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Jämställdhet i förskolan 

En studie om att arbeta i ett jämställdhetsprojekt. 
                                                                                                                

                                                                                                               Antal sidor: 25 

Syftet med vår kvalitativa studie är att undersöka hur förskollärare, som har deltagit i 

jämställdhetsprojektet Jämställdhet i centrum, har påverkats av att delta i detta projekt. Utifrån syftet har 

vi följande frågeställningar: 

På vilket sätt har JIC förändrat verksamheten på de förskolor som har deltagit? 

Vad kan förskollärare göra för att arbeta för en mer jämställd förskola? 

För vår kvalitativa intervju har vi valt att intervjua sex förskollärare, som har deltagit i projektet 

Jämställdhet i centrum. Som metod för datainsamling har vi använt oss av en semistrukturerad 

intervjuform med en intervjuguide som stöd. 

Resultatet visar att pedagogen måste rannsaka sig själv, om förskolan ska kunna bryta traditionella 

könsroller och könsmönster. Pedagogen måste se sin delaktighet i att förskolan inte är jämställd. Ett 

projekt är ett bra redskap för att skapa medvetenhet och att sprida kunskap. För att projektets syfte inte 

ska tyna bort krävs, att så många som möjligt engageras i projektet. Rektorn har ett stort ansvar i att 

engagera sina anställda. Samtidigt har pedagogen ett enskilt ansvar, som kan vara svårt att upprätthålla 

utan stöd från rektorn. 
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ABSTRACT 

Anette Björklund & Robert Johansson 

Equality in pre-school 
A study about working in an equalityproject 

Number of pages: 25 

The purpose of our study is to examine how pre-school teachers, who have participated in an equality 

project, Jämställdhet i centrum (Focus on Equality), have been affected by their participation. Based on 

our purpose, we asked the following questions:  

In what way has JIC changed the activity at the participating pre-schools? 

What can pre-school teachers do to work towards increased gender equality in pre-school? 

For our qualitative study, we decided to interview six pre-school teachers, who participated in the 

project Jämställdhet i centrum. As a method of data collection, we made use of a semi structured form of 

interview with an interview guide as support.  

The result shows, that if a pre-school should be able to break the traditional gender roles and gender 

patterns, it is required of the teacher to examine his/her role, and to realize that it is not free from gender 

patterns. A project is a good tool to create awareness and to disseminate knowledge. To ensure that the 

purpose of the project is not disrupted, it is required that as many people as possible are involved in the 

project. The principal has a big responsibility to involve and engage the employees. At the same time, 

educators have an individual responsibility, a responsibility that might be difficult to maintain without 

the support of the principal. 
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Inledning 
Vi har valt att skriva en uppsats om jämställdhet på förskolan. Anledningen till detta var, att 

båda två känner särskilt starkt för detta ämne. Intresset har funnits hos båda två och Anette 

har dessutom skrivit en mindre uppsats om flickors och pojkars val av färger. Uppsatsen 

ledde, i efterhand, till fler frågor och därför ville vi få mer kunskap om, vad som görs för att 

förbättra jämställdhetsarbetet på förskolan. Vi fick tips från en lärare på högskolan att 

Jönköpings kommun har genomfört ett jämställdhetsprojekt, Jämställdhet i centrum. Tidigare 

var vårt syfte att undersöka barns val av lek i ett genusperspektiv men med inspiration från 

projektet ändrade vi syftet för vår studie. För att tydligt visa på vår syn på jämställdhet citeras 

Nationalencyklopedins definition: ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.” 

(Nationalencyklopedin, 2008). Jämställdhetsombudsmannen, JämO, använder en liknande 

definition och beskriver även skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet, två begrepp som 

ofta kopplas samman. Att arbeta för jämlikhet är att sträva mot alla individers lika värde, till 

skillnad från jämställdhetsarbete, som fokuserar på lika villkor mellan män och kvinnor 

(Jämo, 2007).  

Det börjar redan på BB – ”Blev det en pojke eller flicka?” Susanne Rithander (1991) säger att 

det är en av de första frågorna, som nyblivna föräldrar får från sin omgivning. Redan nu 

formas barnet till flicka eller pojke utifrån samhällets normer, värderingar och förväntningar. I 

den meningen föds vi inte till pojkar eller flickor, utan vi skapas till det. Liknande tankar 

beskriver Birgitta Fagrell (2000), som säger att barn tydligt märker vad som accepteras hos 

vuxna. På detta sätt lär de sig vad som är ”rätt” eller ”fel” att göra som pojke eller flicka. De 

anpassar sig till vad omgivningen tycker om deras sätt att uppträda, hur de talar, vad de har 

för kläder och vad de leker. Barnet söker efter gemenskap och efter att bli bekräftad. 

Att fokusera på att förbättra jämställdheten på förskolan är en av de viktigaste 

arbetsuppgifterna för pedagogerna i verksamheten. Det stod klart när regeringen (2006), 

genom den dåvarande biträdande utbildningsministern Lena Hallengren tillsatte en delegation, 

Delegation för jämställdhet i förskolan, med syftet att rapportera om läget för 

jämställdhetsarbetet på förskolan samt ge förslag på förändringar för att förbättra arbetet med 

jämställdhet på förskolan.  
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I delegationen ingick representanter från fackförbund, politiska partier, förskollärare och 

forskare från olika lärosäten i Sverige. Med utgångspunkt från styrdokumenten arbetade 

Delegationen för jämställdhet i förskolan fram sin syn på de huvudsakliga problem som 

förskolan hade att arbeta mot. Att verka för ökad jämställdhet i förskolan är en del av 

förskolans demokratiska värdegrund och som tydligt ska ingå i alla förskolors pedagogik. 

Enskilda pedagoger har behandlat ämnet med sitt personliga tyckande, vilket har fört med sig 

att begreppet jämställdhet behöver förklaras för att på så sätt förenkla integreringen av 

jämställdhetsarbetet i vardagen (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2004). 

Skollagen omfattar sedan 1998 även förskolan och där står att den som verkar inom skolan 

skall främja jämställdhet mellan könen (Svensk författningssamling, 2007). Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2006), förtydligar förskolornas uppdrag och tydliggör 

pedagogernas ansvar i jämställdhetsarbetet så här: 

 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller (Skolverket, 2006 s.4). 

 

Direktivet från regeringen, att förskolan skall arbeta för en jämställd verksamhet, står alltså 

klar. 
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Bakgrund 

Den ojämställda förskolan 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) säger, att förskolan inte uppfyller sitt 

uppdrag, att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Även om det finns positiva 

exempel, som redovisas nedan, är den generella bilden tydlig. På förskolan får pojkar och 

flickor ofta träna på att bli duktiga på olika saker. Flickors aktiviteter tränar bland annat 

finmotorik, kreativitet, koncentrationsförmåga och känslighet, men också osjälvständighet 

och försiktighet. Pojkarnas aktiviteter tränar bland annat grovmotorik, mod, styrka och 

ledarskap. Pojkarna tränas också i självhävdelse och aggressivitet. I den fria leken, men även i 

de aktiviteter som planeras och leds av vuxna, förstärks dessa traditionella könsroller. Detta 

kan bero på att många pedagoger bär på en ryggsäck med traditioner och värderingar om vad 

som är kvinnligt och vad som är manligt. De vuxna skapar tillsammans med barnen en 

pedagogisk miljö, där flickorna har biroller och pojkarna har de ledande huvudrollerna. 

Barnen lär sig, att i en grupp är flickorna de tysta, tillbakadragna och lyssnande och pojkar är 

de som pratar, kan och vet, är roliga och märks (Rithander, 1991). 

Med detta som bakgrund har man i Gävle kommun försökt att bryta dessa traditioner och 

värderingar. Två förskolor som har arbetat länge med jämställdhetsfrågor, är Björntomtens- 

och Tittmyrans förskola. Kajsa Wahlström (2003) beskriver hur hon gick till väga när hon 

presenterade för kollegorna, att de skulle börja arbeta mer mot en jämställd förskola. Hon fick 

många reaktioner från dem. En del var nyfikna och ville börja direkt, andra tyckte att de redan 

arbetade jämställt och inte ville ha mera extraarbete. Den första tanken efter att ha presenterat 

detta var, vad de skulle göra och hur de skulle gå tillväga. Det bästa sättet att ta reda på svaren 

är, enligt Kajsa Wahlström, att börja arbeta, först då växer kunskapen, om vad som behövs, 

fram. Första steget var att tänka, diskutera, läsa och observera. Observationerna av barnen och 

de vuxna var viktiga i detta arbete, eftersom de då fick en tydligare bild av verkligheten och 

på så sätt kunde sudda ut bilden om, hur de trodde det såg ut på förskolan (Wahlström, 2003). 

När pedagogen väl har dokumenterat, genom till exempel intervju eller fotografering gäller 

det att reflektera över innehållet. Annars blir dokumentationen inget annat än ett fotografi 

med några skrivna rader under. Det handlar om att lära känna och förstå barnens värld bättre, 

hur pedagogerna kan utvecklas med barnen och barnen med dem. Pedagogisk dokumentation 

handlar om att stärka sin egen lärarroll och att stärka barnet, så att hon eller han kan utvecklas 

till sin fulla förmåga (Åberg & Lenz Taguchi, 2006) 



 4

Arbetslaget på Tittmyran arbetade mycket med att barnen skulle få tillgång till ett brett 

register av roller och färdigheter. Alla barn har rätt att få tillgång till sådant som det andra 

könet tidigare haft ensamrätt på. Det grundläggande i deras arbete var, att varje barn skulle få 

en positiv självbild som bekräftades, och att de skulle få känna att de tillhör gemenskapen. 

Alla fick träna på att stärka sin identitet och sin självkänsla. Detta skulle stärka barnen som 

individer, så att de skulle få en större självständighet och framhålla sina egna behov 

(Wahlström, 2003). 

Enligt Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) har många pedagoger intresse av att 

arbeta med jämställdhet, samtidigt som de känner att de saknar de teoretiska kunskaper och 

verktyg som behövs för att omvandla teorin till praktisk pedagogik. Det behövs mer 

kompetensutveckling och vidareutbildning inom jämställdhet och genus på förskolorna. 

Delegationen har även gett ett förslag på att förändra lärarutbildningen. I dagens 

examensordning står det att den utexaminerade läraren ska, ”inse betydelsen av 

könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentationen av ämnesstoffet” 

delegationen vill att det istället ska stå ”inse betydelsen av genusordningen i 

undervisningssituationen och vid presentation vid ämnesstoffet”(s. 235).  

Ett sätt att kompetensutveckla personalen på förskolorna är att koppla verksamheten till ett 

projekt. Jönköpings kommun har under tre år bedrivit ett jämställdhetsprojekt, Jämställdhet i 

centrum, som kommer presenteras mer ingående i nästa kapitel. 

Jämställdhet i centrum 
Jämställdhet i centrum (JIC) är ett projekt som drevs av Jönköpings kommun och startades i 

mars 2005 med ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden och avslutades i november 

2007. Syftet med detta projekt har varit att, inom offentliga arbetsplatser och verksamheter, 

driva utvecklingsprocesser och åtgärder som huvudsakligen ökar jämställdheten mellan 

könen, genom att integrera jämställdhet som en naturlig del i allt arbete (JIC, 2006,A). 

 

Vår huvudtes för projektet är, att vi människor har en hel del kunskap och erfarenhet som, om den 

tillämpades, skulle bidra till att jämställdheten skulle förbättras. Men vi saknar också kunskaper om aktuell 

forskning. Vi menar att ett framgångsrikt projekt ska blanda dessa båda delar. Det är också viktigt att 

motivera och skapa förebilder så att vi använder det vi redan vet (JIC, 2006, A). 
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I det förberedande arbetet har man kommit fram till några slutsatser, bland annat att 

värderingar, synsätt och förhållningssätt påverkar oss och måste bearbetas i vardagsarbetet. 

Man behöver arbeta med både individer, grupper och med strukturer i organisationen. Att 

utveckla arbetsmetoder och förhållningssätt som minskar ojämställdhet, rolluppfattningar och 

könssegregation (JIC, 2006, A). 

De offentliga verksamheter som deltog var Skol- och barnomsorgsförvaltningen, 

Socialförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Försäkringskassan i Jönköpings län, Högskolan för 

lärande och kommunikation i Jönköping, Barnhälsovården och Hälsan 1 och 2 inom 

landstinget i Jönköpings län, Länsarbetsnämnden i Jönköpings län, Länsstyrelsen i 

Jönköpings län samt Regionförbundet i Jönköpings län. Anledningen till att man ville ha med 

dessa olika organisationer var, att man ville fånga upp yrkesgrupper som arbetar med 

människor i alla åldrar. De olika verksamheterna möttes i ett nätverk för att diskutera intresset 

av att i samarbete skapa ett långsiktigt jämställdhetsprojekt. De diskuterade synsätt och 

metoder så att arbetet om jämställdhet skulle kunna utformas. Målet var att utveckla en 

metodik som skulle skapa jämställda rolluppfattningar i arbetet och mötet med barn, unga och 

vuxna på olika arbetsplatser i samhället (JIC, 2006, B). 

JIC: s arbete var att utbilda och stödja ett antal nyckelpersoner i de medverkande 

verksamheterna. Nyckelpersonernas uppgifter var att inspirera, göra förändringar på 

arbetsplatserna och vara länken mellan ledning, personal och JIC:s projektledning. 

Nyckelpersonerna skulle få sina medarbetare att känna sig delaktiga i projektet och på så sätt 

få dem att våga förändra sitt synsätt och agerande. Projektet startade med att fokusera på 

stadsdelen Väster, eftersom den ansågs ha en mångfald och struktur som ett Sverige i 

miniatyr. De anställda fick dessutom kompetensutveckling i form av föreläsningar, 

diskussioner och handledning. Vissa insatser riktades till personal inom alla verksamheter, 

annan kompetensutveckling genomfördes just för personalen i de olika yrkesgrupperna (JIC 

A, 2006). Delresultatet av projektet var så positivt att projektledningen valde att involvera fler 

personer, utanför stadsdelen Väster. Tanken var, att när projektet breddades, skulle kunskaper 

från projektets första fas tas tillvara och användas för att stödja den andra fasen av projektet. 

Nyckelpersonerna i det djupa spåret skulle ha en speciell roll som budbärare till de 

nytillkomna i projektet: Totalt hade cirka 50 arbetsplatser med cirka 800 anställda deltagit, 

när projektet avslutades i november 2007 (I. Kallings, personlig kommunikation, 5 maj, 

2008). ”Det är bättre att tusen personer tar ett steg än att en person tar tusen steg.” (JIC, 2007, 

s 2). 
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Alla kompetensutvecklingsinsatser skulle utgå från uppställda mål och fokusera på 

deltagarnas och verksamheternas behov. De fick jobba med fyra grundfrågor som skulle 

hjälpa dem att sätta fokus på var de står nu, vad de vill förändra och hur de skall gå tillväga 

för att nå dessa mål. De fyra ämnena var påverkan, prioritering, förbättring och genomförande 

(JIC, 2006,B). 

JIC har utvärderats och resultatet har sammanställts i en slutrapport. Syftet med rapporten var 

att få reda på vad som var bra och vad som kunde ha gjorts på ett annat sätt. Genom fyra 

omgångar av intervjuer, med alla de som var delaktiga i projektet, visar resultatet bland annat 

att nyckelpersonerna, som hade en viktig roll i detta projekt, kände att de saknade stöd ifrån 

sina chefer i början av JIC. Kommunalledningen var inte engagerad i inledningsfasen men 

kom med i slutet av projektet. Tanken med det djupa och det breda spåret var, att man med 

det djupa spåret skulle delge det breda spåret deras kunskaper och erfarenheter. Men det blev 

svårt att hantera båda spåren och samtidigt möta deltagarnas olika behov och stöd.  

Projektet använde sig inte av det djupa spårets erfarenheter, och föreläsningarna som erbjöds i 

det breda spåret hade redan genomförts i det djupa spåret. En annan sak som rapporten 

uppmärksammade var, att deltagarna, som var med från början, upplevde en repris när det 

breda spåret genomfördes. Slutligen konstateras i rapporten att den främsta framgångsfaktorn 

i projektet var de kvalificerade föreläsningarna. Det var i samband med dessa som deltagarna 

fick ”aha-upplevelser” och inspiration till att arbeta med medvetandeprocesser för 

jämställdhet på sina arbetsplatser (Bengtsson Sandberg, 2007). 

Fördelen med projekt är, enligt Monica Lööw (2003), att de är starkt inriktade på resultatet, 

vilket gör det enklare att prioritera och fokusera, till skillnad från mer långsiktiga 

arbetsuppgifter. Det är lättare att snabbt fatta beslut när man har ett tydligt mål och en tydlig 

tidsgräns att jobba emot. Som projektledare är det viktigt att förbereda ett projekt bland 

medarbetarna. När medarbetarna känner sig delaktiga och viktiga, kommer det praktiska 

arbetet genomföras snabbare, bättre och effektivare. 

För att ett projekt ska lyckas krävs, enligt Monica Lööw (2003), en klar struktur på hela 

arbetet, engagerade projektledare och medarbetare, tydliga direktiv med koppling till målen 

samt engagemang från ledningen. Andra aspekter för ett lyckat projekt är att bryta ner målen i 

mindre etappmål, att projektledningen vid behov vågar ändra målen, samt att informationen 

om projektets framsteg redovisas till alla medverkande i projektet. Slutligen betonar 

författaren vikten av att utvärdera och följa upp projektets alla delar. 
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Som både Delegationen för jämställdhet i förskolan och JIC-projektets utvärdering påpekar, 

har pedagoger i förskolan ett särskilt ansvar för att verka för en mer jämställd förskola. I nästa 

kapitel beskrivs den feministiska poststrukturalismens syn på orsakerna till barnens 

subjektskapande och pedagogens roll i denna. 

Feministisk poststrukturalism 
Bronwyn Davies (2003) förklarar den poststrukturalistiska teorin med, att barnets beteenden 

och handlingar i olika situationer förklaras av, att de tillskrivs olika roller beroende på 

diskurs, strukturer som har till uppgift att skapa och upprätthålla en begreppsbildning inom ett 

område. Beroende på diskursens interna och ofta osynliga regler, vet barnet hur man ska 

förhålla sig till sig själv och till andra människor i olika situationer. Barnet är delaktigt i olika 

diskurser och har olika roller beroende på vilken diskurs det handlar om, som antingen stärker 

eller försvagar maktförhållandena mellan barnet och de andra i den berörda gruppen. 

Bronwyn Davies (2003) berättar om en bilresa med två pojkar och deras mamma. På ett 

talande sätt beskrivs barnens förmåga och medvetenhet att växla mellan två diskurser. 

Författaren har fått skjuts av barnens mamma, som på vägen hämtar sina barn från en privat 

elitskola. Skolans elever står prydligt och väntar på att bli hämtade av sina föräldrar. När 

mammans barn sätter sig i bilen, frågar hon vad de har gjort och de svarar kort, men 

väluppfostrat. När mamman stannar bilen för ett ärende, sitter författaren kvar med de två 

pojkarna. Antagligen uppfattar inte barnen främlingen i bilen som ett auktoritärt hot, utan 

ignorerar henne. Snart börjar de kasta av sig regnrockarna och trycka på knappar i bilen. De 

fortsätter med att positionera sig mot varandra i en vild lek, som bland annat innebär att de 

ska slå varandra på könsorganen. Denna maktkamp fortsätter tills författaren ser, att mamman 

är på väg tillbaka och påpekar detta för barnen. De lugnar ner sig och återgår snabbt till den 

vuxen–barndiskurs, som de har tillsammans med mamman, och som de så väl behärskar.  

Barnets positioneringar skiftar beroende på situation, vilket får till följd att barnet får olika 

erfarenheter som påverkar utvecklingen av sig självt som ett subjekt. I denna process, när 

barnet ställs inför olika val, tvingas barnet in i motsägelsefulla dilemman som står i kontrast 

med andra, tidigare, val. Teorin om poststrukturalismen är dynamisk och förstående i sin 

förklaring till det motsägelsefulla i barnets subjektsskapande. Svaret på frågan, om hur 

personlighet har skapats, blir olika beroende på vilka roller som barnet har blivit tilldelat 

under uppväxten, samt vilka strukturer i samhället som har påverkat barnets omgivning 

(Forsberg, 2002).   



 8

Mannens roll som den dominerande av de två könen är väl förankrat i stora delar av 

samhället, så även i de diskurser som barnet deltar i. Som tidigare nämnts, är rollen som pojke 

eller flicka inget man föds till, utan något man tilldelas från födseln och framåt. Det faktum 

att flickor och pojkar behandlas olika är alltså något som, enligt den poststrukturalistiska 

teorin, kan arbetas bort. Man föds inte till olika roller utan blir tilldelade ett flertal olika 

sådana som, beroende på situation, skapar ens personlighet (Forsberg, 2002). 

Hillevi Lenz Taguchi (2004) säger att ”Det lilla spädbarnet är omedelbart i kommunikation 

med sin omvärld för att ge den innebörd och mening” (s.70). Det nyfödda barnet definieras 

omedelbart som pojke eller flicka och tilldelas snart många egenskaper, som tidigt formar 

dess personlighet. Till exempel anses barnet vara lugnt, snällt, argt eller sött. De personer som 

möter det nyfödda barnet lägger in personliga värderingar av barnets reaktioner på omvärlden, 

värderingar som ger barnet ”verktyg” att använda för att förstå, och delta i, sin omvärld. Allt 

eftersom barnet möter olika personer under livet, och dessa möten blir olika, kommer barnet 

också att bete sig olika. Många gånger kommer dessa olika subjekt att vara motstridiga. Det är 

inte ett tecken på att barnet skulle vara schizofrent, utan ett sätt att hantera olika situationer. 

Det är inte bara barn som tilldelas roller beroende på diskurs, detta görs även i vuxen ålder. 

För att bättre passa in i nya diskurser, till exempel vid ett nytt arbete, förändrar man ofta sin 

klädsel, sätt att tala osv. Man är alltså själv delaktig, och ansvarig, i andras bild av sig själv 

(Lenz Taguchi, 2004). Med medvetenheten om att man är delaktig i olika diskurser, kan man 

varken positionera sig som kvinna eller man och det är, enligt Bronwyn Davies (2003), en 

befriande tanke. 
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Syfte och frågeställningar 
Enligt den feministiska poststrukturalismen blir alla tilldelade egenskaper från omgivningen, 

något som påverkar personens självbild. Genom mer eller mindre aktiva val har alla 

människor samtidigt ett ansvar för den bild som omgivningen ser. För att lyckas bryta 

traditionella könsmönster, som Lpfö 98 (Skolverket, 2006) säger, krävs, enligt den 

feministiska poststrukturalismen, av pedagogen att reflektera över sitt bemötande mot barnen 

på förskolan. Därmed är vårt syfte att undersöka hur förskollärare, som har deltagit i 

jämställdhetsprojektet JIC, har påverkats av att delta i detta projekt. 

 

• På vilket sätt har JIC förändrat verksamheten på de förskolor som har deltagit? 

• Vad kan förskollärare göra för att arbeta för en mer jämställd förskola? 
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Metod 

Datainsamling 
För vår kvalitativa studie har vi valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuform som 

vår datainsamlingsmetod. Den semistrukturerade intervjuformen är flexibel, vilket får till 

följd att intervjuaren har en stor frihet att forma frågorna inom ämnet som diskuteras. 

Intervjuaren har samtidigt ett ansvar för att frågorna blir korrekt uppfattade. I den 

semistrukturerade intervjuformen används en intervjuguide med ämnen som ska diskuteras. 

Denna behöver inte följas kronologiskt, utan intervjuaren har en stor frihet att välja ordningen 

på frågorna under tiden intervjun utförs (Bryman, 2002). 

Vi anser att den semistrukturella intervjun är den bästa metoden för oss. Vi vill veta vad 

förskollärare tyckte att JIC-projektet gav dem som person och hur verksamheten har utvecklas 

inom jämställdhetsarbetet sedan de började i projektet. Vi har valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervjuform med intervjuguide (se bilaga 1), eftersom vi vill ha ett öppet 

samtal med pedagogen för att denne ska få tid att utveckla sina svar. Vi har beslutat oss att 

använda denna form för att ha en ram att hålla oss inom.  

Urval 
Vi kontaktade Inger Kallings, projektledare för Jämställdhet i centrum (JIC), som gav oss en 

lista på de olika rektorsområdena som hade deltagit i projektet. Eftersom vi inte visste vilka 

förskollärare som var involverade i projektet, valde vi att låta rektorn på varje område välja ut 

en pedagog till varje intervju. Därefter ringde vi förskolorna där de rekommenderade 

pedagogerna arbetade och bokade in tid för intervju. Vi intervjuade 6 pedagoger, alla dessa 

förskollärare var kvinnor. Det är inget som vi medvetet har valt men det fanns inga manliga 

förskollärare på rektorsområdena som deltog i JIC-projektet. Vårt urvalskriterium är att 

förskollärarna skulle ha deltagit i JIC-projektet. Därmed bad vi rektorn att ge oss förslag på en 

lämplig informant från rektorsområdet.                     
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Genomförande 
Vi började med att utforma en intervjuguide med ämnen som vi ville ha svar på. När vi 

utformade intervjuguiden utgick vi ifrån studiens frågeställningar. Pedagogerna intervjuades 

enskilt, bortsett från intervjun med Erika och Felicia. Vi har valde att spela in intervjuerna för 

att på så sätt kunna dokumentera respondenternas svar. Vi anser att inspelning var ett bättre 

alternativ än anteckningar eftersom man på så sätt lättare kan fokusera sig på den intervjuades 

svar. Under intervjuerna med pedagogerna, har vi valt att båda två deltar. Detta för att den ena 

ska kunna fokusera på intervjun samtidigt som den andra sköter den tekniska utrustningen. Vi 

intervjuade sex pedagoger från sex olika förskolor. Intervjuernas längd var mellan 40–120 

minuter långa.  

Databearbetning 
Enligt Trost (2005) finns inga gemensamma spelregler för att analysera kvalitativa intervjuer. 

”Vår bearbetning, vår analys och vår tolkning är avhängig den enskildes personliga tycke och 

smak” (s. 127). När intervjuerna var slutförda, lyssnade vi igenom inspelningarna. Efter 

transkribering av intervjuerna sammanfattade vi råmaterialet till en sammanhängande text. 

Därefter valde vi ut de svar som vi ansåg vara gemensamma, tillsammans med de svar som 

inte följer den allmänna åsikten bland de intervjuade. Svaren sammanställdes under tre 

ämnesområden. Dessa användes som utgångspunkt för resultatredovisningen. 

Reliabilitet och validitet 
Att mäta reliabilitet och validitet är ursprungligen verktyg i den kvantitativa forskningen att 

öka studiens tillförlitlighet samt hur väl svaren vid datainsamlingen stämmer överens med 

studiens syfte (Bryman, 2002). Vid en kvalitativ studie ligger fokus på samma sak, att öka 

tillförlitligheten samt att svaren kan kopplas till syftet (Trost, 2005). För att stärka validiteten 

har vi valt att använda en semistrukturerad intervjuform. På så sätt kan vi ställa följdfrågor så 

att respondenten svarar på de frågeställningar som vi har utformat. Under den kvalitativa 

intervjun är det viktigt att vara lyhörd, uppmärksam och inte påverka respondenten med 

personliga åsikter (Trost, 2005). För att stärka reliabiliteten har vi, i den mån det går, försökt 

att inte formulera ledande frågor under intervjutillfället. Vi har valt att båda två ska delta 

under alla intervjuer. Att vara fler än en person som deltar intervjuar kan stärka reliabiliteten, 

genom att fler kan tolka resultatet. På så sätt verifieras respondenternas svar mer korrekt och 

reliabiliteten stärks (Trost, 2005). 
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Resultat 
Vi har sammanställt intervjuerna i ämnesområden. Vissa av områdena går in i varandra, något 

som även märktes under intervjuerna. Resultatet är uppdelat i tre huvudområden: 

medvetenheten om det personliga ansvaret, projektets för- och nackdelar och om 

verksamhetens förändring på grund av projektet. Vid de tillfällen, i resultatet, som det sägs att 

många eller flera svarar samma sak menas att fyra eller fler ger liknande svar. En rubrik, om 

föräldrakontakten, frågade vi aldrig om. Ämnet kom dock upp under intervjuerna och 

eftersom vissa pedagoger upplevde det som en viktig del i jämställdhetsarbetet valde vi att 

redovisa deras tankar om förhållandet mellan pedagog och förälder. Alla namn på pedagoger 

är fingerade. Vi har även valt att anonymisera förskolorna. Nedan följer beskrivningar av 

respektive förskola och pedagoger som har intervjuats.  

Förskola 1, Annica 

Förskolan ligger mitt i ett stort bostadsområde. Området är präglat av att en stor del av 

invånarna har utländsk bakgrund. Förskolan har två avdelningar och Annica arbetar på 

avdelningen för de äldre barnen. Hon har arbetat som förskollärare i 30 år och har deltagit i 

andra jämställdhetsprojekt innan JIC. 

Förskola 2, Berit 

Förskolan ligger i ett samhälle strax utanför Jönköping. Förskolan har fem avdelningar och 

Berit arbetar på en avdelning för barn mellan 3–5 år. Hon har inte tidigare deltagit i något 

jämställdhetsprojekt. 

Förskola 3, Carina 

Förskolan ligger relativt centralt i Jönköping. Carina arbetar deltid i barngrupp och deltid 

administrativt. Hon nämner aldrig, under intervjun, vilken åldersgrupp hon arbetar med. Hon 

har deltagit i tidigare kommunala jämställdhetsprojekt. 

Förskola 4, Diana 

Diana arbetade tidigare på en förskola utanför Huskvarna. Hon var aktiv i JIC under den tid 

hon arbetade där, men bytte arbetsplats i februari 2008. Den första förskolan arbetar i 

storarbetslag och åldern på barnen är 1–5 år. Hennes ansvarsbarn var alla 5 år. Många av 

barnen i detta område kommer, precis som på förskola 1, från familjer med utländsk 

bakgrund. Diana har flera års erfarenhet av jämställdhetsarbete. 
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Förskola 5, Erika 

Förskolan ligger i samma område som förskola 1 och 6. Avdelningen som Erika arbetar på är 

en småbarnsavdelning med barn mellan 1-3 år. Erika har ingen tidigare erfarenheter av 

jämställdhetsarbete. 

Förskola 6, Felicia 

Även denna förskola ligger i samma bostadsområde som förskola 1 och 5. Felicia arbetar på 

en småbarnsavdelning och har ingen tidigare erfarenhet av jämställdhetsarbete.  

Projektet har skapat en medvetenhet om könsbundna strukturer 
Innan projektet startade upplevde flera av pedagogerna att de redan hade diskuterat 

jämställdhet. Skillnaden, jämfört med innan, låg i synen på orsakerna till den ojämställda 

förskolan. Många trodde att dessa låg bortom förskolans väggar. Genom föreläsningar och 

diskussioner upplevde alla en form av uppvaknande. De såg att en del av ansvaret faktiskt låg 

hos dem. Annica, som har arbetat med jämställdhetsfrågor under flera decennier, såg att 

hennes arbetskamrater blev mer medvetna om detta. Hon berättar om en kvinnlig 

arbetskamrat som brukade duka av koppen åt sin manliga kollega. Varken den manliga eller 

den kvinnliga kollegan hade tidigare reagerat på att det hade blivit en rutin, att hon alltid 

dukade av efter honom. När Diana tänker tillbaka på tiden innan JIC, upplever hon att 

pojkarna fick mer av hennes tid. Flickorna, som ofta satt tysta och ritade, glömdes bort. Nu 

försöker hon undvika att dela in barnen i flickor och pojkar, hon försöker se dem som 

enskilda individer.  

När Berit, tillsammans med arbetslaget, planerade sina lokaler och lekmaterial, försökte de 

tänka på vad de hade lärt sig under projektets gång. Numera integrerar de leksakerna med 

varandra, det ska finnas kvar traditionella ”pojk-” och ”tjejleksaker” i samma rum. Erika har 

liknande erfarenheter. På hennes avdelning insåg de, att anledningen till de könsbundna 

lekarna många gånger berodde på, hur pedagogerna hade valt att presentera materialen. 

Bilarna var separerade från dockorna. Även om både killar och tjejer uppskattar dessa 

leksaker, insåg Erika att hon borde blanda de könsbundna leksakerna, så att barnen lättare 

skulle kunna kombinera leksaker. Följden har blivit att både flickor och pojkar leker bredvid 

varandra med alla leksaker och det tycker hon är mycket bra. Att ta bort könsbundna leksaker 

är inte något som Erika tycker är bra.  
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Hon tillför leksaker istället, vilket har fått till följd att barnen leker med varandra, oavsett kön. 

Annica däremot säger att hon tycker, att förskolor som har plockat undan alla könsbundna 

leksaker, såsom dockor och bilar, arbetar på ett spännande sätt. På hennes förskola har de inte 

tagit bort några leksaker, men hon säger att det skulle vara intressant att testa. Däremot har de 

prövat att dela in avdelningen i pojk- och flickgrupper. Detta för att framförallt tjejerna också 

ska få stå på bordet och skrika, klättra högt, kasta sten och springa. Att alla ska få prova 

tycker hon är viktigt. 

Den största vinsten med projektet var, enligt alla pedagoger, att de fick ny kunskap genom 

föreläsningar och litteratur. Projektet har varit bra på att ge tips på litteratur som hade tagit 

lång tid att leta upp själv, anser Berit. Hon har känt en trygghet i att ha ett projekt i ryggen, 

något som även Erika uttrycker. Att ha tillgång till projektledare Inger Kallings erfarenheter 

för att utveckla jämställdhetsarbetet, tycker hon har känts tryggt. Både Erika och Felicia, som 

arbetar i samma arbetslag, har fått handledning för att utveckla verksamheten, något som båda 

anser ha varit bra.  

Många av pedagogerna har berättat om vikten av att diskutera föreläsningarna och litteraturen. 

Carina tycker att styrkan med projektet var att olika yrkesgrupper, inte bara pedagoger deltog. 

Hon fick ta del av andras förklaringar och tankar om hur deras verksamheter utvecklades 

under projektets gång. Detta spred hon sen till sina arbetskamrater att reflektera över under 

arbetsplatsträffar. 

Att rektorn tar ansvar för att jämställdhetsarbetet ska leva och spridas är viktigt, anser alla 

intervjuade pedagoger. Både Berit och Diana berättade att rektorn inte var med i början av 

projektet. De kämpade för att få sina röster hörda på sina förskolor, men de fick inte det stöd 

som de behövde från rektorerna. Enligt Berit hade hela rektorsenheten behövt genomsyras, för 

att det skulle bli ett bättre resultat. Även om cheferna inte var negativa till projektet kändes 

det, som om de struntade i att involvera sig i jämställdhetsarbetet. Annica poängterar dock det 

personliga ansvaret. Om man inte får stöd från ledningen eller arbetskamraterna är man ändå 

skyldig att arbeta med jämställdhetsfrågor, eftersom det står i läroplanen. Det är viktigt att alla 

i arbetslaget engagerar sig, på något sätt. Flera av de intervjuade pedagogerna berättar att 

några av kollegorna var negativa till projektet. Rektorns uppgift måste vara att göra alla 

delaktiga, om ett sådant här projektet ska lyckas. 
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Att se med nya ögon 
När projektet väl hade kommit igång, insåg de flesta pedagogerna att de inte arbetade 

jämställt. Alla intervjuade pedagoger säger att de har varit tvungna att rannsaka sig själva, för 

att på så sätt kunna se hur de bemöter barnen, men även kollegorna. En anledning till att vissa 

av kollegorna inte ville delta i projektet, tror Carina, kan ha varit en rädsla att konfrontera sina 

privata värderingar. Det kan vara väldigt påfrestande och hon tror inte att alla är redo att blotta 

sina åsikter för sina arbetskamrater. 

Diana tror att många vet fördelarna med jämställdhetsarbete. Många sitter fast och kommer 

inte vidare i sin tankeprocess. En äldre kollega vägrade jobba jämställt på förskolan, hon sa 

uttryckligen att mamman skulle var föräldraledig och att pappan skulle arbeta. Diana tror att 

de inte ville inse fakta: ”Det är klart att det är jobbigt att inse att man är ute och cyklar.” I 

början av ett jämställdhetsarbete måste man ha diskussioner och planering med alla i 

personalen. Att ställa sig frågan ”Vem gör jag detta för?” Hon ställer sig frågan om de, som 

vägrar arbeta jämställt, tror att förskolan bara är till för pedagogerna och inte för barnen. 

Alla är fostrade på ett visst sätt, men det behöver inte styra hur man uppträder som pedagog. 

Det står i läroplanen, att alla som verkar i förskolan skall arbeta för att bryta traditionella 

könsroller, annars befästs de. Detta är något som Annica har tagit upp för diskussion på 

arbetsplatsmötena. Hon säger att alla har olika uppfostran, som är påverkad av kultur och 

hemförhållanden, som i sin tur påverkar den personliga värdegrunden. Problemet, enligt 

henne, är att man måste ha en gemensam värdegrund på förskolan. Annica tycker inte att 

någon kan strunta i jämställdheten på grund av ovilja. Förskolan har ett uppdrag som är 

tvingande, barnen måste få en bra och jämställd förskola. ”På förskolan är vi professionella, 

privat är man i personalrummet”, anser Annica.  

”Att tänka till innan man gör.” ”Att bita sig i tungan.” ”Det är lätt att försäga sig.” Flera av de 

intervjuade pedagogerna har beskrivit svårigheten att behålla den professionella yrkesrollen i 

bemötandet med barnen. Berit berättar om en pojke som hade rivit sönder sina byxor. Först 

tänkte hon säga att hans mamma kunde laga byxorna. Men hon insåg att hon skulle förstärka 

ett traditionellt könsmönster. Istället frågade hon om det fanns någon hemma som kunde laga 

revan. Pojken svarade att mamma och pappa kunde göra det. ”Det kändes så bra att han inte 

bara sa mamma, och det viktigaste, jag lade inte orden i munnen på honom.” 
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Carina har uppmärksammat att hon har öppnat ögonen på grund av sin fokusering på 

jämställdhetsfrågor, något som har inneburit att hon ser exempel på ojämställdhet överallt i 

samhället. Alla intervjuade pedagoger har påpekat detta, framförallt deras roll och ansvar i att 

bryta traditionella könsmönster. Hon tycker det är viktigt, att man som pedagog ser vad 

barnen egentligen är intresserade av och att man inte grupperar barnen beroende på kön. 

Diana tror att kvinnor i Sverige är kluvna när det gäller jämställdhetsfrågor, eftersom vissa 

kvinnor inte vill dela barnledigheten med sina män, samtidigt som de vill ha lika lön för lika 

arbete. Det är mönster som är svåra att bryta, anser hon.  

Erika säger att projektet har påverkat henne som människa. Hon ser saker i samhället som hon 

inte hade reflekterat över innan, vilket gäller förskolan också. Hon anser inte, att man kan 

bedriva jämställdhetsarbetet på förskolan som ett projekt. Det måste integreras i hela 

verksamheten. Det ska vara ett kontinuerligt arbete under hela barnets uppväxt. Hon önskar 

att skolan kommer igång med jämställdhetsarbetet, ett arbete som hon inte tycker skolan har 

fokuserat tillräckligt på. 

Arbetssätt i en ny verksamhet 
Med hjälp av dokumentation ville Diana synliggöra när barnen bröt traditionella könsmönster. 

Hon försökte uppmärksamma barnen lika, fast på olika sätt beroende på barnets intressen. 

Detta förstärkte hon med fotografering. Flickor som var modiga och klättrade och pojkar som 

satt och läste eller tröstade varandra försökte hon dokumentera. Föräldrarna såg att förskolan 

uppmärksammade sådana händelser i vardagen, att dokumentationen var något positivt för 

barnet. Diana tycker att förskolan ska främja barnens självständighet, till exempel att låta 

barnen bestämma vad de vill göra varje dag och sedan stå för sina val. Dagens barn är inte 

vana att tänka själva eftersom livet är så inrutat, både hemma och på förskolan. Hon anser att 

förskolan har ett ansvar att förbättra barns självständighet, ett arbete som går hand i hand med 

att bryta traditionella könsmönster. 

Felicia har valt att satsa på dockvrån som ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Hon har haft 

nalletema för att utveckla empatin, stimulera fantasin och leken. Arbetslaget har satsat på att 

ha många gosedjur på förskolan för att uppmuntra till detta. Avdelningen består till stor del av 

pojkar och Felicia säger att hon satsar på att vara delaktig i pojkarnas lek. Hon har sett att 

hennes fokusering på dockvrån bjuder in de ”tuffa grabbarna” som också tycker om att leka 

med dockor, laga mat och gå med vagn.  
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Felicia säger att barnen grundar sina lekar utifrån sina erfarenheter hemifrån, att gå till 

affären, ta på sig en jacka och gå med vagn. Enligt Felicia gäller det att vara uppmärksam och 

delaktig i barnens lekar för att på så sätt visa vad förskolan erbjuder. Hon har även valt ut 

böcker som inte beskriver traditionella könsroller. Hon visar exempel på böcker med tjejer 

som är ledare, pojkar som vågar visa känslor och djurböcker med karaktärer som inte knyter 

an till ett specifikt kön. Hon säger att hon har försökt att titta över litteraturen på avdelningen 

så att det finns böcker om både tjejer och killar. 

Annica säger sig inte ha några problem med att prata om jämställdhet med barnen, även om 

hon anpassar ämnet till saker och händelser i barnens vardag. Som exempel berättar hon om 

en pojke som ska såga i byggrummet, då en äldre pojke kommer fram. Den äldre pojken säger 

åt den yngre att han kan hjälpa till och ”hålla som en man”. Annica reagerar på detta och 

frågar pojkarna om det bara är män som kan hålla hårt. Hon menar att det gäller att utsätta 

barnen för en ny vinkel, som sätter den traditionella synen på manligt och kvinnligt i obalans. 

Först då kan en förändring ske, anser hon. 

Enligt Diana får tjejerna alltid ta ett steg tillbaka för att killarna tar plats. Hon ville ändra på 

detta. Tjejerna skulle också känna att de fick ta plats och att de också skulle få höras, vara 

starka och modiga. Hon ville inte se ”de där söta tjejerna som sitter tyst vid bordet och syr 

eller ritar”. Arbetslaget arbetade mycket med att få tjejerna att våga prata och stå i centrum. 

Pojkarna fick stå tillbaka och lyssna. Det var en effekt som pedagogerna inte varit medvetna 

om. Hon tror spontant att flickorna tjänar mest på jämställdhetsarbete. Utåt sett syns det mest 

på flickorna eftersom de inte följer könsrollen som den söta tysta flickan. Det märktes när 

flickorna från hennes gamla arbetsplats kom till skolan. Samtidigt lärde sig pojkarna 

jättemycket, eftersom de fick lära sig att lyssna och iaktta. Annica säger också att man lätt 

glömmer tjejerna i jämställdhetsarbetet. Genom dokumentation synliggör hon barnens möten 

och aktiviteter. Det är så lätt, tycker hon, att dokumentera när killarna är snälla och hjälper 

till. Problemet är att göra detsamma för tjejerna. Hon undrar hur man ska visa när tjejer gör 

normala saker. Hon ställer själv följdfrågan, ”vad är normalt?” 

 
Nu har vi fastnat i att se hur pojkarna gör ”flicksaker”. När är det flickorna gör nåt annorlunda? Man 

hamnar själv i fällan, har man inte kunskap kanske man är kvar i den fällan. Man måste sätta fräs och 

tänka om. Tvärtom. 
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Föräldrarespons 
Diana har märkt att hon har mött motstånd från föräldrar som kan tycka att förskolan ”gör 

om” pojkar till flickor. Hon talade aldrig öppet om att förskolan arbetade med jämställdhet. 

Detta grundar sig, enligt Diana, i en rädsla för föräldrarnas reaktioner, att föräldrarna skulle 

tro att hon skulle förändra deras barn. På första föräldramötet, när hon informerade 

föräldrarna om projektet, kom ungefär 10 %. Det tycker hon visar på det dåliga engagemanget 

från föräldrarna. Vissa föräldrar visste inte ens om, att förskolan arbetade med jämställdhet. 

Däremot var de väl medvetna om enskilda händelser under arbetets gång. Annica, däremot, 

har bemött föräldrarna med en annan vinkel. När hon presenterade projektet förklarade hon 

för föräldrarna om syftet med jämställdhetsarbetet, att alla ska ha samma möjlighet när de blir 

vuxna, vilket föräldrarna tyckte var bra. En pojke, som älskar att klä ut sig i klänningar, skulle 

bli hämtad av sin farfar. Pojken hade klänning när farfadern kom. Det skulle vara lätt att tro 

att farfadern skulle reagera negativt, men han uppmärksammade pojken och sa att han var fin. 

De flesta i barnens nära krets vet vad förskolan arbetar med, säger Annica. 

Carina säger att föräldrarna är rädda att barnen ska missa något viktigt om man förändrar 

deras barn, särskilt att förskolan ska göra deras pojkar till flickor. En ”pojkflicka” är inte lika 

kontroversiellt som en ”flickpojke”. Ett barn på förskolan vet redan sin roll som pojke eller 

flicka. Även om en pojke tycker att rosa är en fin färg, vet han att det inte är socialt accepterat 

i samhället, därför är det lättare att säga att han inte tycker om färgen rosa, tror Carina. 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Erika och Felicia intervjuades samtidigt. De ville uttryckligen bli intervjuade samtidigt, något 

som vi valde att acceptera. Eftersom vi inte var förberedda att intervjua två pedagoger 

samtidigt, borde vi ha undvikit det. Att intervjua i fokusgrupper är en helt annan typ av 

intervjumetod, en metod som vi inte hade förberett. Vi övervägde alternativen men ansåg att 

det var viktigare att ta del av fler intervjuer. Eftersom vi hade vi försatt oss i den situationen 

borde vi ha riktat frågorna tydligare till var och en av pedagogerna. Svaren blev korta och vi 

kunde inte alltid utläsa vem som menade vad. Risken, om vi hade valt att göra på ett annat 

sätt, hade varit att en av dem inte hade ställt upp. Vi valde att båda skulle delta under alla 

intervjuer. Anledningen var, att vi ville försäkra oss om att båda skulle få samma bild av 

respondenten och vad denne sa. Vi kan konstatera att det var ett bra sätt. När vi analyserade 

materialet hade vi större möjlighet diskutera detta, till skillnad från om vi hade valt att 

intervjua enskilt. Även om informanten kan uppleva en maktskillnad, när fler intervjuar, anser 

vi inte, att det påverkade resultatet i så stor grad. Vi upplevde en öppen stämning med 

respondenterna, vilket vi anser vara positivt. Detta eftersom intervjuerna ofta behandlade 

privata åsikter. 

Resultatdiskussion 
Förskolan har mycket att vinna på att delta i ett projekt, om man har för avsikt att fokusera på 

ett specifikt ämne. Alla pedagoger, som vi har intervjuat för denna studie, har ställt sig 

positiva till JIC-projektet. Den största vinsten är att medvetenheten i hela arbetslaget har ökat. 

Detta hade vi kanske väntat oss i förväg men samtidigt har vår studie visat en del nya 

intressanta synvinklar.  

Pedagogerna har påfallande ofta påpekat att de, innan projektet, inte såg hur deras bemötande 

mot barnen påverkade barnens subjektsskapande. Enligt den feministiska poststrukturalismen 

blir barnen tilldelade egenskaper som påverkar barnets självbild. För att lyckas bryta de 

negativa mönstren, som kan bli en konsekvens av ett sådant bemötande, krävs att pedagogen 

är medveten om sin roll i barns subjektsskapande (Ulla Forsberg, 2002). Projektet har belyst 

detta, vilket har medfört att dessa pedagoger idag, på ett tydligare sätt, är medvetna om 

ansvaret att bryta traditionella könsroller och könsmönster.  
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Erika insåg att många könsbundna lekar många gånger berodde på, hur hon hade valt att 

presentera förskolans material för barnen. Före projektet hade hennes förskola ett bilrum och 

en dockvrå. Genom att inse att hon är ansvarig för att pojkar och flickor inte leker med 

varandra, utan delas upp i olika rum, gjorde hon förändringar i lokalerna. Små förändringar 

som gjorde stora skillnader.  

Vi reagerade på att många främst hade fokuserat på lokalerna. Som Annica beskrev det, ”man 

måste sätta fräs och tänka om”. Strukturerna sitter inte bara i bemötandet barn–pedagog, utan 

även i lokalernas struktur. Felicia hade valt att utveckla dockavdelningen, något som nog 

verkar främmande för en del av de andra pedagogerna vi har intervjuat. Vi tror att det beror på 

att hon arbetar i en småbarnsavdelning och att hon, på grund av detta, inte upplever 

könsstrukturerna lika påtagligt som pedagoger som arbetar med äldre barn, även om hon säger 

att hon ser tendenser till det i tidig ålder.  

Vi lade även märke till att pedagogerna hade olika syn på hur man bör hantera, så kallade, 

könsbundna leksaker. Med könsbundna leksaker menas leksaker som traditionellt kopplas 

ihop med pojkar eller flickor. Intressant är hur olika pedagogerna resonerar kring hur de väljer 

att presentera dessa leksaker för barnen. Alla, utom Annica, var negativt inställda till att 

plocka bort leksaker. Annica däremot ville testa att, på ett konkret och annorlunda sätt, bryta 

traditionella könsmönster genom att plocka bort könsbundna leksaker. Vi har under den 

verksamhetsförlagda utbildningen märkt, att vissa delar av förskolans verksamhet är ”helig”. 

Dockavdelningen är en sådan. Vi har sett att denna del av förskolans verksamhet lockar 

flickor mer än pojkar. Den bjuder inte in till gemensamma lekar, könen emellan. Vi tror inte 

att dessa förskolors pedagoger har funderat på vad dockavdelningen har för funktion. De 

pedagoger i vår studie som har valt att behålla, t.ex. dock- och bilavdelningen, har haft ett 

syfte med detta. Syftet var att försöka integrera leksakerna, att barnen inte skulle se dockor 

som flickleksaker och bilar som pojkleksaker. Vi tycker att det är positivt att de har reflekterat 

över hur de presenterar leksakerna för barnen, så länge pedagogerna är medvetna om 

konsekvenserna av detta. Konsekvenserna kan vara att förskolan fortsätter att vara en 

verksamhet som fortsätter konservera traditionella könsroller och könsmönster. 
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Även om alla på arbetsplatsen inte har deltagit i projektet, har medvetenheten spridit sig till 

alla. Annica berättar om, att hennes kvinnliga arbetskamrat alltid dukade av efter den manliga 

kollegan. Det handlar alltså inte bara om en förändrad barnsyn, utan pedagogerna säger att de 

ser könsstrukturer överallt. Detta grundas på diskussioner och föreläsningar pedagogerna har 

fått av JIC-projektet. Ett av målen, enligt JIC (2007), var att det är bättre att tusen personer tar 

ett steg än att en person tar tusen steg. Förutsättningen är dock att arbetsplatsen har fått ett bra 

stöd från rektorn. Att rektorn är aktiv är den enskilt viktigaste orsaken till att 

jämställdhetsarbetet ska sprida sig till alla på arbetsplatsen, anser alla intervjuade pedagoger.  

Att ledningen och pedagogen lyssnar på varandra är oerhört viktigt. Både Berit och Diana 

berättade att deras rektorer inte var delaktiga i projektet och inte gav de andra pedagogerna, 

de som stod utanför projektet, det stöd som skulle behövas för att kunna sprida 

jämställdhetsarbetet i hela rektorsområdet. Det stämmer överens med vad Monica Lööw 

(2003) också har uppmärksammat, att ledningen har en viktig roll för att projekt ska lyckas. 

Berit och Diana, som båda verkade engagerade i jämställdhetsfrågor, orkade inte driva 

jämställdhetsarbetet själva. I diskursen mellan ledning och pedagog är maktförhållandena 

allmänt kända. Rektorn har ett övergripande ansvar och är den person som ytterst ska se till 

att styrdokumenten följs. Om rektorn inte, på ett tydligt sätt, engagerar sig i verksamheten kan 

det leda till att ett projekt tappar styrka och glöms bort. Precis som att pedagogen har ett 

ansvar i bemötandet med barnen, har rektorn ett ansvar att göra detsamma mot sina anställda.  

Engagemanget på de andra fyra arbetsplatserna var större, vilket förklaras av att rektorn 

upplevdes vara mer delaktig. Det står tydligt i läroplanen vad man skall göra. Varför görs inte 

detta då, kan man undra. När vi samtalade med pedagogerna har de sagt vad de tror är 

orsaken. De tror, att anledningen till att vissa arbetskamrater känner en ovilja till att arbeta 

med jämställdhet är, att de tror, att de redan arbetar jämställt, eller att de är rädda för 

självrannsakan. Om inte personalen frivilligt försöker arbeta jämställt, är det rektorns ansvar 

att så sker. Som vi nämnde i inledningen står det tydligt i läroplanen, att förskolan skall arbeta 

för att bryta traditionella könsmönster och könsroller. Gör man annorlunda är det, om man ska 

vara noggrann, tjänstefel. Vi tycker att arbetet med jämställdhet är lika viktigt som alla andra 

delar av läroplanens värdegrund, den grund som alla lärare i förskolan skall stå på.  
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Vi har ytterliggare några personliga reflektioner som vi har diskuterat med resultatet som 

utgångspunkt. Något som förvånade oss var, att rektorerna hade en så stor roll för att 

resultatet av jämställdhetsarbetet på förskolan skulle få en högre prioritet på hela 

arbetsplatsen. Att engagera nyckelpersoner, som projektet hade fokuserat på, var helt enkelt 

inte tillräckligt effektivt för att projektets idéer skulle sprida sig. När vi har diskuterat 

jämställdhetsfrågor under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi nästan alltid stött på 

förskollärare som säger sig vilja arbeta mer jämställt. Detta, tror vi, är en generell åsikt. Det 

som förvånade oss av vårt resultat var att förskollärarna vi intervjuade nämnde att det ändå 

alltid fanns några kollegor som visade ett direkt motstånd till projektet. 

Vi tror, som flera respondenter också har nämnt, att orsaken till motståndet var att 

pedagogerna fick rannsaka sig själva, att de var tvungna att blotta privata åsikter för andra. 

Trots att de intervjuade pedagogerna har fått ta del av nya kunskaper, och de anser sig arbeta 

jämställt, märker vi att deras privata åsikter, eller möjligtvis rester av tidigare åsikter, ibland 

lyser igenom. Samtidigt som Diana säger att hon inte vill se barnen som pojkar eller flickor, 

utan individuellt, beskriver hon flickorna som ett kollektiv. Detta står i konstrast med vad hon 

tidigare har sagt samt vad den feministiska poststrukturalismen menar att pedagogerna ska 

göra. Hon säger att hon inte ville se ”de där söta tjejerna som sitter tyst vid bordet och syr 

eller ritar” utan att tjejerna också skulle få ta plats och vara modiga. Det låter bra, men 

problemet ligger i att hon uttrycker sig som om flickornas personligheter inte duger. Genom 

sättet hon uttrycker sig på, är mannens egenskaper idealet. Vi upplevde henne som mycket 

medveten och påläst i jämställdhetsämnet. När vi sedan analyserade intervjun insåg vi att hon 

sade emot sig själv. Detta, tror vi, är mänskligt. Diana är, precis som alla andra, påverkad av 

samhällets strukturer och normer. Det är lika svårt för henne, att veta om hon gör rätt eller fel, 

som det är för andra pedagoger. Det finns ingen mall att följa, som säger hur 

jämställdhetsarbetet skall utföras. 

Som vi tidigare har nämnt säger de intervjuade pedagogerna att de försöker se barnen som 

individer, inte som pojkar och flickor. Detta har fått till följd att flickorna erbjuds saker som 

tidigare sågs som ”grabbigt”. Pojkarna har också fått testa saker som tidigare inte var socialt 

accepterat för pojkar att göra. Vissa föräldrar har påpekat för Carina och Diana att förskolan 

”gör om” pojkar till flickor. Föräldrarna var rädda att pojkarna skulle missa något viktigt.  
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Vi tror att manliga egenskaper, som att vara modig, stark, ta för sig, klättra i träd osv. är 

normer som värderas högt, både av föräldrar och av pedagoger. Motsvarigheterna, t ex att 

vara lugn, lyssnande och medkännande värderas inte lika högt. Vi ställer oss frågorna: Varför 

är det inte lika kontroversiellt med ”pojkflickor”? Varför används inte ”flickpojke” som 

begrepp? För att ta reda på vad den allmänna åsikten är skulle det krävas en mer djupgående 

studie i ämnet. 

Slutligen frågar vi oss, vad projektet ska leda till i ett större sammanhang. Innan vi började 

vår studie hade vi ingen vetskap om projektet. Hur ska jämställdhetsarbetet spridas till de 

förskolor som inte deltog i JIC? Vi tror att högskolan kan göra en större insats. Om genus och 

jämställdhet ingick i alla lärares grundutbildning, hur skulle det se ut då? Delegationen för 

jämställdhet i förskolan föreslog, att högskolan ska ta ett större ansvar. Enligt deras förslag 

ska lärarutbildningen, genom en tydligare formulering i examensordningen för lärare, 

fokusera mer på jämställdhet och genusfrågor. Det kan vara ett sätt för att förbättra 

jämställdheten på förskolan. 

Sammanfattning 
Resultatet visar att pedagogen måste rannsaka sig själv, om förskolan ska kunna bryta 

traditionella könsroller och könsmönster. Pedagogen måste se sin delaktighet i att förskolan 

inte är jämställd. Ett projekt är ett bra redskap för att skapa medvetenhet och att sprida 

kunskap. För att projektets syfte inte ska tyna bort krävs, att så många som möjligt engageras i 

projektet. Rektorn har ett stort ansvar i att engagera sina anställda. Samtidigt har pedagogen 

ett enskilt ansvar, ett ansvar som kan vara svårt att upprätthålla utan stöd från rektorn. 

Vidare forskning 
• Varför är det inte lika kontroversiellt med ”pojkflickor”? Varför används inte 

”flickpojke” som begrepp?  

• Arbetar pedagoger olika i jämställdhetsfrågor beroende på barnens ålder? 

• Påfallande många svar går att tolka som om pedagogerna har ett feministisk 

poststrukturalistisk förhållningssätt. Är det en tendens i tiden? Är litteraturen influerad 

av just detta sätt att se på orsakerna? 
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Bilaga 1 

Intervjustöd vid intervju av pedagoger    

 

• Ålder? 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Har du arbetat på några andra förskolor innan du började här? 

 

Kan man bryta traditionella könsmönster med ett jämställdhetsprojekt? 

• Ni har ju varit inblandade i projektet jämställdhet i centrum. Kan du berätta vad 

det har gått ut på? 

• Berätta några konkreta exempel på hur ni har förändrat ert arbete efter projektet? 

• Vad är, enligt dig, orsakerna till att det inte är jämställt i samhället? 

• Enligt Jönköpings kommuns hemsida är projektet avslutat sedan i höstas. Vad anser ni 

om projekt, både det aktuella, men även projekt i allmänhet? 

• Hur ser arbetet med jämställdhet ut idag, efter projektet? 

 

Vad kan man göra för att förbättra barnens självbild? 

• Kan du berätta vad ni har fokuserat på i jämställdhetsarbetet med barnen? 

• Kan du berätta hur arbetet har förändrats inom verksamheten. 

• Vad skulle du säga vara de viktigaste ämnena att arbeta med på förskolan? Med fokus 

på barnen?  

• Vad har ni fokuserat på när ni planerade lokalerna?  

• Kan ni ge förslag på hur rektorer och lärare i grundskolan ska arbeta för att fortsätta 

jämställdhetsarbetet? 

  

Måste man förändra sig själv om man ska arbeta mer jämställt på förskolan? 

• Hur har det påverkat ert förhållningssätt?  

• Hur har det påverkat det praktiska arbetet? 
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• Hur tror du utvecklingen kommer att vara i framtiden? 
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