuguide för att få in den empiriska datan till min studie. 

Enligt Thuren (2007, s. 26) är det viktigt att den metod som används har en hög reliabilitet 
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och att den är korrekt gjord. Då är det bra, enligt Kihlström (2007, s. 231) att det är en skolad 

person som har läst igenom mina intervjufrågor och granskat det som har använts till min 

studie. Min handledare har därför fått granska min intervjuguide innan mina intervjuer 

påbörjades med de utvalda pedagogerna på de besökta förskolorna. När det kommer till 

tillförlitligheten är det mycket viktigt att den som har gjort intervjuerna är trygg i sin uppgift 

och att pedagogen som jag har valt att intervjua får tala till punkt. Det är viktigt att jag som 

intervjuare inte avbryter eller ställer ledande frågor till respondenten, samt att jag fått den data 

jag ville få fram med hjälp av de intervjuade pedagogerna. Enligt Thuren (2007, s. 26) ska jag 

verkligen ha undersökt det som ska undersökas och inte något annat för att kunna stärka 

validiteten till min studie. Det är också utmärkt för tillförlitligheten att kunna stärka den data 

som är redovisad i min studie (Kihlström 2007, ss. 231-232).  

 

Analys 

 

Den empiriska datan till min studie kommer från sex intervjuer. Enligt Fejes & Thornberg 

(2016, s. 47) är intervjuer ett verktyg för att få in den empiriska datan till en studie, eftersom 

man då får in såväl yttre skeenden, tolkningar som olika definitioner om vad som händer i 

verksamheterna, men även hur pedagogerna arbetar med jämställdhet. Valet att spela in 

intervjuerna gjorde att jag kunde fokusera på att enbart lyssna på respondenten och ställa olika 

följdfrågor under intervjuns gång. Efter varje intervju valde jag att transkribera intervjuerna 

samma dag för jag lättare skulle se sammanhanget med mina anteckningar som jag gjorde 

under intervjuerna. Efter att jag har transkriberat mina intervjuer läste jag igenom intervjuerna 

(Fejes & Thornberg 2016, s. 48). Sedan skrevs intervjuerna ut ordagrant för att lättare få syn 

på likheter och olikheter i respondenternas svar. Med hjälp av att koda intervjuerna valdes en 

öppen kodning och då ser jag enligt Fejes & Thornberg (2016, s. 48) tydligt skillnader och 

likheter i mina intervjuer som har gjorts. Jag har även valt att färgkoda med färgpenna likheter 

och olikheter i mina intervjuer för att underlätta mitt arbete till resultatdelen. Det underlag 

som jag har fått in till min studie genom att intervjua pedagogerna anser jag uppfyller studiens 

syfte. Intervjuerna har delats upp i fyra olika kategorier; jämställdhetsarbete i verksamheten, 

möjligheter och svårigheter med jämställdhetsarbete, bemötande ur ett 

jämställdhetsperspektiv och möjligheter eller svårigheter med att bemöta barnen jämställt.  

 

RESULTAT 
 

Här nedan presenteras resultaten av intervjuerna. De redovisas i fyra olika kategorier i 

jämställdhetsarbetet. 

 

Jämställdhetsarbete i verksamheten - se individen inte könet 

 

Samtliga pedagoger som har deltagit i intervjuerna är eniga om att det är mycket viktigt att 

man ser barnet som individ istället för att fokusera på vilket kön barnet tillhör. De nämner att 

hallen kan vara det rum i verksamheten som är det svåraste att bemöta barnet som individ 

eftersom det är lätt att kommentera barnets kläder. Samtidigt är pedagogerna eniga i att 

barnen gärna vill framhäva att de har fina, nya kläder och att det oftast är ett bildtryck på 

deras kläder. Moa säger följande: 
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              Där gäller det att man inte hamnar i den klassiska fällan och säger ”åh vilka fina kläder du har på dig 

idag”. Barnen ska inte bli bedömda efter sina kläder. Exempelvis flickorna har söta klänningar och 

pojkarna har tuffa t-shirt på sig, utan vi tänker på hur vi benämner kläderna inför barnen. (Moa) 
 

I citatet framkommer det att det kan vara ett dilemma för pedagogerna i verksamheten att inte 

hamna i samtal som kan påverka traditionella könsmönster. 

 

Även Wilma tar upp svårigheten att låta bli att kommentera barnets kläder eller skor: 

 
              Sen kan det komma en flicka som vill visa upp att hon har ballerinaskor. Då kan man säga; ”oj de kan 

du nog springa fort i”, istället för att säga vad fina de är, bara för att hon är en flicka. Då lyfter vi barnet 

istället för att se de fina skorna. (Wilma) 
 

I hallen är det viktigt att pedagogerna ser till individen och inte vad barnen har för olika 

kläder eller accessoarer med sig till förskolan. 

 

Pedagogerna menar också att det är viktigt att man ger alla barnen på förskolan samma 

möjligheter och förutsättningar oavsett vilket kön barnet har. Att pedagoger ger barnen den 

friheten och att barnen får testa olika saker på förskolan. Rut nämner att: 

 
              Man ska inte göra någon skillnad på pojkar och flickor, utan de har samma möjligheter och ska få pröva 

på allt. (Rut) 
 

Det Rut menar är att i ett jämställdhetsarbete måste man ge alla barnen fria möjligheter att få 

pröva och utforska flera saker i förskoleverksamhet.  

 

Två pedagoger trycker lite extra på att det är viktigt att man i verksamheten jobbar med 

jämställdhet, förhållningssätt och bemötande mot barnen under hela dagen och att man har ett 

medvetet sätt när det handlar om de här viktiga frågorna. Wilma uttrycker att: 

 
              Det är viktigt att man som pedagog tänker på sitt förhållningssätt och bemötande ur ett 

jämställdhetsperspektiv mot pojkar och flickor. Jag känner att det är som en röd tråd genom den dagliga 

verksamheten i förskolan vilket förhållningssätt man har mot barnen. (Wilma) 
 

Vad Wilma påpekar är kontinuitetens betydelse i pedagogens yrkesroll. 

 

Något som alla pedagogerna tyckte var viktigt var det material man har på förskolan som till 

exempel böcker, leksaker och utklädningskläder ska vara för alla barnen i verksamheten. Det 

är även viktigt att tänka på att det inte finns några pojk- eller flickleksaker. Kim betonar att: 

 
              Där är det viktigt att vi pedagoger går in i vår professionalitet och inte könsbestämmer utan leksakerna 

är till för alla. (Kim) 
 

Kim påpekar att det är pedagogens ansvar att inte bestämma vad som är pojk- respektive 

flickleksaker. 

 

Pedagogerna tycker även att det är mycket viktigt att allt material ligger framme och att det 

finns inom barnets räckvidd så de lättare kan ta ner material eller leksaker som barnen vill 

använda. Kim säger att: 

 
Allt vårt material ligger framme för alla och barnen får själva välja vad de vill leka med. (Kim) 
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Kim betonar barnets möjlighet till att själva få välja, och då är det viktigt att leksakerna är lätt 

tillgängliga. 

 

Möjligheter och svårigheter med jämställdhetsarbete 

 

I frågan om vilka möjligheter de intervjuade anser att det finns, går deras uppfattningar om 

vad som är en möjlighet isär. Två av pedagogerna tycker att det finns stora möjligheter att 

arbeta med jämställdhet i verksamheten. En säger att det är upp till oss själva att hitta de olika 

möjligheterna som finns i verksamheten. En annan pedagog talar om att det förekommer olika 

föreläsningar och forskningar där det finns möjligheter att få hjälp om exempelvis 

jämställdhet. Kim säger att: 

 
              Det finns goda möjligheter. Exempelvis om vi jobbar med jämställdhet kan vi forma arbetet efter de 

behov som vi ser behövs. Det är upp till oss själva i arbetslaget att hitta möjligheterna. (Kim) 
 

Kim tycker att det finns goda möjligheter att arbeta temainriktat i förskolan, och att man 

formar det efter barngruppens behov. 

 

En annan pedagog, Märta anser att de tar upp möjligheterna genom att samtala med barnen 

om att de själva får välja sitt yrke efter deras egna intressen och inte efter kön. Hon lyfter 

fram: 

 
              Men även att pojkar är aktiva i dockvrån vilket kan innebära att de tar ett större ansvar i hushållsarbetet i 

sin egna framtid. Eller att en tjej tycker om att bygga och har ett logiskt tänkande kanske hon vill gå 

naturteknisk linje på gymnasiet. Det här sättet att tänka präglar deras egna framtida val av yrke. (Märta) 
 

Märta pratar om att man ska stärka barnens olika intressen oavsett vilket kön barnet har och 

att det inte finns könsbestämda yrken i samhället. 

 

En annan pedagog lyfter möjligheten med hur man kan förbättra sitt förhållningssätt mot 

barnen genom att man filmar och observerar varandra. Utifrån det här kan man förbättra både 

sitt förhållningssätt och sitt jämställdhetsarbete. Wilma framhäver att: 

 
              Jag försöker tänka på vilket förhållningssätt hon använder. Det här är faktiskt en svårighet när det gäller 

jämställdhetsarbete, men ändå en möjlighet genom att observera varandra. (Wilma) 
 

I citatet ovan nämner Wilma att det finns olika hjälpmedel i verksamheten för att undersöka 

och utvärdera hur arbetslaget bemöter barnen i förskolan.  

 

En av svårigheterna som alla tillfrågade pedagoger upplever i verksamheten är föräldrarna 

som kanske inte riktigt är medvetna i jämställdhetsarbetet med hur pedagogerna ser på 

könsöverskridande roller i verksamheten. Moa säger:  

 
              Att de också har olika bakgrunder, andra kulturella synsätt och olika traditioner med sig från sina egna 

uppväxter. Där måste vi pedagoger och föräldrar få till ett bra möte. (Moa) 
 

Moa tar upp att alla föräldrar har olika erfarenheter med sig och att det kan vara svårt att 

bortse från när pedagogerna arbetar med jämställdhet i förskolan. 

 

Det är inte mycket som är jämställt när det gäller färger, menar Gun som säger: 
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Det är mycker rosa kläder för flickor och blåa för pojkar. Även leksaker har färgerna blått och rosa. 

(Gun) 

 

Gun menar att färgerna försvårar ett jämställdhetsarbete i verksamheten. 

  

Den yttre påverkan med ett jämställdhetsarbete 

 

Förutom vårdnadshavares eventuella okunskaper kring jämställdhetsarbete, nämner de 

tillfrågade pedagogerna även media, böcker, barnens olika hemmiljöer och att de hör och ser 

vad andra människor talar om som olika aspekter som försvårar pedagogernas arbete med 

jämställdhet i förskolan. Wilma lyfter fram att: 

 
              Samtidigt får barnen olika input från de olika miljöerna som barnen vistas i. Då kanske förskolan 

jämställdhetssyn inte räcker till på grund av att de möter andra människor. De är tv, filmer och böcker 

som inte alltid är så jämställt. (Wilma) 
 

Wilma menar att det finns många olika faktorer i samhället som kan påverka barnets eget 

synsätt på jämställdhet med tanke på vad de ser och hör i vårt samhälle idag. 

 

En pedagog tar även upp en annan svårighet som vi kanske inte tänker på, nämligen att det är 

pedagogerna själva som påverkar hur de arbetar med sitt eget bemötande och förhållningssätt 

och varför de gör som de gör. Moa betonar att: 

 
              Det är nog vi pedagoger som har olika ryggsäckar med oss själva med hur vi växte upp med olika 

värderingar, fördomar och gamla mönster som vi har blivit placerade i. Där ligger den största 

svårigheten i oss själva med att utmana oss själva. (Moa) 
 

Moa säger att pedagogerna som arbetar i förskolan har med sig många olika erfarenheter från 

sin egen barndom och uppväxt, och det måste de tänka på i mötet med barnen på förskolorna. 

 

Men det är inte bara pedagogernas egen uppväxt eller vad media uttrycker som kan vara en 

yttre påverkan. Det kan även vara vilken kultur man kommer ifrån som påverkar 

jämställdhetsarbetet i både förskolan och i det samhälle som vi lever i. Rut uttrycker att: 

 
              Men även i samhället blir det kulturkrockar som vi måste jobba med för att det ska bli lika mellan 

könen. Men det är svårt när det finns andra religioner som är så starka i sin åsikt om vad som är manligt 

och kvinnligt och det motarbetar ett jämställt samhälle. (Rut) 
 

Rut tycker att det är viktigt att ta hänsyn till vad man har för tro, men även att vi pratar om det 

här i förskolan med barnen för att få det jämställt även för de barn som har annan tro. 

 

Bemötande ur ett jämställdhetsperspektiv  

 

När vi kommer in på frågorna angående bemötandet är alla pedagoger mycket eniga och de är 

medvetna om att vi ska sätta individen i fokus och aldrig vilket kön barnet har. Kim tycker att: 

 
              Det är viktigt för mig att man inte göra skillnad på kön och bemötande. (Kim) 

 

Kim tar upp att pedagogerna måste se alla barnen, oavsett vilket kön de har och att personalen 

har samma förhållningssätt till barnen. 
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En annan sak som pedagogerna lyfter fram är att du som barn är bra och duger som du är. En 

viktig aspekt att ha med sig är att alla barn är olika och att man som pedagog bemöter barnet 

som individ, låter barnet testa på olika saker och att man lyssnar på barnet. Moa säger att: 

 
              För jag ska bemöta barnet där det är och uppmuntra barnet till att testa sina egna gränser och sina egna 

förutsättningar. (Moa) 
 

Moa betonar att det är viktigt att låta barnen utforska och testa sina egna gränser och att 

pedagoger inte ska begränsa barnen eller göra skillnad på pojkar och flickor i det här 

bemötandet. 

  

En pedagog tar upp en aspekt som handlar om vilka åldersgrupper som man jobbar med och 

att det kan ha betydelse för hur man bemöter barnen jämställt i verksamheten beroende på om 

man arbetar i en 1-3 eller en 3-6 årsgrupp. Gun tar upp en aspekt att det är lättare att bemöta 

banen mer jämställt i en 1-3 årsgrupp. Själv arbetar hon i en 3-6 årsgrupp. Gun säger att: 

 
              När barnen är yngre är det lättare att bemöta de jämställt för de har inga fördomar om vad som är pojk-

flicksaker. (Gun) 
 

Gun menar att de mindre barnen inte har lika mycket erfarenheter och har heller inte upplevt 

lika mycket som de äldre barnen i förskolan om vad som är pojk- eller flickaktiviteter.  

 

Möjligheter och svårigheter med att bemöta barnen jämställt 

 

Pedagogerna har olika tankar om vad det finns för möjligheter i bemötandet. Exempelvis 

genom att prata med föräldrarna hur arbetslaget arbetar med jämställdhet och att alla barnen 

är delaktiga i aktiviteterna. Kim säger att: 

 
              Att man i utvecklingssamtal med föräldrarna eller under ett förädramöte pratar om hur vi ser på 

jämställdhet, normer och värderingar utifrån verksamhetens perspektiv. (Kim) 
 

Kim tar upp att det är viktigt att prata med föräldrarna om hur pedagogerna arbetar med 

jämställdhet i förskolan på ett föräldramöte eller att man bjuder in föräldrarna i verksamheten 

en dag för att de ska få uppleva hur en dag ser ut för barnen på förskolan. 

 

Även Moa tar upp på vilket sätt vi samtalar med barnen på förskolan: 

  
              Mycket beror på hur vi benämner saker men också om jag ser barnet eller attributen de har. Men om jag 

bortser från kläder, saker och deras attribut så kan vi mötas mer jämställt om jag ser till barnets 
förmågor och behov istället. (Moa) 

 

Det är viktigt att personalen ser barnen utifrån deras egna förutsättningar och inte könet på 

barnen i förskolan. 

 

En pedagog nämner en svårighet som de har diskuterat mycket och det är olika former av 

media, tv och leksaker som är väldigt könsuppdelat. Wilma betonar att: 

 
              Det här kan bero på att barnen möts av så mycket olika saker exempelvis barnprogram som tyvärr är 

mycket könsuppdelat. Men även från filmer, ipad, kompisar, kompisars föräldrar, böcker och egentligen 

hela samhället. Tyvärr är även leksaksaffärer och kläder mycket uppdelat efter kön. (Wilma) 
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Det Wilma betonar är att det finns många olika saker i samhället som kan påverka barnens 

egna tankar om vad som är ett korrekt könsmönster. 

 

En annan pedagog tar upp hur viktigt det är att det är utbildade pedagoger på våra förskolor 

och att det idag tyvärr är många som inte är utbildade i dagens verksamheter på grund av brist 

på förskollärare. Kim tycker att: 

 
              En annan svårighet är också vilken utbildning vi har. Vi har  utbildat oss i olika årgångar eller vikarier 

som kanske bemöter barnen annorlunda. Det kan bli svårt att bemöta exempelvis vikarier med det 

arbetssätt som vi har ur ett jämställdhetsperspektiv. (Kim) 
 

I citatet ovan tar Kim upp att utbildningar för att bli förskollärare ändras i takt med samhället 

och att det inte är samma förutsättningar då som nu ur ett jämställdhetsperspektiv,  men även 

att det är bra om man har utbildad personal på förskolorna. 

  

Det finns många olika svårigheter med att bemöta barnen jämställt, men också med vilka 

olika samtalsformer man använder till pojkar och flickor. Det är omsorgssamtal, 

lärandesamtal och fostrandesamtal. Här skiljer sig pedagogernas åsikter åt och tar upp hallen, 

samlingen och måltiden, där det är svårt att bemöta barnen jämställt.  

 

Under måltiderna tar en pedagog upp att det kan skilja mellan pojkar och flickor hur man 

samtalar. Märta säger följande: 

 
              Jag har funderat på just måltiden om man ger mer kommandon till pojkar än till flickorna. Mer att man 

säger; kan du sitta still och göra det och fler tillsägningar än vad man gör till flickorna. (Märta) 
 

Det skiljer sig alltså mellan könen hur man samtalar runt måltiden och att pojkarna får mer 

uppmärksamhet än flickorna i den här situationen. 

 

Följdfråga på ovanstående citat är: Vilket samtal har du då med pojkarna: Omsorg-, fostrande- 

eller lärandesamtal? Märta ger mig följande svar: 

 
              Det är mer ett fostrande samtal men det kan det bli även med flickorna under måltiden. (Märta) 
 

Hon använder sig av ett fostrande samtal tillsammans med barnen, om hur det ska vara runt 

bordet när de äter mat. 

 

En pedagog tar upp hallen där man hjälper barnen att få på sig kläderna genom ett 

lärandesamtal. Rut tänker att:  

Lärandesamtal för att barnen ska kunna klä på sig själv. Vi visar och berättar hur de ska klä på sig 
själva. (Rut) 

Hon pratar genom ett lärandesamtal med alla barnen om hur de gör för att få på sig kläderna 

för att komma ut och leka. 

 

En pedagog nämner att hon kanske hjälper pojkar som tar upp mycket plats i hallen och stör 

de andra barnen när de ska klä på sig. Är det ett omsorgs-, fostrande-, eller ett lärande samtal 

då? Gun svarar att: 

 

              Det är ett omsorgssamtal han behöver trygghet och omsorg och lite hjälp ut. (Gun) 
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Hon ger den här pojken mer omsorg för att han lättare ska få komma ut och för att det ger ett 

lugn hos de andra barnen om den här pojken kommer ut först. 

 

DISKUSSION 
 

I följande rubriker kommer jag att reflektera över och diskutera min studie utifrån mitt syfte 

och mina frågeställningar. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger samtalar med 

pojkar och flickor i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv, men även hur pedagogerna 

bemöter pojkar och flickor i den dagliga verksamheten. 

 

Resultatdiskussion 

 

Under det här avsnittet kommer mitt resultat att diskuteras med tidigare forskning och hur 

syftet med studien har uppfyllts. 

  

Jämställdhetsarbete i verksamheten - se individen inte könet 

 

I min studie kan jag se att alla pedagogerna försöker se individen i första hand och inte vilket 

kön barnet har när de arbetar med jämställdhetsarbete i verksamheten på sina förskolor. 

Eidevald (2011) tar i sin avhandling upp att det är ett vanligt fenomen att pedagogerna tror att 

de ser individen före könet, men i verksamheten där det är stora barngrupper kan det fallera 

ibland och pedagogerna bemöter barnet utifrån vilket kön barnet har istället för individen i 

sig. En annan viktig del i jämställdhetsarbetet är vilka ord pedagogerna använder när de 

bemöter barnen på morgonen när de kommer till förskolan. Eidevald & Lenz, Taguchi (2011) 

menar att pedagogerna använder olika ord som är utformade efter vilket kön barnet har. Jag 

har i min undersökning sett att pedagogerna är medvetna om att de ibland säger till en pojke 

”vilken tuff tröja du har idag” och till en flicka, säger pedagogen ”vilken fin tröja du har”. 

Men här säger pedagogerna att de vill bemöta individen först och inte barnets kläder när de 

anländer till förskolan. Enligt Eidevald & Lenz, Taguchi (2011) är det bättre att man bemöter 

barnet med orden “hej, vad kul att du kommer till förskolan idag”. Då kommer fokuset på 

barnet och inte på kläderna som barnet bär. 

När pedagogerna arbetar med jämställdhet, förhållningssätt och bemötande är det viktigt 

att man har en röd tråd i hela verksamheten under dagen på förskolan och ser på barnen ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Detta poängterar Bayne (2009) i sin artikel, att pedagogerna måste 

tänka på hur de bemöter barnen ur ett genusperspektiv i sina verksamheter. 

 
Möjligheter och svårigheter med jämställdhetsarbete 

 

Pedagogerna har olika syn på vad som kan vara möjligheter respektive svårigheter i deras 

verksamheter med ett jämställdhetsarbete. En pedagog lyfter upp vikten av att samtala med 

barnen om deras egna intressen och barnets framtida yrkesval, att de ska få välja vilket jobb 

de önskar utan att ta hänsyn till vilket kön de har. Samtidigt vill den här pedagogen berätta för 

barnet att det finns inte några manliga respektive kvinnliga arbeten. Bayne (2009) beskriver i 

sin artikel om att det inte finns några könsbestämda yrkesroller i samhället. Man kan 
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förebygga det här genom att bjuda in personer som har könsöverskridande yrken till 

förskolan, där de berättar om sitt yrke för barnen. Även Davies (2003) tar upp vad barnen tar 

till sig från samtalen med pedagogerna kring vad som är maskulint eller feminint. En 

svårighet som de flesta pedagogerna tog upp var färgerna blå och rosa, om hur de här färgerna 

försvårar ett jämställdhetsarbete, men även föräldrarnas perspektiv på vilken färg som anses 

vara pojk- eller flickfärg. Med tanke på föräldrarnas val att färgsätta sina barn i de här två 

färgerna anser Davies (2003) att färgerna kan understryka vilket kön barnet har, utifrån 

färgerna på exempelvis barnets kläder. 

 

Den yttre påverkan med ett jämställdhetsarbete 

 

Pedagogerna anser att det är mycket som kan påverka barnets egen syn på vad som är 

kvinnligt eller manligt. Något som pedagogerna i min studie tar upp är exempelvis böcker, tv 

och filmer som anses vara feminina eller maskulina och hur det här påverkar barnen varje dag 

i samhället. Connell& Pearse (2015) anser att tv-program skapar stora skillnader för hur 

barnen ser på genusfrågan om vad som är manligt och kvinnligt. Även Davis (2003) tar upp 

medias sätt att se på jämställdhet mellan könen och hur media stärker könsrollerna i samhället 

när det gäller genusfrågor. Pedagogerna i min studie lyfter även fram vad de har med sig för 

olika egna uppfattningar, förhållningssätt, uppfostran och kulturer från sin egen uppväxt. Alla 

de här olika erfarenheterna som pedagogerna har med sig måste de försöka att bortse ifrån när 

de möter barnen i förskolan i jämställdhetsarbete. En pedagog anser att här måste vi utmana 

oss själva i mötet med barnen i verksamheterna, och här måste vi pedagoger gå in i vår 

professionella yrkesroll. Men även föräldrarnas syn på hur vi arbetar med jämställdhet kan 

vara en yttre påverkan. Davies (2003) pratar om föräldrarna som nyckelpersoner som barnet 

ser upp till, men föräldrarnas syn på olika saker kan komma att påverka barnens könsroller 

och hur de ser på jämställdhet. 

 

Bemötande ur ett jämställdhetsperspektiv  

 

I bemötandet av barnen på förskolan är det viktigt, tycker flera av pedagogerna, att man inte 

gör skillnad på kön och hur man bemöter och samtalar med barnet. I Månssons (2011) artikel 

tar hon upp ett exempel där pedagogen gör skillnad på om det är en pojke eller flicka som går 

ner från skötbordet. I det här fallet gör pedagogen skillnad i sina ordval till barnet utifrån 

vilket kön barnet har. I mitt resultat kunde jag se att pedagogerna arbetar aktivt med att inte 

göra skillnad i bemötandet av barnen. Även Öhman (2016) anser att samtalet med barnet vid 

exempelvis skötbordet är en viktig del i barnets utveckling. Hon tar upp tre olika 

samtalsmetoder. Samtalsmetoder; omsorg-, fostrande- och ett lärandesamtal. I samtalet vid 

blöjbyte är det ett viktigt omsorgsperspektiv i samtalet mellan pedagogen och barnet. En 

annan pedagog tar upp att det är bra att vi låter barnet testa sina egna förutsättningar och 

gränser och att pedagogerna tillåter barnen att göra det här tillsammans med en pedagog eller 

själva. Det här sättet att utforska saker tillsammans med barnen, menar Öhman (2016), blir en 

lärandesituation mellan barn och pedagoger. Vidare anser Öhman att det finns många tillfällen 

i verksamheten där olika saker sker ur ett lärandeperspektiv på förskolorna. 
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METODDISKUSSION 
 

För att mitt syfte skulle uppfyllas valdes den kvalitativa metoden och att använda mig av 

intervjuer. Enligt Björndal (2015, s. 90) är intervjuer bra då får jag en uppfattning om 

respondentens förståelse, tankar och upplevelser om de frågeställningar jag har valt att 

använda i min studie. Den här metoden användes för att få en uppfattning av hur pedagogerna 

samtalar med barnen utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men också för att få pedagogernas 

syn på hur de bemöter pojkar och flickor under den dagliga verksamheten på de utvalda 

förskolorna. 

 

Min intervjuguide var bra utformad och frågorna täckte mitt syfte för att få en uppfattning om 

hur pedagogerna arbetar med jämställdhet mellan könen och hur de bemöter pojkar och 

flickor. Enligt Björndal (2005, s. 92) har man med hjälp av en intervjuguide möjlighet att vara 

flexibel och ändra ordningen på frågorna som ställs under intervjun beroende på hur den 

utvecklas. Under mina intervjuer ställdes en del följdfrågor vilket breddar den empiriska data 

som jag fick till min studie. Min intervjuguide var uppdelad i tre delar vilket underlättade för 

mig när min resultatdel skrevs (Fejes & Thornberg 2016, s. 51). 

 

Innan jag började med mina intervjuer berättade jag för respondenterna om vetenskapsrådets 

etiska principer (Löfdahl 2014, ss. 36-38), samt att jag fick deras medgivande för att spela in 

intervjuerna. Tack vare att jag spelade in mina intervjuer kunde jag fokusera och lyssna på 

respondenterna och jag behövde bara anteckna små stödord under samtliga intervjuer. Något 

som jag upplevde som positivt var att transkribera alla mina intervjuer samma dag som de 

gjordes för att lättare koppla samman mina egna anteckningar från de inspelade intervjuerna.  

 

Inför mina intervjuer valde jag att skicka ut min intervjuguide till tre av de pedagoger som 

skulle intervjuas för att se om det blev någon skillnad på mina intervjuer både tidsmässigt och  

gällande hur respondenterna svarade på mina frågor. De tre pedagoger som fick 

intervjufrågorna ett par dagar innan intervjutillfället, hade mycket mer konkreta exempel att 

relatera till mina intervjufrågor och de hade mer utförliga och berättande svar och var mer 

personliga än de tre pedagogerna som inte fick frågorna innan. 

 

Min första tanke var att göra tre intervjuer på den ena förskolan och göra observationer på den 

andra förskolan för att få in empiriska data till min studie. Tyvärr kunde jag inte genomföra 

mina observationer då jag fick in för få godkännanden av vårdnadshavare på den tilltänkta 

förskolan. Därför intervjuades ytterligare tre pedagoger för att kunna stärka mitt syfte till min 

studie. Om jag skulle göra om min studie hade jag först gjort observationer och sedan gjort en 

intervjuguide utifrån vad jag hade sett under mina observationer. Då hade jag kunnat trycka 

på i mina intervjuer hur pedagogerna faktiskt bemöter och jobbar med pojkar och flickor 

jämställt i verksamheten. 

 

Didaktiska konsekvenser 

 

När det handlar om att arbeta med pojkars och flickors jämställdhet är det mycket viktigt att 

vi pedagoger frångår våra egna upplevelser och vad pedagogerna har med sig. Den egna 

ryggsäcken var de pedagoger som deltog i mina intervjuer mycket medvetna om. För att 

pedagogerna ska möta pojkar och flickor jämställt måste arbetslaget ha ett gemensamt 

förhållningssätt och bemötande till barnen i förskolan. Det är trots allt i förskolan som barnen 
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får sina första egna uppfattningar om vad som är kvinnligt eller manligt. Därför är vårt arbete 

så oerhört viktigt med hur arbetslaget bemöter och samtalar med barnen. En annan viktig 

aspekt gällande hur pedagogerna arbetar jämställt i förskolan är det material som arbetslaget 

presenterar för barnen och vilka ord vi använder och hur pedagogerna benämner sakerna på 

förskolan, eftersom barnen ser och hör hur pedagogerna bemöter barnen och våra kollegor på 

förskolan. 

 

I min studie refererar jag till författaren Öhman (2010) som tar upp hur viktigt det är med det 

spontana samtalet med barnen i verksamheten. Det gäller att ta alla tillfällen man får 

tillsammans med barnen för att samtala och lyssna på dem. Även Eidevald & Lenz, Taguchi 

(2011) betonar vikten av de ord som personalen bemöter barnen med på förskolan och att 

pedagogerna bör bemöta alla barn så jämställt som möjligt. Pedagogerna benämner inte 

kläder, leksaker och barnens hårlängd som pojk- eller flickaktigt. Som pedagog kan man 

använda observationer, ljudupptagningar och filminspelningar för att förbättra sitt arbete 

gällande just genus, bemötande och jämställdhet. Det viktiga är att personalen i 

förskolevärlden inte slutar att granska sitt eget bemötande och att personalen fortsätter att 

arbeta för att det ska bli så jämställt som möjligt mellan pojkar och flickor. 

 

Med det här vill jag säga att pedagogerna har ett mycket stort ansvar när det kommer till 

genus, bemötande och att arbeta med jämställdhet i förskolan, samt hur viktigt vårt eget 

bemötande är till föräldrar, barn och våra kollegor på förskolorna. 

 

Fortsatt forskning  

 

Jag tror och hoppas att alla pedagoger runt om i Sverige jobbar med sig själva och i 

arbetslaget för att få ett så jämställt arbetsklimat på förskolorna och i vårt samhälle som det 

bara går. Det finns så mycket litteratur, föreläsningar och forskningar som personalen kan ta 

hjälp av i sina verksamheter för att arbeta med genus och jämställdhet.  

 

Ett ämne som skulle vara intressant att forska vidare kring är vad barns och föräldrars 

uppfattningar om jämställdhet i förskolan handlar om. Om en sådan här forskning gjordes 

hade det med säkerhet varit av stor betydelse för alla pedagoger i verksamheterna på våra 

förskolor runt om i Sverige. Jag tror även att det hade underlättat mycket för pedagogerna om 

de fick föräldrarnas syn på jämställdhet. Det skulle säkerligen ge ett bättre samarbete mellan 

föräldrar och pedagoger om det hade funnits någon forskning i det här ämne. 

 

Det skulle även var intressant att undersöka hur en genuscertifierad förskola arbetar med 

jämställdhetsperspektiv och sedan jämföra det med hur en icke genuscertifierad förskola, för 

att se om deras arbete skiljer sig åt och om barnen på förskolan är medvetna om vad 

jämställdhet är. Det vore intressant att se om de har ett jämställdhetsperspektiv i hela sin 

verksamhet och om alla pedagoger har fått vidareutbildning om jämställdhet och vad genus 

handlar om. 

 

Ett tredje forskningsområde som hade varit av intresse är om jämställdhetsarbetet i förskolan 

skiljer sig åt beroende på om det bara är kvinnliga pedagoger eller om det både är kvinnliga 

och manliga pedagoger på förskolan. Kanske har arbetslaget ett annat arbetssätt när det 

kommer till jämställdhetsarbete i förskolan om det finns en man i arbetslaget. 
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BILAGOR 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor  
1 Vilken utbildning har du? 

2 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

3 Har du någon speciell utbildning när det gäller jämställdhetsarbete?  I så fall, vilken? 

Jämställdhetsarbete i verksamheten 
4 Vad är viktigt enligt dig när det gäller jämställdhetsarbetet i förskolan? 

5 På vilket sätt är aktiviteterna i förskolan genusanpassade? (Fri lek, måltiden, samlingen, 

hallen)  

6 På vilket sätt stärker ert material (leksaker, litteratur, rollek) ett jämställdhetsperspektiv? 

7 Vad anser du att det finns för möjligheter med jämställdhetsarbete? 

8 Vad anser du att det finns för svårigheter med jämställdhetsarbetet? 

9 Hur kan du påverka ett jämställdhetsarbete? 

Bemötande ut ett jämställdhetsperspektiv 
10 Vad är viktigt för dig när du bemöter barnen sett ur ett jämställdhetsperspektiv?  

11 Vad ser du för möjligheter med att bemöta pojkar och flickor jämställt? 

12 Vad ser du för svårigheter med att bemöta pojkar och flickor jämställt? 

13 Kan du ge exempel på situationer när du upplever att du bemöter pojkar och flickor olika? 

(måltid, samling, hall)  

14 Vill du tillägga något ytterligare? 
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Hej! 
 

Jag läser nu sista terminen vid Högskolan i Borås. Avslutar min utbildning med 

ett examensarbete på förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma. Det 

innebär att jag har arbetat fyra dagar i veckan på min arbetsplats, en förskola i 

Göteborg och varit på Högskolan i Borås en dag i veckan.  
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagogerna samtalar med 

pojkar och flickor i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv, men även hur 

pedagogerna bemöter pojkar och flickor i den dagliga verksamheten. 

För att jag själv ska få mer kunskap om ämnet har jag studerat ämnet med hjälp 

av relevant litteratur, forskningar kring jämställdhet och samtal i förskolan. För 

att få in material till min studie kommer jag att göra observationer i 

barngrupper samt intervjua barnskötare och förskollärare med fokus på hur 

pedagogerna samtalar och bemöter barnen på förskolan ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 
 

De observationer som jag kommer att göra är två schematiska observationer 

med fokus på samtalet mellan barn och pedagoger utifrån följande perspektiv: 

lärande, omsorg och fostrande, samt hur mycket talutrymme pojkar och flickor 

får i verksamheten. Mina frågor till intervju kommer att handla om bemötande 

och jämställdhet i förskolan. Till genomförandet av intervjuerna och till mina 

observationer har jag tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra olika 

forskningsetiska principer:  
 

Informationskravet 

 

Vilket innebär att jag ska tala om för informanterna vilket syfte jag har med 

mina intervjuer och observationer. Du som deltar har rätt att avsluta ditt 

deltagande när du vill och studiens resultat kommer bara att användas till den 

här forskningsstudien. 
 

Samtyckeskravet 

 

Betyder att du som deltar i studien själv får bestämma om du vill delta eller ej. 

Är de personer jag ska intervjua eller observera under 15 år krävs det målsmans 

medgivande. Den person som deltar i intervjuer och observationer har rätt att 

avgöra hur länge hon/han vill delta och att du när som helst kan avsluta ditt 

deltagande under forskningsstudien. 
 

 



27 

 

 

Konfidentialitetskravet 

De uppgifter och data som du delar med dig av kommer att behandlas 

konfidentiellt. Om jag använder mig av namn i studien ska det vara påhittade 

namn på personerna för att det inte ska kunna gå att få reda på vilka personer 

som har deltagit i den här forskningsstudien.  
 

 

Nyttjandekravet 

 

Den data som används i studien kommer bara användas till det här forsknings 

ändamålet och kommer inte föras vidare i andra hand eller säljas. 

(Löfdahl 2014, ss. 36-38) 
 

 

Har du frågor om min studie, observationen eller intervjun är du välkommen att 

höra av dig! 
 

Mobil: 070*/****** 

 

 

Tack på förhand 

 

……………………………………... 

Karl-Josef Höglund    
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Tack 
 

Först och främst vill jag tacka min mycket kompetenta handledare Kristina 

Bartley. Hon har väglett, stöttat, uppmuntrat mig och hjälpt mig att ta fram 

relevant litteratur till min studie. Utan hennes goda handledning i både medgång 

och motgång hade inte den här studien kunnat skrivas. Alla ni som har skrivit en 

studie vet att det ligger mycket engagemang, läsning och att det är mycket 

tidskrävande samt mycket svårt stundtals att hitta motivationen till studien! 

Stort tack ännu en gång, Kristina Bartley!  

 

Jag vill även tacka de pedagoger som har ställt upp i mina intervjuer till den här 

studien. 

 

Vill även tacka Lisa Duhr som har varit min handledare under hela min studietid 

och för all uppmuntran i mitt skolarbete. Tack för att du har varit mitt bollplank 

i vått och torrt, samt för all feedback du har gett på alla mina 

inlämningsuppgifter. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka mina nära och kära för att ni har uppmuntrat 

mig under hela min tid vid Borås Högskola. Utan er hade jag inte klarat av att 

arbeta samtidigt som jag har läst till förskollärare. Det har varit en tuff tid för 

mig under de här åren. Tack för ert tålamod och tack för att ni har bistått mig i 

mitt skolarbete och hjälpt mig när det har varit svårt.  
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