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Abstract 
Syftet med vår uppsats var att undersöka motståndet mot jämställdhetsarbetet i förskolan samt 

att lokalisera dess ursprung. Detta har vi undersökt med hjälp av följande 

problemformuleringar: varför fungerar inte jämställdhetsarbetet i förskolan, vad finns det för 

motstånd och var finns det främsta motståndet? Uppsatsens teoretiska ram är hämtad ifrån 

Michel Foucaults teori om makt och motstånd, R. W Connells genusteori och Naila Kabeers 

teori om empowermentbegreppet. Vår empiri bygger på kvalitativa intervjuer med sex 

genuspedagoger, en informant som tidigare suttit med i delegationen för jämställdhet och före 

detta jämställdhetsministern Jens Orback. Analysen av våra informanters berättelser visar att 

motståndet mot jämställdhetsarbetet i förskolan återfinns på både statlig, kommunal och 

individuell nivå. 
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1 Inledning 
Vi är båda intresserade av genus och jämställdhet och har läst kurser i genusvetenskap. 

Intresset har bidragit till att vi ofta har skrivit mindre uppsatser samt utfört ett projektarbete 

som behandlat ämnet. Projektarbetet som vi utförde under förra terminen bidrog till att vi 

insåg att ett starkare engagemang för jämställdhetsarbetet bör prioriteras. Detta projekt 

utfördes genom observationer och filmning av pedagogernas bemötande av barnen på 

förskolan. Vår fokus låg på att filma pedagogerna och barnen under två olika moment 

nämligen samlingen och lunchen. Anledningen till valet av de två momenten var att 

pedagogerna hade mest samspel med barnen vid dessa tidpunkter. Projektarbetets syfte var att 

visa pedagogerna hur deras bemötande av barnen kunde leda till att man reproducerar 

traditionella könsroller och könsmönster i förskolan. Genom att uppmärksamma pedagogerna 

på vikten av deras bemötande av barnen, ville vi få dem att arbeta fram förslag på arbetssätt 

som kunde motarbeta reproducerandet av traditionella könsroller och könsmönster. 

 

Den slutsatsen vi kunde dra av projektarbetet var att pedagogerna på förskolan inte hade den 

kunskap eller de verktyg som behövdes för att arbeta med jämställdhet. Tidigt i projektet 

upptäckte vi också att de var få förskolor i Göteborg som aktivt arbetade med 

genuspedagogik. Efter projektarbetet ökade vårt intresse för jämställdhetsarbetet i förskolan 

och det medförde att vi ville fortsätta att forska inom området. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte är att ta reda på varför jämställdhetsarbetet i förskolorna inte fungerar i 

Göteborg och i närliggande kommuner. Med erfarenhet från tidigare utfört projektarbete, 

kunde vi se att okunnighet hos pedagogerna var en av anledningar till arbetets tröghet. Ett 

annat skäl var att rektorerna i många fall blundade och stötte bort frågan. Med detta som 

bakgrund ville vi undersöka om ovanstående problematik kan ses som olika former av 

motstånd. Vi vill titta närmare på de olika formerna av motstånd som förekommer mot 

jämställdhetsarbetet samt finna dess ursprung. Detta kommer vi att undersöka genom följande 

problemformulering: 

 

- Varför fungerar inte jämställdhetsarbetet i förskolan? 

- Vad finns det för motstånd? 

- Var finns det främsta motståndet? 
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2 Bakgrund 
Mellan åren 1950 och 2000 och då särskilt mellan 1970 och 2000 skedde det en stor 

förändring i relationen mellan stat och familj, samt i relationen mellan kvinna- man- barn. 

Förändringen resulterade i att förskolan fick en stor och avgörande roll i samhället (SOU 

2006: 75, 2006: 37). 

 

Det förändringar som skedde var att tidigare rådande ideal i synen på kvinnor och män 

började skakas, vilket gav framförallt kvinnor större handlingsfrihet och valmöjlighet än 

tidigare. En könsrollsdebatt uppstod som började ifrågasätta de traditionella könsrollerna. För 

att få en närmare beskrivning, och en översikt över de förändringar som har bidragigt till en 

ökad jämställdhet samt format den förskola som vi har i Sverige idag, följer här nedan en 

beskrivning av jämställdhetens historia och utvecklingen av förskolan. 

2.1 Jämställdhetens historia och barnomsorgens utveckling 

Den moderna jämställdhetspolitiken hade inte sin början förrän i början av 1960-talet. 

Årtiondet innan, det vill säga 50-talet, präglades av ett ideal som byggde på att kvinnan skulle 

vara hemma med barnen samt dra det stora lasset i hemmet, nämligen hemmafruidealet.  

Innan 60-talets början fanns det inga förskolor eller daghem. Allt fler kvinnor började arbeta 

inom serviceyrken där lönerna, i enlighet med kollektivavtal, var 30 procent lägre än för män. 

Kanske var arbetslivet, trots löneskillnader, ändå ett sätt för många kvinnor att slippa ifrån de 

hemmafruideal som fortfarande rådde i samhället (www.jamombud.se). 

 På 60-talet ändrade sig idealet något. Samhället var i behov av den extra arbetskraft som 

kvinnor kunde ge och man började ifrågasätta hemmafruidealet och därmed också de olika 

könsrollerna. Det skapades en debatt kring könsroller i samhället och man började förklara 

könsroller som socialt inlärda normer och förväntningar på hur kvinnor och män ska bete sig 

(Ibid.). 

 

Ordet jämställdhet fick under 60-talet en ny betydelse och började användas för att beskriva 

förhållandet mellan kvinnor och män. Som ett resultat av de ojämställda villkor som rådde i 

samhället började kvinnor organisera sig och kollektivt protestera samt organisera krav mot 

orättvisorna (Eduards, 2002: 64). Den nya kvinnorörelsen, med i huvudsak Grupp 8, ställde 

krav på en mängd olika reformer såsom fri abort, lika löner och en utbyggnad av 
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barnomsorgen i form av förskolor (www.jamombud.se). År 1968 presenterades, med hjälp av 

Barnstugeutredningen, begreppen heltids - och deltidsförskola, vilket två år senare, ledde till 

den integrerade beteckningen förskola. Den nya förskolan utvecklades till den svenska 

modellen, som innefattades av en unik kombination av omsorg och pedagogik, samt vände sig 

till alla barn oavsett familjevillkor (Myrdal m.fl. 1982: 22). 

70-talet blev ett händelserikt årtionde för jämställdheten. 1971 infördes en skattereform som 

innebar att den gifta kvinnan betraktades som en individ och inte bara en part inom enheten 

äktenskap, man införde särbeskattning. Tidigare drogs skatten från den sammanlagda 

inkomsten för det gifta paret vilket gjorde det mindre lönsamt för de båda makarna att arbeta. 

Fler och fler kvinnor fick under 70-talet därmed möjlighet att ta sig ut på arbetsmarknaden 

genom ändrade förhållanden inom familjepolitiken. 1974 gjordes den tidigare 

moderskapspenningen om och fick ett lite mer könsneutralt namn nämligen 

föräldraförsäkring. Föräldraförsäkringen gjorde så att hälften av föräldradagarna per 

automatik gick till mammor respektive pappor samt att både mammor och pappor ansågs lika 

inför rätten att ta ut föräldraledighet (www.jamombud.se). 

Under början av 1970-talet får också daghemmen ett ökat erkännande som pedagogisk 

verksamhet (Myrdal m.fl. 1982:15). 

 

1971 gav en statlig utredning vid namn Barnstugeutredningen ut ett kortfattat 

diskussionsdokument. Syftet var att få organisationer, föreningar och andra institutioners 

åsikter om utredningens idéer om ett pedagogiskt program för förskolan. Stödet för 

utredningens idéer var stort och många ansåg att förskolan behövde en kraftig satsning 

(Myrdal m.fl. 1982: 19ff). 1973 utkom, genom ett riksdagsbeslut, en lag om 

förskoleverksamhet. Lagen träde i kraft 1975 och tvingade kommunerna att anvisa plats i 

förskolan för alla barn i kommunen från höstterminen det år barnet fyllde 6 år. Förskolan 

skulle omfatta minst 15 timmar i veckan och sammanlagt 525 timmar per år. Riksdagsbeslutet 

tonvikt lades på utbyggnaden av daghemmen. Varje kommun var skyldig att upprätta en plan 

för sin utbyggnad av förskolan (Ibid: 26). 

Trots att 70-talet är ett viktigt årtionde för jämställdheten i Sverige var det också under 70-

talet som könssegregeringen på arbetsmarknaden blev extra tydlig. Den offentliga sektorn 

hade utökats enormt genom utbyggandet av vården och barnomsorgen. Men de nya arbetena 

som expanderingen skapade tillsattes främst av kvinnor (www.jamombud.se). 
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På 80-talet stiftade man jämställdhetslagar som skulle bryta könssegregeringen på 

arbetsmarknaden och en ny myndighet, Jämo, skapades och fick som uppgift att se till så 

lagarna följdes. Jämställdhetsforskningen får också en mer framträdande roll och det sociala 

könet får ett eget namn och börjar av forskare benämnas som genus (Ibid.). 

90-talets jämställdhetspolitik kretsade kring frågor om löner, uppvärdering av de 

kvinnodominerade yrkesgrupperna, representationen av kvinnor i styrelser inom olika ledande 

företag och inom politiska maktposter. På grund av påtryckningar från nätverket 

”stödstrumporna” vars slogan löd ”hela lönen- halva makten” lyckades fördelningen mellan 

kvinnor och män på regeringsnivå bli jämn 1994 (Ibid.). 

1998 fick förskolan en egen läroplan att följa och jämställdhet fanns med som en av 

riktlinjerna. Det hade tidigare funnits planer för arbetet inom förskolan men det var alltså först 

1998 som läroplanen kom. Det är staten som ansvarar för läroplanen och de sätter också de 

övergripande målen för förskolans verksamhet. Kommunernas ansvar ligger sedan i huruvida 

förskolornas verksamhet organiseras och ska se till så att läroplanen följs. Det är därför viktigt 

att politiker på lokal nivå tilldelar förskolor de resurser som krävs samt uppmärksammar 

eventuella brister (www.regeringen.se). Nedan finns ett utdrag ur läroplanen där ämnet 

jämställdhet behandlas. 

 

”Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som anges i denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta 

flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma 

flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller flickor och pojkar ska i förskolan ha 

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

stereotypa könsroller” (Lpfö 98, 1998: 8). 

 
På 2000- talet börjar debatten kring jämställdhet kretsa kring föräldraledighet då endast 20 

procent av föräldraledigheten tas ut av papporna. Insatser görs även med försök att jämna ut 

lönegapet mellan kvinnor och män eftersom kvinnor tjänar cirka 83 procent av männens löner 

vilket har varit detsamma sedan 80-talet. 2006 får myndigheten, Jämo, utökade resurser av 

regeringen för granskning av arbetsgivarnas lönesättningar (www.jamombud.se). 
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Flera år efter att förskolan hade fått en läroplan (Lpfö 98), insåg man att det var många 

förskolor som hade svårt att följa de riktlinjer som läroplanen innehöll. Inom 

förskoleverksamheten fick stadsrådet Lena Hallengren, i augusti 2003 i uppdrag av den 

dåvarande regeringen att tillsätta en delegation med syfte att skynda på och främja 

jämställdhetsarbetet. Delegationen fick namnet Delegationen för jämställdhet i förskolan och 

var verksam under åren 2003 och 2006 då deras slutrapport släpptes (SOU 2006: 75, 2006: 3, 

58). 

2.2 Situationen idag 2008 

Idag verkar de statliga ambitionerna angående jämställdhet i förskolan vara mer eller mindre 

obefintliga. Den nuvarande regeringen har gjort en satsning värd 110 miljoner på jämställdhet 

inom skolan och utsett en delegation. Dock står det inget om att satsningen innefattar 

förskolan och ingen ny delegation har än så länge tillsatts för att främja jämställdhetsarbetet 

inom förskolan (www.regeringen.se). Trots att det sedan länge är känt att den miljö barnet 

omges av under de första åren är av stor vikt för barnets utvecklingsprocess, har man ändå 

alltså inte valt att satsa mer resurser på förskolan (SOU 1972: 26, 1972: 94). 

 

Eftersom det inte finns några statliga offentliga utredningar från 2008 är det svårt att ta reda 

på hur det går för jämställdhetsarbetet i förskolorna idag. I det projektarbete som vi utförde, 

under förra terminen, drog vi slutsatsen att det fanns stora kunskapsbrister i hur 

jämställdhetsarbetet inom förskoleverksamheten skall utföras i praktiken. Med hjälp av vår 

slutsats av projektarbetet kan man bilda sig en uppfattning om hur jämställdhetsarbetet ser ut 

idag i Göteborgs kommun. 
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som vi anser har haft relevans för vår uppsats. 

 

Det finns en mängd forskning som behandlar jämställdhet och pedagogik. De mest kända och 

mest framstående personerna inom den genuspedagogiska forskningen är idag Kajsa 

Wahlström och Kajsa Svaleryd. De har publicerat böcker med bland annat genuspedagogiska 

metoder, vilka har använts flitigt av de förskolor som arbetar aktivt med jämställdhet i 

Sverige. Böckerna tar upp centrala teoretiska begrepp, men ger också konkreta råd för hur 

pedagogerna kan omvandla teorin till praktiskt handling. Metoderna i böckerna bygger på 

kompensatorisk metod som innebär att man, genom att arbeta utifrån könsuppdelade grupper, 

försöker bredda könsrollerna hos barnen. 

 

De uppsatser och avhandlingar som finns behandlar mest ämnena genus, jämställdhet samt 

samspelet mellan barn och pedagog. Eftersom vi har valt att lägga fokus på motstånd, och 

därför vill ha ett mer övergripande perspektiv på vår uppsats, känns detta material inte särskilt 

relevant för vårt undersökningsområde. 

 

Det finns ett antal slutrapporter som olika delegationer för statens offentliga utredningar 

utfärdat. De rapporter som vi har sett som mest relevanta för vårt forskningsområde är, 

Jämställd förskola (SOU 2006: 75) och den första delen av Barnstugeutredningen, (SOU 

1972: 26). 
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4 Metod 
Här nedan följer en redogörelse över de metoder som vi har använt oss av. Metoderna har 

fungerat som en grund för uppsatsprocessen och har följt oss från början av 

empiriinsamlingen till analysens slutskede. 

4.1 Förförståelse 

När man skriver en uppsats är det viktigt att vara medveten om vad man som forskare har med 

sig i ”bagaget”. Detta eftersom de erfarenheter och tankar man har kring ett ämne eller ett 

socialt fenomen präglar forskningens resultat. Vi uppfattar alltså inte enbart verkligheten med 

våra sinnesintryck utan vi tolkar också utefter våra egna värderingar och normer och det är 

detta som benämns som förförståelse (Thurén, 2003: 53ff). Vi anser dock att förförståelse kan 

vara både negativ och positiv beroende på kontexten. I vårt fall tror vi att vår förförståelse var 

till stor hjälp för vår forskning. Den erfarenhet och tidigare kunskap som vi hade samlat på 

oss gjorde att vi kunde angripa fenomenet på ett bättre sätt. Vi kände att vi hade rätt verktyg 

för att förstå jämställdhetsarbetet i förskolan och dess problematik. Det bidrog även till att 

kommunikationen mellan oss och informanterna blev mer jämlik eftersom båda parterna 

delade samma intresse. Vi hade ofta läst samma litteratur inom ämnet och studerat samma 

metoder, vilket medförde att vi, trots att vi inte arbetat inom förskolan, förstod deras språk. 

Vår förförståelse medförde även till att vi i vissa fall trodde att vi hade tillräckligt med 

kunskap eller erfarenhet, vilket visade sig vara felaktigt. Genom att ingen utav oss har arbetat 

på förskolan hade vi inte den praktiska erfarenheten som många av våra informanter hade. 

Detta tycker vi är ett exempel på hur vår förförståelse lurade oss som forskare och intog en 

negativ form. Vi anser att det är av stor vikt att forskaren så tidigt som möjligt i 

forskningsprocessen beaktar sin form av objektivitet. Detta eftersom ens egna normer och 

värdering kan komma att påverka den verklighetsbild man återger i sin forskning. 

4.2 Olika förhållningssätt till vetenskap 

Som forskare inom den kritiska metodologin är det viktigt att inte inta rollen som ”specialist” 

eftersom det aldrig går att fastställa en homogen sanning. Enligt Alvesson och Deetz har den 

kritiska forskningen tre huvud uppgifter, insikt, kritik och transformativ omvärdering 

(Alvesson och Deetz, 2000: 20). 
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Med insikt, menar Alvesson och Deetz, processen där man tar reda på hur den objektiva 

karaktären hos kunskap, händelser och föremål tar form och bevaras. (Ibid: 21) 

Insikt är något man ofta tar för givet hos individen men här syftar man alltså på den process 

som bidrar till att man hittar meningen och får förståelse för den empiri man har samlat in. 

Det syftar även till att man förstår de förutsättningar som krävs för att skapa denna förståelse. 

Vår insikt har bidragit till att vi fann ett sammanhang i det insamlade materialet. Vi har 

kunnat se hur olika delar av vår empiri har varit kopplade till varandra. Allteftersom vi 

utförde intervjuerna med våra informanter och läste litteratur inom ämnet började vi sakta 

skapa oss en förståelse för hur förskoleverksamheten fungerade. Detta ledde så småningom 

till att vi fick en djupare uppfattning om hur olika delar hängde samman och därmed skapades 

vår insikt. 

 

Kritik  innebär enligt Alvesson och Deetz att man försöker motarbeta de ledande idéer, 

ideologier och diskurser som skapas i de olika sociala kontexterna och som kan verka 

självklara. Den forskning man utför kan fortfarande ske på mikronivå men det är då viktigt att 

man ser till helheten i de fenomen som undersöks. Detta för att kunna förhålla sig kritiskt till 

det man undersöker och inte begränsas av de variationer som kan ske på det lokala planet. 

Istället är det viktigt att se mer till de mönster som utspelar sig i det större sammanhanget. 

Forskarens uppgift blir därmed att försöka förmedla hur det underliggande budskapet i ett 

socialt fenomen skapas och förmedlas vidare i individernas vardagsliv samt hur olika 

hierarkier bildas och bevaras (Alvesson och Deetz, 2000: 22f). 

 

Vi har i vår uppsats förhållit oss kritiskt till de ledande diskurser om jämställdhet som finns i 

och utanför förskolan. Med diskurs menar Karin Widerberg att individen alltid uttrycker sig 

och talar utifrån olika typer av diskurser. Diskurs kan beskrivas som en form av samtal som är 

präglat av strukturerade övertygelser, logiker, rationaliteter och olika former av kunskap som 

alla individer i samhället förhåller sig till vid beslutsfattande, argumentering och prioritering. 

Vid en insamlad empiri i form av ett antal intervjuer kan man således hitta spår av flera olika 

diskurser (Widerberg, 2002: 156f). 

 

 I vårt material kunde vi urskilja exempelvis diskurser kring jämställdhet, manlighet och 

förskolan. Alla våra informanter var starkt påverkade av dessa ovannämnda diskurser vilket vi 

tydligt märkte under intervjuerna. Ett exempel på detta var hur diskursen påverkade 

genuspedagogernas sätt att tänka och prata om jämställdhetsarbetet i förskolan. 
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Jämställdhetsarbetet talades utifrån en ”språklig gräns” som bestämde hur de skulle tänka och 

prata kring arbetet. 

 

Det är alltså viktigt att man, enligt Alvesson och Deetz, uppmärksammar sig själv som 

forskare på de diskurser som är ledande inom de sociala fenomen man studerar. Detta 

eftersom diskurserna påverkar individerna och deras förhållningssätt till fenomenet. I vårt fall 

är det viktigt för oss att lokalisera diskursen som råder kring jämställdhetsarbetet i förskolan. 

Detta eftersom diskursen kan komma att påverka även vår uppfattning om jämställhetsarbetet 

i förskolan om vi inte uppmärksammar oss på den. 

 

Den tredje uppgiften som ingår i den kritiska forskningen är, enligt Alvesson och Deetz, 

transformativ omvärdering som innebär att man som forskare ska utveckla en kritisk kunskap 

och praktisk förståelse. Detta för att på ett kreativt sätt öppna upp för förändring och skapa 

färdigheter för att utveckla nya former och sätt att förhålla sig till den sociala världen 

(Alvesson och Deetz, 2000: 23). 

 

För oss innebär detta att vi genom att vara kreativa i vårt tankesätt ska kunna vända det 

negativa i det kritiska förhållningssättet, det vill säga genuspedagogik i förskolan, till att hitta 

positiva förändringsaspekter inom det sociala fenomenet. Detta kan vi göra genom att inte 

bara lyfta fram det eventuella motstånd som finns i jämställdhetsarbetet i förskolan utan 

genom att försöka vända kraften och skapa en diskussion för att försöka förändra situationen. 

 

Vi har inte bara valt att ha ett kritiskt förhållningssätt när vi studerar det insamlade materialet 

utan vi kommer också att göra tolkningar utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 

4.2.1 Hermeneutik 

Vi har valt att tolka intervjumaterialet utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik 

är en vetenskap som bedriver tolkningar av det ”förstående” slaget det vill säga tolkningar 

som bygger på att vi individer förstår varandra (Thurén, 2003: 46). Syftet med denna är att 

hitta en gemensam och underliggande förståelse av ett skrivet materials betydelse eller 

mening. Det är viktigt att man förhåller sig hermeneutiskt både under intervjusituationen samt 

under tolkningen av materialet. Detta eftersom hermeneutiken handlar om att hitta den 

egentliga innebörden i de fenomen som undersöks. Det är med andra ord ett förhållningssätt 

som ska vara genomgående under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997: 49). 
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Innan vi genomförde våra intervjuer läste vi på och försökte sätta oss in i olika typer material 

som behandlade ämnet. Detta gjorde vi för att underlätta hanteringen och förståelsen av 

informanternas berättelser. Vi försökte med andra ord att använda oss av det hermeneutiska 

perspektivet redan på ett tidigt stadium det vill säga vi ville redan från början skapa oss en 

förståelse för innebörden i det som informanterna berättade. Under analysen och tolkning av 

vårt insamlade material försökte vi, i linje med det hermeneutiska förhållningssättet, finna en 

underliggande mening i genuspedagogernas berättelser eller åsikter kring jämställdhetsarbetet. 

4.3 Tillvägagångssätt av empiriinsamling 

4.3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning innebär, enligt Karin Widerberg, att förklara ett fenomens natur och 

egenskaper. Alltså handlar kvalitativ metod om att först och främst söka efter fenomenets 

betydelse eller mening (Widerberg, 2002: 15). Den kvalitativa forsknings metoden handlar 

också om att hitta mönster i det studerade fenomenet. Fokus ligger då på den sociala 

föreställningsvärld som den enskilda individen lever i (Trost, 2005: 9). Vi ville både 

undersöka om det fanns ett mönster i informanternas olika berättelser samt försöka få en 

inblick i deras syn på världen inom förskolan. Vi var också intresserade av att se hur 

informanternas individuella föreställningar om förskolevärlden och motståndet gentemot 

denna stämde överens, det vill säga om vi kunde hitta några gemensamma uppfattningar eller 

mönster, i de olika informanternas berättelser. 

 

Vi hade kunnat användas oss av kvantitativ metod genom att lämna ut enkäter till 

genuspedagoger runt om i landet och sedan sammanställa den insamlade data i en tabell för att 

därefter analysera hur vanligt fenomenet var. Den kvantitativa metoden handlar alltså om att 

fastställa mängder i form av statistik (Widerberg, 2002: 15). Vi var däremot intresserade av 

att, på ett djupare plan, skapa oss en förståelse för genuspedagogernas upplevelser kring 

jämställdhetsarbetet i förskolan. Vi ville också skapa oss en förståelse för vad motståndet mot 

jämställdhetsarbetet i förskolan handlade om och vad det hade för betydelse för dess fortsatta 

arbete. Därför ansåg vi att kvalitativ metod var mer relevant för oss och vår 

problemformulering. 
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4.4 Presentation av informanter 

Våra informanter utgörs av sex genuspedagoger som är verksamma i Göteborg och i 

närliggande kommuner. Vi presenterar dem med fingerade namn nämligen, Annika, Malin, 

Karin, Katarina, Niklas och Emma. Vi har också intervjuat två personer som är politiskt 

kunniga inom området jämställdhetsarbete i förskolan. Martin är rektor på en förskola och 

som tidigare satt med i delegationen för jämställdhet i förskolan mellan åren 2003 och 2006. 

Jens Orback var jämställdhetsminister under den Socialdemokratiska regeringens 

mandatperiod. 

4.5 Intervju med hjälp av diktafon 

4.5.1 Kvalitativ intervju 

Vi har valt att använda oss av intervju som metod. Syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att man vill få reda på hur individer uppfattar sin sociala värld. Som 

forskare vill man genom kvalitativ intervju skapa sig en förståelse för informantens 

erfarenheter utifrån dennes uppfattning kring sin sociala värld. Den kvalitativa intervjun 

innebär ett samspel mellan intervjuare och informant där man byter synpunkter med varandra 

samt samtalar om ett ämne som är av intresse för båda parter (Kvale, 1997: 9). Motiveringen 

till valet av intervju som metod var att vi ville få fram genuspedagogernas enskilda 

erfarenheter om jämställdhetsarbetet i förskolan samt deras upplevelser av motstånd. 

 

Vi har använt oss av en diktafon under intervjuerna. Detta är enligt Ryen ett bra sätt för att 

kunna få med så mycket som möjligt av informationen under intervjuerna. De flesta av våra 

informanter hade inget problem med att bli inspelade under intervjuerna och om så hade varit 

fallet hade vi givetvis bara använt oss av anteckningar under intervjun hos de gällande 

informanterna (Ryen, 2004: 56). 

 

Vid utförandet av kvalitativa intervjuer använder man sig av en intervjuguide. I denna anges 

de ämnen som är föremål för undersökningen samt i vilken ordning de kommer tas upp i 

intervjun. Guiden ska alltså innehålla en översikt över de ämnen som ska täckas in samt 

förslag till frågor (Kvale, 1997: 121). Vår intervjuguide bestod av frågor som var uppdelade 

kring fyra olika teman - samarbete, ansvar, resurser och motstånd. Temana valdes utifrån vår 

problemformulering och frågorna i intervju guiden byggdes upp kring dessa. 
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Jan Trost menar att man brukar skilja mellan grader av standardisering i intervjuguiden. Med 

standardisering, menar Trost, graden till vilken frågorna är desamma och i intervju 

situationen är densamma för alla intervjuade informanter (Trost, 2005: 19). I våra intervjuer 

använde vi låg grad av standardisering, vilket innebär vi inte följde vår intervjuguide 

”slaviskt”. Vi formulerade om frågorna under intervjuns gång så att de passade den enskilde 

informantens språkbruk bättre. Vi valde också att kasta om ordningsföljden på frågorna i 

intervjuguiden samt formulerade följdfrågor beroende av tidigare svar. Detta gjorde att vi fick 

ett bättre flyt under intervjun och att det blev mer som ett samtal (Ibid: 19). 

4.5.2 Intervjusituationen 

Efter utformningen av intervjuguiden var det dags för nästa steg, nämligen intervjuerna. 

Intervjusituationen är påfrestande för forskaren, eftersom det är att mycket tänka på. Det är 

viktigt att vara professionell samt att ge ett seriöst intryck. Då vi tidigare hade erfarenheter av 

intervjuer tillsammans kände vi oss relativt säkra inför intervjusituationen. Trots detta var vi 

nervösa inför den första intervjun. Vi var oroliga över att intervjuguiden inte skulle vara 

tillräckligt bra. Vi oroade oss även över hur stämningen mellan oss och informanten skulle 

vara. Den första intervjuns genomförande blev lyckat, vilket gjorde att vi kunde andas ut. 

Informanten visade sig vara pratsam och avslappnad som person och intervjuguiden 

fungerade väl. Vi lämnade intervjuplatsen med ett leende på läpparna och började genast 

diskutera det nyinsamlade materialet. Efter att alla intervjuer var utförda var det dags för 

transkribering. Vi visste från tidigare erfarenhet att detta var ett mycket tidskrävande arbete. 

Det var svårt att bestämma sig över för hur mycket av intervjuerna som vi skulle skriva ut. 

Kvale menar dock att den grad man väljer att ta med detaljer i sin utskrift är beroende av vad 

intervjun ska användas till (Kvale, 1997: 156). Vi bestämde oss för att inte ta med betoningar 

samt att markera om det var en kort eller lång paus under intervjuerna eftersom vi inte ansåg 

att dessa detaljer påverkade relevansen av materialet i särskilt hög grad. Annars så försökte vi 

skriva ut intervjuerna så ordagrant som möjligt. Vår fokus i intervjuguiden låg på olika teman, 

vilket gjorde att vi koncentrerade oss på informanternas berättelser kring dessa. Vi fick ofta 

långa utläggningar kring en fråga där mycket av informationen inte hade någon direkt 

relevans för vår problemformulering. Vi valde därför att ta bort vissa korta delar vid 

utskrifterna, men vårt resultat kommer inte att påverkas av detta. 
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4.5.3 Etiska aspekter vid intervjuutskrift 

Vid utskriften av intervjuer är det angeläget att tänka på olika etiska aspekter. Detta beror på 

hur känsligt ämnet man behandlar under intervjun är, men det är av stor vikt att värna om 

konfidentialiteten hos informanterna (Kvale, 1997: 158). Eftersom vi i vårt arbete har 

koncentrerat oss på ett eventuellt motstånd mot jämställdhetsarbete i förskolan var det för oss 

viktigt att låta informanterna vara anonyma. Med tanke på att informanterna ofta var i direkt 

kontakt med de institutioner och individer där ett eventuellt motstånd kunde uppträda var vi 

rädda för att detta kunde påverka deras åsikt. Vid första kontakterna med informanterna var vi 

noga med att påpeka deras anonymitet och att deras identitet inte kommer att nämnas i 

arbetet. Vi har därför använt oss av fingerade namn. Ett undantag är intervjun med Jens 

Orback, det vill säga den före detta jämställdhetsministern, där vi valde att skriva ut namnet 

och hans tidigare befattning. Detta eftersom vi anser att han som tidigare offentlig person kan 

stå för sina uttalanden när det gäller jämställdhet. 

4.5.4 E-post 

Vi utförde en av våra intervjuer via e-post, eftersom informanten inte hade möjlighet att träffa 

oss personligen. Intervjuer via e-post kan vara svåra eftersom man inte kan ställa några 

följdfrågor, vilket kan påverka den data man får in av informanten. Man har heller ingen 

möjlighet att uppfatta kroppsuttryck och dylikt, vilket gör att man exempelvis inte kan veta 

om informanten känner missnöje eller finner någon fråga rolig (Ryen, 2004: 196f). 

 

Efter att vi mottagit svaren på våra frågor från informanten, märkte vi att informationen vi fått 

inte var tillräcklig. Vi kunde härmed konstatera att intervju via e-post är en relativt svår metod 

samla in data på. De svar vi fick var korta och vissa frågor hade utlämnats helt. Vi hade haft 

förhoppningar om att den insamlade datan från informanten skulle vara utförlig och ge oss 

många intressanta aspekter. Detta eftersom, Anne Ryen, tar upp i sin bok, Kvalitativ intervju, 

att e-postintervjuer ger informanten mer tid för reflektion (Ryen, 2004: 199). 

4.5.5 Att hitta informanter 

Att hitta lämpliga informanter för vår problemformulering var inte så lätt som vi först trodde. 

Vår ursprungsidé i uppsatsen var att titta på det yttre motståndet mot jämställdhetsarbetet i 

förskolan. Vi hade tänkt använda oss av tre nyckelpersoner som utgångspunkt i vår uppsats 

men så blev inte fallet. Vi ville intervjua den före detta jämställdhetsminister, Jens Orback, 

den nuvarande jämställdhetsministern, Nyamko Sabuni, samt en rektor som tidigare suttit 
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med i delegationen för jämställdhet i förskolan. Eftersom det var svårt att stämma träff med 

Jens Orback valde vi att utföra intervjun via e-post. Svaren som vi fick tillbaka från honom 

var, som vi tidigare nämnt få och kortfattade. Därefter försökte vi, dock utan resultat, att få 

kontakt med Nyamko Sabuni. Istället blev vi hänvisade till utbildningsutskottet. Vi fick 

senare kontakt med en kvinna som satt med i utbildningsutskottet men hon ansåg sig inte vara 

rätt person för att svara på våra frågor om jämställdhet i förskolan. Vi fick helt enkelt nöja oss 

med svaren som vi fick från Jens Orback. Detta ledde till att nyckelpersonen i vår uppsats 

blev rektorn som tidigare suttit med i delegationen för jämställdhet i förskolan. Detta kan 

givetvis påverka resultatet eftersom vi inte får den breda perspektiv som vi först var ute efter. 

Resultatet blir därmed inte lika representativt som det hade kunnat bli med två politiskt insatta 

informanter. Det hade varit intressant för uppsatsen om de hade kunnat ge sina versioner av 

jämställdhetsarbetet i förskolan utifrån deras olika politiska ideologier. 

 

När det gäller våra intervjuade genuspedagoger, var vissa av dem verksamma under 

intervjutillfället medan några inte längre var verksamma som genuspedagoger. Eftersom vi 

dessförinnan hade varit i kontakt med en utav genuspedagogerna genom projektarbetet, som 

vi tidigare nämnt, visste vi att det var svårt att hitta namn och telefonnummer till 

genuspedagogerna på Göteborgsstads hemsida. Det krävdes mycket sökande på olika 

Internetsidor innan sökningen gav resultat. Därefter var det relativt enkelt att få kontakt med 

genuspedagogerna och att boka tid för intervju. 

 

Vår uppsats fick på grund av bortfallen av informanter som vi nämnde ovan en ändrad 

vinkling. Ursprungsidén var att undersöka det yttre motståndet mot jämställdhetsarbetet i 

förskolan, men det ändrades istället till att undersöka genuspedagogernas upplevda erfarenhet 

av motståndet mot deras arbete med jämställdhet i förskolan. Detta ledde till att uppsatsens 

empiri endast belyser problematiken utifrån ett perspektiv det vill säga genuspedagogernas. 

Följden av detta kan ses som problematisk eftersom vi då mer eller mindre valde att bortse 

från föräldrars, rektorers och förskolelärares upplevda erfarenheter och istället grundar hela 

vår empiri utifrån en källa. Vi lyckas därmed inte belysa problematikens komplexitet eller 

dess olika dimensioner. Dock anser vi inte att detta gör arbetet mindre intressant men det är 

viktigt att ha i åtanke när man läser uppsatsen. 
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4.6 Avgränsningar 

De avgränsningar vi valde att göra i uppsatsen var kring valet av informanter, geografisk 

område samt tematiseringen av empiri. Vi var mer eller mindre tvungna att begränsa antalet 

informanter eftersom tiden var knapp och för att uppsatsens storlek sätter sin gräns. Vi är 

medvetna om att antalet informanter påverkar resultatet och att man med ett större antal 

informanter får en bättre och mer representativ uppsats. Den geografiska begränsningen vi 

gjorde var att vi fokuserade oss på informanter som är eller har varit verksamma i Göteborg 

eller i närliggande kommuner. Även denna begränsning gjordes på grund av tidsbrist och 

kanske i viss mån i brist på ekonomiska resurser. 
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5 Empiri 
Här nedan följer en sammanfattning av intervjuerna med våra informanter. Kapitlet är indelat 

i fyra teman. Dessa fyra teman är som tidigare nämnts, samarbete, motstånd, resurser och 

ansvar och valdes ut redan i stadiet för intervjuguidens utformning. I sammanfattningen finns 

även intervjun med informanten som satt med i delegationen för jämställdhet under de år som 

delegation var aktiv. I slutet av kapitlet finns också intervjun som utfördes via e-post med 

Jens Orback. 

5.1 Annika  

Samarbete 

Annika tyckte att samarbetet mellan henne och förskolorna fungerade väldigt olika. Delvis på 

grund av att det jämställdhetsprojekt hon har var med i bestod av deltagande från förskolor på 

frivillig basis. På grund av detta hade Annika ett nära samarbete med de förskolor som valde 

att delta i projektet men inte med de förskolor som inte deltog. Samarbetet mellan henne och 

rektorerna i hennes stadsdel ansåg Annika var bristfälligt. Hon menade att det var först då 

rektorerna var tvungna att sätta upp mål samt lämna in redovisningar på hur man arbetade 

med jämställdhet som rektorerna började kontakta henne angående arbetet.  När det kommer 

till samarbetet mellan henne som genuspedagog och kommunen kunde hon inte se något 

samarbete alls. Det var först då hon avsade sig uppdraget som hon fick reaktioner från 

kommunen något hon tyckte var spännande eftersom de, med undantag för en person, tidigare 

hade osynliggjort henne och hennes arbete. 

Motstånd 

 I sitt arbete som genuspedagog Annika stötte på mycket motstånd från både förskolorna, 

föräldrarna till barnen på förskolan och rektorerna. Annika tyckte exempelvis att 

verksamhetschefen visade motstånd mot jämställdhetsarbetet genom att osynliggöra frågan. 

Hos pedagogerna på förskolorna var motståndet främst i form av att kön inte spelar någon roll 

eftersom de bemöter varje individ lika. Motståndet kunde också ta sig uttryck i form av ren 

ilska där pedagoger ansåg att hon var helt dum i huvudet och kallat henne ”rödstrumpa”. 

 

”Jag har stött på motstånd i form av alltså ren ilska nästan från en del som tycker att man är 

helt dum i huvudet och kallat mig för rödstrumpa” 
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Andra former av motstånd kunde vara att pedagogerna inte hade tid att arbeta med frågan. Det 

var inte ovanligt att pedagoger försökte skuldbelägga henne genom att säga;  

 

”Så du menar att vi ska arbeta med de här frågorna när vi har barn som far illa, du det är ett 

lyxproblem” 

 

När det gäller motstånd från föräldrar till barnen på de olika förskolorna Annika arbetade kom 

det främst från barnens pappor som visades på ett mycket sexualiserande sätt. 

 

”Det har varit väldigt mycket skepsis från föräldrarna...och speciellt pojkarnas pappor det är 

dom som har varit de största motståndarna och mycket sexualiserande…jaha ska min son bli 

bög nu då eller?” 

 

 Det handlade alltså mycket om huruvida deras söner skulle bli ”bögar” och hon hade till och 

med varit utsatt för personliga hot av föräldrar. På möten med rektorerna berättade Annika att 

hon hade stött på mycket motstånd i form av förlöjliganden och så fort man tog upp ämnet 

genus hade man skrattat till lite, sagt något roligt och nämnt hennes namn. I vissa fall hade 

hon känt sig riktigt utsatt och hon hade då gråtit när hon kom hem. 

 

På en statlig och kommunalnivå menar Annika inte att hon har stött på något direkt motstånd i 

samma former som beskrevs ovan. Däremot menar hon ändå på att det finns ett motstånd mot 

frågan vilket visar sig när man sätter mål för budgetar. Budgetarnas mål gällande utveckling 

av förskolans jämställdhetsarbete fungerar i praktiken. Hon menar att de som sitter på 

beslutsfattande positioner inte har tillräckliga kunskaper om jämställdhetsfrågor.  

Sammanfattningsvis säger Annika att det största motståndet är den könsblindhet som finns. 

Resurser 

Ekonomiska resurser 

En förklaring till att det går trögt med genuspedagogiken i förskolan är att 

jämställdhetsarbetet får tillräckligt med resurser hävdar Annika. Hon påpekar att hon endast 

arbetade tjugo timmar i månaden och då skulle hjälpa alla förskolor i hennes stadsdel. Hon 

menade på att hon skulle ha behövt någon att diskutera och ”bolla” frågor med något som det 

inte heller gavs resurser till. Annika mena att det var idealister som hon själv och lite EU-

pengar som hade gjort så att saker faktiskt hände med jämställdhetsarbetet.  Hon tror också att 
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det krävs mer resurser i form av avsatt reflektionstid för pedagogerna eftersom man från en 

högre nivå visar att jämställdhetsarbetet är viktigt. För detta krävs det dock resurser i form av 

pengar och här tycker Annika att de ekonomiska satsningar som gjordes genom delegationen 

för jämställdhet i förskolans arbete gjordes på fel sätt. Hon menade att de gav ut små summor 

till många små projekt istället för att göra en större satsning på ett enda stort. 

Resurser i form av kunskap 

Förskolan har generellt sett har den kunskapen som krävs för att arbeta med jämställdhet 

enligt Annika och hon ser en stor skillnad under de fem senaste åren och att det blir bättre och 

bättre. Det stora problemet är dock att det saknas teoretisk kunskap i förskolan eftersom det 

fortfarande finns en uppfattning att kön inte spelar någon roll i förskolan och att kön innebär 

ett maktperspektiv. Här skulle pedagogerna själva kunna ge tips och idéer på konkreta 

metoder inom jämställdhetsarbete. Hon påpekar också att det är jättefå utav pedagogerna som 

över huvudet taget har läst något om genus i sin utbildning. Annika menade på att det var i 

reflektionen som man hade möjlighet att göra kunskapen levande. Men hon ifrågasatte också 

hur svårt det var, som pedagog, att analysera exempelvis ett filmat material utifrån ett 

genusperspektiv då man inte hade kunskapen och visste vad man skulle titta efter. Hon tyckte 

att det fanns en ”könsblindhet” bland många pedagoger det vill säga man insåg inte att man 

behandlade barnen olika på grund av kön utan trodde att man behandlade alla barn lika, detta 

problem tror hon skulle kunna åtgärdas genom att ge dessa individer mer kunskap. 

 

Delegationen för jämställdhet i förskolan gjorde en satsning att utbilda genuspedagoger vilken 

Annika ställer sig kritisk till eftersom det efter utbildandet, enligt henne, inte fanns någon 

strategi för att ta till vara på kunskapen. 

Ansvar 

Annika anser att kommunen har ett jättestort ansvar när det gäller jämställdhetsarbetet i 

förskolan. Hon menar också på att detta är ett samhälleligt ansvar och därmed måste alla 

individer föregå med gott exempel. Hon tror att pedagogerna tar sitt ansvar i frågan men att 

det ändå ges för mycket utrymme för varje individ att kunna smita ifrån frågan om 

jämställdhet, något som hon tycker måste stramas åt på en högre samhällsnivå. 

5.2 Niklas  

Samarbete 
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När det gäller samarbetet mellan han som genuspedagog och förskolorna som han arbetade 

tillsammans med, anser Niklas att det fungerade bra. De rektorer och pedagoger som han 

arbetade med var positiva och samarbetsvilliga. Han försökte i sin planering att lägga upp 

arbetet på ett sätt som passade förskolorna så att uppgiften inte skulle uppfattas negativt av 

pedagogerna. Samarbetet mellan honom som genuspedagog och kommunen tyckte han att de 

också fungerade bra, och speciellt kommunikationen mellan honom och kommunens 

förvaltningschef. De träffades och diskuterade arbetet minst en gång per termin. Vid dessa 

möten redovisade Niklas även resultatet av arbetet med de olika förskolorna för 

förvaltningschefen. Sammanfattningsvis var han väldigt nöjd med Kommunens engagemang 

eftersom han upplevde att han blev positiv bemött. 

Motstånd 

Även om samarbetet var bra blev det ändå tydligt att det fanns ett motstånd kring 

genuspedagogik på förskolan. Det blev särskilt tydligt när arbetet på förskolorna fördjupades 

och intensifierades. Motståndet tog sitt uttryck i form av skepticism från pedagogerna. En 

annan form av motstånd var att pedagoger och rektorer inte öppnade upp sig och diskuterade 

fullt ut vad de tyckte och tänkte kring jämställdhetsarbetet, vilket han uppfattade som något 

väldigt negativt. 

 

Niklas anser att det är nödvändigt att man diskuterar och att man vågar föra fram sin 

personliga åsikt för att kunna arbeta med genus och jämställdhet. Han kunde, på vissa 

förskolor som han arbetade med, känna en viss slutenhet, vilket han påstår inte är bra för 

pedagogernas utveckling och för jämställdhetsarbetet i förskolan. Den typ av motstånd som 

han själv inte hade erfarenhet av, men som pedagogerna upplevt och berättat om kom från 

föräldrarna. Det kunde ta sådana uttryck som att de upplevde en stark oro för sina barn och 

särskilt för sina söner. Oron bottnade i att föräldrarna var rädda för att deras söner skulle 

förändra sina sexuella läggningar genom att förskolan arbetade med jämställdhet. De fanns 

alltså en orolighet över att deras söner skulle förändra sina personligheter genom att de till 

exempel lekte med dockor eller klädde sig i kvinnokläder. 

 

”Det är mer accepterat för flickor att göra manliga saker än för pojkar att göra kvinnliga… 

och de kan man ibland som föräldrar reagera på…om pojkarna för tydligt gör dom här 

flicksakerna…då kan föräldrarna bli oroliga för barnens framtida status…den sexuella 

läggningen oftast…om man kan bli personligt förändrad genom att leka med dockor?” 
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Niklas anser att föräldrars oro bygger på okunskap. Då genus och jämställdhet handlar om att 

erbjuda alternativa sysselsättningar för barnen och där syftet är att bredda beteendemönster 

för flickor och pojkar. Det handlar alltså inte om att förändra barn personlighet eller sexuella 

läggning. 

Resurser 

Ekonomiska resurser 

Niklas anser inte att jämställdhetsarbetet får tillräckligt med resurser om man ser till landet i 

stort, men han var nöjd med sin kommun som han var projektanställd av fram tills han ställde 

andra krav. Niklas avgick självmant som genuspedagog på grund av att han ville ha bättre 

arbetsvillkor, vilket hans dåvarande arbetsgivare inte kunde erbjuda eller tillgodose. Han ville 

inte vara projektanställd, utan ville ha en avlönad tjänst. Vidare ville han att arbetsgivaren 

skulle ge honom en budget som han kunde använda till böcker, föreläsningar och annat 

material. Niklas uppskattade inte att han ständigt var tvungen att begära arbetsgivaren om 

pengar. Han kände också att han saknade en samarbetspartner att bolla frågor med de sista 

åren som genuspedagog, någon som han kunde diskutera med och få feedback av. 

Avsaknaden av en insatt kollega bidrog slutligen till att han sa upp sig. 

Kunskap som resurs 

Niklas anser att pedagogerna behöver kunskap om vad jämställdhet är för något och hur man 

uppnår det. De saknar ett helhetsperspektiv berörande jämställdhet vilket är nödvändigt för att 

kunna arbeta med frågan överhuvudtaget. Vidare menar Niklas att pedagogerna saknar den 

praktiska kunskapen för att kunna arbeta med jämställdhet i förskolan och uppnå de mål som 

finns i styrdokumenten (Lpfö-98). Han anser alltså att både den teoretiska och den praktiska 

kunskapens saknas hos pedagogerna idag. 

Ansvar 

Niklas anser inte att kommunen tagit sitt fulla ansvar när det gäller uppföljning av 

jämställdhetsarbetet på förskolorna, exempelvis behövde han endast lämna in redovisningar 

på vilka förskolor han arbetade, antal arbetsplatser och hur många han hade handlett. Han fick 

även redovisa framtida mål med projektet. Han anser saknade att kommunen inte efterfrågade 

någon redovisning av hans enskilda arbete på varje enhet han hade varit på, alltså en 

uppföljning och utvärdering av hans arbete på varje enskild enhet. Niklas fick själv göra en 

utvärdering av hans arbete på varje enskild enhet. Detta gjorde han genom att skicka ut 

enkäter till förskolorna han hade varit på för att ta reda på hur hans arbete hade realiserats på 
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de olika enheterna, men även för att se hur väl pedagogerna hade tagit till sig hans metoder. 

Resultatet av hans egen undersökning gjorde honom besviken, det visade sig att pedagogerna 

på de olika enheterna inte hade tagit till sig kunskapen och metoderna fullt ut. Efter 

undersökningen insåg Niklas att jämställdhetsarbetet måste vara kontinuerlig och som han 

själv uttryckte i intervjun, ”som en evighetsmaskin”. Det krävs alltså att arbetet ständigt hålls 

vid liv för att det ska fungera och för att pedagogerna ska kunna behålla medvetenheten. 

 

”Det här jobbet är ju nästan en evighetsmaskin det måste finnas en blåslampa som hela tiden 

brinner....för att hålla medvetenheten vid liv” 

5.3 Emma 

Samarbete 

Emma är nöjd med samarbetet mellan henne och förskolorna. Hon tycker att förskolorna visar 

ett starkt intresse för jämställdhetsarbetet. Orsaken till förskolornas intresse tror hon beror på 

att pedagogerna är mer mottagliga för jämställdhetsarbetet idag än vad de var för cirka 10 år 

sedan. Samarabetet mellan henne som genuspedagog och kommunen tycker hon fungerar bra. 

Hon tycker att det är bra att kommunen har lyssnat på rektorernas krav på att anställa 

genuspedagoger. Emma tycker inte att staten ska trycka på mer, utan hon tycker att de ska 

tillföra mer resurser till förskolan. 

Motstånd 

Emma har själv inte stött på något motstånd i sitt arbete som genuspedagog, men har hört från 

pedagoger att det finns hos vissa föräldrar. Det motstånd som generellt finns tror hon beror på 

att barnomsorgen är ett kvinnodominerat yrke och att det är anledningen till att det inte 

prioriteras av staten. Motståndet, anser Emma, visar sig genom att det finns en ovilja att 

förändra strukturen, eftersom det kostar och tar för mycket tid. 

Resurser 

Ekonomiska resurser 

Emma anser att kommunen tillför för lite med resurser i form av pengar, men är nöjd över att 

de har anställt henne och en kollega. Hon tycker att det är väldigt negativt för 

jämställdhetsarbetet på förskolan att pedagogerna inte får någon tid att reflektera över arbetet 

och dess metoder. Detta anser hon tyder på att förskolorna får för lite resurser från kommunen 

och det visar sig genom att pedagogerna upplever att de har brist på tid. Hon tycker också att 

det skulle behövas anställas minst en genuspedagog i varje stadsdel för att arbetet ska kunna 
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fungera och få tydliga resultat. Emma tycker att nationellt sett tillsätter staten för lite pengar 

till jämställdhetsarbetet i förskolan och hon tror att det beror på att barnomsorgen är ett 

kvinnodominerat yrke. Hon tror även att det kan bero på att det finns traditionella och 

ojämnställda normer i samhället vilket medför till en ovilja att påverka och förändra rådande 

strukturer. 

Kunskap som resurs 

Emma tycker inte att förskolorna har tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta med 

jämställdhet. Hon anser att pedagogerna behöver mer teoretisk kunskap. 

Ansvar 

Emma tycker inte att kommunen tar sitt ansvar, när det gäller att följa upp och utvärdera 

arbetet på förskolorna. 

5.4 Karin  

Samarbete 

Karin hade tidigare haft ett samarbete mellan henne och andra verksamma genuspedagoger i 

form av ett nätverk. Nätverket hade fungerat bra och de hade träffats flera gånger i veckan. 

Hon trodde dock att samarbetet dem emellan skulle bli sämre eftersom budgeten för nätverket 

började sina. 

Motstånd  

Angående frågan om varifrån det största motståndet mot jämställdhetsarbetet inom förskolan 

kommer ifrån svarar Karin alla. Hon menar alltså att det finns lika mycket motstånd på alla 

samhällsnivåer. Hon tror heller inte att sociala skillnader i samhället har någon betydelse. 

Karin tycker att genuspedagoger är bortglömda och att de inte har fått de uppdrag som det var 

avsett att de skulle få. Hon anser att intresset för jämställdhetsfrågan inom förskolan är 

bristande ända upp till regeringsnivå och att det inte finns någon kontinuitet. Den förra 

regeringen valde en väg och den nuvarande en annan vilket gör att arbetet aldrig följs upp 

utan snarare ändrar inriktning hela tiden. Karin anser inte att den nuvarande regeringen 

prioriterar frågan. 

Resurser 

Ekonomiska resurser 

Karin menade på att många genuspedagoger var på väg att lämna sina tjänster på grund av att 

det fanns så lite pengar avsatta inom frågan. Några hade startat sina egna verksamheter och 
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åkte runt och föreläste. Om hon skulle stanna tyckte hon att hennes chef var tvungen att 

bevilja tid och pengar till vikarier på förskolan där hon arbetade så att hon kunde åka på olika 

nätverksträffar. Något hennes chef, enligt henne, inte var villig att göra. 

 
Karin trodde att man från statens sida, till en början, gjorde en stor satsning på 

markandsföringen av jämställdhetsarbetet i förskolan och att allmänhetens intresse därmed 

ökade genom att många exempelvis läste artiklar i tidningar samt såg på tv-program om 

jämställdhet. Efter valet blev det regeringsskifte och hon menade att den nuvarande 

regeringen hade andra åsikter än vad den föregående regeringen hade haft. Nu har det stått 

stilla i tre år, inga resurser har tillsats och det kommer nog att ta ett tag för frågan att 

prioriteras eftersom finanskrisen kom. Karin avslutar med att säga att; ”Vem har lust att 

prioritera jämställdhet när det är massor med människor som är arbetslösa”? 

Kunskap som resurs 

Karin anser att det behövs kunskap om jämställdhet i förskolan, i form av teori. För att kunna 

få den teoretiska kunskapen betonar hon att det behövs resurser både i form av tid och pengar. 

Ansvar 

Karin anser inte att kommunen tar sitt ansvar i jämställdhetsfrågan. Stadsdelarna skriver bara 

jämställdhetsplaner för att det är skyldiga att göra detta enligt lagen menade hon på. De 

skriver jämställdhetsplaner per automatik men de följer inte upp den jämställdhetsplan som 

skrivits. Karin uttryckte sig genom att säga att man kunde fråga vilken arbetare som helst det 

var ingen som kände till jämställdhetsplanen i deras stadsdel. Kommunen uppfyllde alltså inte 

uppdraget eftersom de inte följde upp stadsdelarnas jämställdhetsarbete tillräckligt. Vidare 

menar Karin att inte heller rektorerna tar sin del av ansvaret då genuspedagogerna ofta glöms 

bort. 

 

”…nej genuspedagoger det är bortglömda saker…vi har inte fått det uppdraget som det var 

avsett att vi skulle få” 

5.5 Malin 

Samarbete 

Malin arbetade både i Göteborg och i en närliggande kommun som genuspedagog. I den 

närliggande kommunen fanns det ett nätverk för genuspedagoger så att de kunde ringa och 

träffas för att dela med sig av sina erfarenheter. På så sätt hade genuspedagogerna ett 
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samarbete genom att de kunde ge varandra tips och stötta varandra i situationer där de stötte 

på motstånd i sitt arbete. Detta tyckte Malin var av stor vikt eftersom hon själv menade att det 

bar jobbigt då hon fastnade i någon idé eller liknande. Hon hade därför varit med och startat 

upp ett nätverk i Göteborgs kommun för att kunna få igång ett samarbete mellan 

genuspedagoger i olika stadsdelar. Malin tyckte att samarbetet mellan henne som 

genuspedagog och de förskolor som hon var kopplad till fungerade väldigt olika. Hon menade 

att personalen på förskolorna generellt sett ofta hade viljan men att det fanns två läger bland 

personalen på förskolan, några var positivt inställda till jämställdhetsarbetet och några ville 

inte alls arbeta med frågan. Hon trodde också att många såg genusarbetet som ett projekt, som 

att man skulle arbeta med jämställdhet under en termin och inte som något som ska 

genomsyra allt arbete. Eftersom Malin arbetade både i Göteborgs kommun och i en 

närliggande kommun jämförde hon dessa två mycket. Samarbetet mellan Malin och 

kommunerna tyckte hon fungerade olika beroende på vilken kommun man tittade på. I 

Göteborgskommun fungerade det väldigt dåligt medan hon i den närliggande kommunen 

tyckte att det fungerade bra. Malin trodde det berodde på graden av intresse och hur man 

därefter valde att prioritera jämställdhetsarbetet i de olika kommunerna. 

Motstånd 

Malin berättade att det var hon själv som hade fått tjata på sin dåvarande chef att få utbilda sig 

till genuspedagog, något hennes chef hade visat stort motstånd till. Hon utbildade sig trots allt 

men då hon ville börja arbeta som genuspedagog, motsatte sig hennes chef även det. Tillslut 

fick hon börja arbeta som genuspedagog men enligt Malin var det ofta hon som fick söka upp 

pedagogerna på förskolorna och informera dem om olika projekt och dylikt eftersom 

informationen ofta stannade hos rektorn, trots att det var rektorns uppgift att informera 

personalen. 

 

”Ofta stannar dock informationen hos rektorn och då måste jag söka upp personal…” 

 

 På detta sätt kände hon ofta att ledningen inte prioriterade jämställdhetsarbetet som de borde. 

Hon tyckte också att det märktes då man inte från ledningens sida gav pedagogerna tillräckligt 

med tid till diskussion kring ämnet. 

 

”Jag tror att de tänker men vi har ju två genuspedagoger tänker de och så tycker de att det är 

jätte bra…för då har de liksom bockat av det och tror jag eller jag gissar att det är så 
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eftersom man inte riktigt vill föra samtal man vill inte höra på vad vi har att säga eller titta 

på utvärderingar...” 

 

Malin tyckte att hon hela tiden stötte på motstånd både i sitt arbete och privat. I sitt arbete 

upplevde hon att det största motståndet kom från pedagoger och föräldrar eftersom det var de 

hon träffade mest. Hon berättade också om en specifik händelse under en föreläsning, för 

föräldrar till förskolebarn, där en pappa hade visat motstånd genom att hela tiden ifrågasätta 

det hon sa på föreläsningen. Pappan kände sig provocerad av samtalsämnet vilket resulterade i 

hans ständiga ifrågasättande. Malin menade på att det var vanligt att män visade motstånd 

genom att visa sig skeptiska mot jämställdhetsarbetet och då särskilt män i femtioårsåldern 

och uppåt. 

 

”Om det är någon som är negativ så är det ofta pappor eller så är det någon manlig personal 

på skolan, femtio plus” 

 

 Hon upplevde också ett särskilt stort motstånd i diskussioner kring manlighet och 

maskulinitet och då särskilt när man kom in på ämnet våld. Motståndet kom då både från män 

och kvinnor i alla åldrar. Malin hade också stött på motstånd i form av irritation då hon 

försökte sätta igång arbete kring brytande av normer. 

 

”Jag tycker också det är särskilt svårt när man kommer in o pratar manligt och maskulinitet, 

det är en het potatis...” 

Resurser 

Ekonomiska resurser 

Pedagogerna på förskolan hade en alldeles för hög arbetsbelastning vilket Malin trodde 

berodde på bristande ekonomi. Hon menade också att det skulle behövas mer tid till reflektion 

för pedagogerna något som kräver mer personal eller vikarier som ju också är en fråga om 

pengar. Det bristande engagemanget för jämställdhetsarbetet trodde hon låg i att man inte 

kunde se någon ekonomisk vinst i arbetet. Hade man sett en ekonomisk vinst så hade det hänt 

något mer menade hon på. 

Kunskap som resurs 

De nyutbildade förskolelärarna verkade, enligt Malin, ha mer kunskap om innebörden av 

genus då det ingick i deras utbildning. Det var därför ofta lättare att diskutera med de 
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nyutbildade pedagogerna. De som var lite äldre bland personalen på förskolan tog ofta 

genusarbetet lite mer personligt. Deras fokus låg på specifika individer istället för strukturer 

eller generella mönster i samhället, vilket hon menade var ett tecken på okunskap. Malin 

menade därför att det skulle behöva mer teoretisk kunskap särskilt hos de lite äldre 

pedagogerna. Trots att de yngre pedagogerna, enligt Malin, har kunskapen menade hon att det 

nuvarande systemet gör att man får lova att välja bort att arbeta med genus och jämställdhet. 

Ansvar 

På statlig nivå tyckte Malin att man, genom läroplanen för förskolan, hade varit tydlig med att 

ett jämställdhetsarbete i förskolorna skulle ske. Ansvaret, för att jämställdhetsarbetet skulle 

fungera, togs dock inte fullt ut varken av kommunen eller av rektorerna. På kommunalnivå 

trodde man att de uppfyllt sitt uppdrag genom att anställa genuspedagoger.  Hon trodde också 

att det var på grund av detta som de inte förde en diskussion eller läste utvärderingarna av 

hennes arbete. Malin menade att det var viktigt att det fungerade i alla led det vill säga på 

kommunalnivå, hos rektorerna och pedagogerna.  Det var också viktigt att rektorerna satte in 

vikarier för pedagogerna på förskolan så att det kunde gå på kurser och dylikt som gavs. 

Malin trodde att det först var när man tog sitt ansvar, genom att visa intresse för frågan samt 

att anställa fler genuspedagoger som de skulle fungera bättre. 

5.6 Katarina 

Samarbete 

Katarina tyckte att samarbetet mellan henne som genuspedagog och förskolorna fungerade 

bra. Detta eftersom förskolorna själva fick anmäla sig till Katarina och hennes kollegas 

kurser. 

 

Hon berättade att hon har tidigare arbetat i en mindre stad som genuspedagog och att det var 

stor skillnad på att arbeta i en storstad. Hon tyckte att pedagogerna visste hur de skulle uttala 

sig om och prata kring jämställdhetsfrågor. Detta, ansåg Katarina, kunde vara positivt i den 

bemärkelsen att det blev lättare att prata om och att arbeta med jämställdhet eftersom fler 

kände till begreppen och skillnaderna mellan könsroller och genus. Hon trodde att den 

kunskapen som pedagogerna hade i Göteborg berodde på den exponering som 

jämställdhetsarbete hade fått på senare tid. 
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Katarina tyckte inte att det fanns något samarbete mellan henne som genuspedagog och 

kommunen alls och menade att de skötte sig helt själva. Hon ansåg att ett samarbete med 

kommunen hade underlättat hennes arbete. Det hade också varit bra om kommunen hade 

kunnat ta hand om alla kontakter med de olika förskolorna, eftersom det idag tog mycket tid 

ifrån deras huvudsakliga arbete. 

Motstånd 

Katarina berättade att hon och hennes kollega hade bestämt att inte involvera föräldrarna i 

deras och pedagogernas arbete än. Anledningen till detta var att Katarina och hennes kollega 

ville att pedagogerna skulle få mer kunskap så att de senare skulle kunna bemöta eventuella 

frågor och motstånd från föräldrarna. Tyngdpunkten i den kurs som hon och hennes kollega 

hade låg på att utbilda pedagogerna teoretiskt så att de sedan skulle kunna överföra teorin till 

praktik. 

 

Katarina hade ändå stött på motstånd från pedagogerna i form av kommentarer och 

bortförklaringar. Många pedagoger skyllde ifrån sig när hon och hennes kollega observerade 

deras bemötande av barnen. 

 

”Ja…alltså bortförklaringar…det är ju väldigt vanligt att man säger att nej men de var just 

denna  dagen eller så där brukar de inte vara och så kan de ändå låta tycker jag fast man 

säger att…på alla tre filmerna som vi filmat nu…” 

 

Men hon anser att den typen av bortförklaringar bemöts och hanteras på ett bra sätt. 

Motståndet från pedagogerna bottnar ofta i att de känner en rädsla för att förändra sina 

arbetssätt. Det handlade inte alltid om en ovilja mot just ämnet genus eller jämställdhet. Störst 

motstånd hade Katarina stött på under sina föreläsningar om jämställdhet för allmänheten. 

Rektorerna fanns det inte så mycket att säga om gällande deras motstånd, då hon menade att 

de ofta bara var tysta. I citatet nedan förklarar hon detta; 

 

”Rektorerna…nej men de är tysta…alltså det är väl de motståndet i så fall…man känner att 

de…vi har varit på de jätte mycket och sagt till dem att uppmana era arbetslag och fråga 

varandra vad de gör och be dem prata på APT…de rektorerna som inte gör de…de handlar 

nog inte bara om att man glömmer varenda gång…utan också att man känner att de här inte 

är så viktigt eller för krångligt å så där” 
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Resurser 

Ekonomiska resurser 

Katarina ansåg inte att jämställdhetsarbetet i förskolan får tillräckligt med resurser. Hon och 

hennes kollega saknade en budget, vilket påverkar arbetet. Pedagogerna skulle behöva mer 

planeringstid för att kunna reflektera över den kunskap som de ger dem. 

 

”Vi har ingen budget och personalen får inte mer tid för det här, de får ingen extra tid att 

reflektera utan de ska fånga in allting…det här är ett sådant arbete som de ska göra och det 

står ju i läroplanen…så det är klart att de ska ha planeringstid till det…man behöver 

reflektionstid…det är en process att jobba med jämställdhet…och det prioriteras inte 

ekonomiskt” 

 

Katarina påpekade också att hon och kollegan hade behövt mer tid, eftersom intresset bland 

pedagogerna blivit större. Hon tyckte att de hade behövt två heltidstjänster för att kunna 

tillmötesgå behovet och efterfrågan av deras tjänster. Med två heltidstjänster hade de kunnat 

arbeta mer med föräldrar och även med förskolans övriga personal. 

 

Staten tillsatte, enligt Katarina, inte tillräckligt med resurser för att kunna ha ett fungerande 

jämställdhetsarbete. Det fanns för många genuspedagoger som var projektanställda, vilket 

bidrog till osäkra anställningar. Genuspedagogerna borde ha vanliga tjänster och högre lön 

ansåg hon. 

Kunskap som resurs 

Katarina tyckte inte att pedagogerna på förskolorna hade den teoretiska kunskapen som 

krävdes för att arbeta med jämställdhet. Hon trodde även att det i övrigt i samhället fanns en 

brist på kunskap när det gällde jämställdhetsfrågor. Det fanns inte några bra metoder för att 

arbeta med jämställdhet, och de metoder användes ansåg hon var bristfälliga. Katarina ställde 

sig exempelvis kritisk till att pedagoger arbetade med kompensatorisk pedagogik. Detta 

eftersom metoden är för komplicerad och för att det krävs rätt kunskap, vilket pedagoger inte 

har idag. 

Ansvar 

Enligt Katarina var det kommunen som hade ansvaret för jämställdhetsarbetet i förskolan. 

Hon tyckte att kommunen skulle ha en större kontroll över hur förskolorna arbetar med 

jämställdhet och följa upp arbetet bättre. Men hon tycker att Göteborgskommun annars är bra 
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på att prioritera jämställdhet. Kommunen har bland annat, enligt Katarina, bjudit alla 

pedagoger vid ett flertal tillfällen på föreläsningar och pjäser som behandlat ämnet. 

5.7 Martin  

Martins berättelse om delegationen för jämställdhet i förskolan 
Den förra regeringen, det vill säga den socialdemokratiska regeringen, tillsatte delegationen. 

Förskolan hade då en egen minister eftersom man ville satsa på förskolefrågor, tjänsten har nu 

tagits bort av den nya regeringen. Förskoleministern, Lena Hallengren, lade stor vikt vid att 

jobba med jämställdhet i förskolan. Utgångspunkten var läroplanen (lpfö -98) där det står att 

vi skall motverka könsroller. Enligt henne och de undersökningar som gjordes kring 

jämställdhetsarbetet kunde man inte leva upp till uppdraget, att motverka traditionella 

könsroller. Man bestämde sig därför för att tillsätta en delegation. Delegationen skulle sätta 

fokus på jämställdhetsarbetet i förskolan och var ihopsatt av ett sekretariat eller presidier 

bestående av två stycken heltidsanställda delegationssekreterare. Delegationssekreterarna 

hade inga tidigare erfarenheter av förskolan utan hade erfarenhet från tidigare utredningar. En 

utav dem var journalist eftersom ministern ville att delegationen skulle synas utåt. 

Delegationen skulle arbeta under tre år och fick runt 6-7 miljoner som skulle delas ut till 

jämställdhetsprojekt runt om i landet. 

 

”Tanken var väl att man skulle kunna använda, använda de här projekten sen, då i framtiden 

som inspiratörer så att även andra kunde se att de kan komma igång” 

 

Delegationen skulle också skriva rapporter kring arbetet men fokus skulle ligga på projekten. 

Totalt startade de trettio jämställdhetsprojekt runt om i landet. Mycket utav delegationens 

arbete sköttes av presidiet eftersom det bestod av två heltidstjänster. Hela delegationen hade 

möte i Stockholm en gång i månaden. 

 

Martins roll i delegationen var som expert inom området ”förskolan” detta eftersom han 

arbetade inom förskolan och hade ett genusperspektiv på sitt arbete. I delegationen hade de 

med politiker, förskolelärare, barnskötare och rektorer allt för att man skulle kunna täcka in en 

så bred bild som möjligt. 

 

Resultatet av delegationens arbete presenterades i form av ett delbetänkande, ett 

slutbetänkande och en praktisk handbok. 
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Motstånd 

Martin hade främst stött på motstånd på de förskolor han hade besökt under delegationens 

uppdrag. Han menade på att det var svårt för några förskolor att ta att de i delegationen kom 

dit och berättade för alla vad var och en skulle göra. Ett annat motstånd Martin hade stött på 

var i form av ett manligt nätverk i södra Sverige. Det var en stark man i spetsen för nätverket 

som ifrågasatte deras förhållningssätt till jämställdhetsarbetet. Mannen tyckte att 

pedagogernas främsta uppgift var att erbjuda en manlig förebild för pojkarna på förskolan och 

se till så att pojkar på förskolan kom till sin rätt. Delegationens arbete gick däremot, enligt 

Martin ut på, att kunna erbjuda alla barn ”hela spelplanen”.  Mannen som hade en väldigt 

traditionell syn på manligt och kvinnligt hade tyckt att delegationens arbete var tjafs och larv. 

Nätverket med mannen i spetsen hade skrivit ett antal debattartiklar och kritiserat 

delegationens arbete. Detta upplevde Martin som ett stort motstånd. 

 

Martin hade också stött på motstånd ifrån föräldrar till barnen på förskolan då han utförde ett 

projekt uppe i Jokkmokk.  Motståndet kom i form av starka reaktioner från vad han kallade 

”machomän”. Han menade på att de var osäkra och även här rörde det sig om att de trodde att 

delegationen genom jämställdhetsarbetet skulle ta någonting ifrån pojkar istället för att tillföra 

båda könen någonting som ju var delegationens mål. 

 

”Uppe i Jokkmokk väckte det väldigt starka reaktioner hos machomännen där blev 

föräldrarna väldigt osäkra när man skulle börja jobba med de här frågorna på förskolan, 

man trodde att man på något sätt skulle ta någonting, framförallt från pojkar.” 

Resurser 

Ekonomiska resurser 

Då det kommer till ekonomiska resurser menade Martin att de i delegationen till en början 

tyckte det mest kändes jobbigt att behöva välja ut projekt att dela ut pengar till. Han tyckte att 

jämställdhet var något man skulle kunna börja jobba med utan att få ett visst antal 

hundratusen från delegationen.  Han kom dock senare fram till att pengarna de hade delat ut 

till de olika projekten hade varit till stor nytta. Detta eftersom de inom delegationen hade 

kunnat sätta större press på projekten när det gällde redovisning och utvärdering av resultaten 

av projekten. Han trodde att det skulle ha varit svårare att få igång jämställdhetsarbetena på 

förskolorna utan pengarna delegationen fick, och tyckte att delegationen kunde ha behövt mer 

pengar än de tolv miljoner de fick eftersom de fick säga nej till många projekt. 
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Martin menade att den nya regeringen hade haft en påverkan på jämställdhetsarbetets resurser. 

Jämställdhetsfrågan som var viktig för den förra regeringen eller i alla fall den förra ministern 

står inte längre högt upp på prioriteringslistan uttryckte han det. Tolkningen var att den nya 

regeringen istället för jämställdhetsarbetet satte fokus vid lärandeprocessen. 

Resurser i form av kunskap 

Martin trodde att kunskapen hos pedagogerna egentligen fanns där och även viljan men att 

man på ledningsnivå inte satte frågan i fokus. Rektorerna glömde ofta att ta fram 

genusperspektivet och därför försvann det också i arbetsgrupperna på förskolorna. Martin 

tyckte att det egentligen borde vara ganska grundläggande att man hade en förståelse för hur 

pojkar och flickor borde få bemötas. 

Ansvar 

Staten, menade Martin, hade tagit sitt ansvar i jämställdhetsfrågan på förskolorna genom att 

de hade lyft fram frågan i de nationella styrdokumenten eller läroplanen. Kommunens ansvar 

ansåg han vara att se till så att det fanns pengar och genuspedagoger avsatta till 

jämställdhetsarbetet vilket dock inte uppfylldes. Deras ansvar, menade han vidare, var att 

stötta och ”pusha” förskolorna så att de visst på vilket sätt de skulle arbeta med jämställdhet. 

Här tycker Martin att det var viktigt att rektorerna tog sitt ansvar och såg till att man hade en 

levande dialog med förskolorna samt såg till så att det gavs utrymme för frågan. Vidare 

menade han att pedagogerna på varje förskola skulle ser över sina egna inställningar till 

jämställdhetsarbetet. Detta skulle göras genom att de såg till hur de själva uppfostrades och 

vilka föreställningar de hade fått kring kön. Martin trodde att många pedagoger själva hade 

vuxit upp i det traditionella tänkandet kring manligt och kvinnligt och att det var genom att 

rannsaka sig själva jämställdhetsarbetet måste börja.  Sammanfattningsvis ansåg Martin att 

man har ett ansvar på alla nivåer i samhället. 

5.8 Jens Orback 

Motstånd 

På frågan om han upplevde någon form av motstånd mot jämställdhetsarbetet i förskolan 

under tiden då denne arbetade som jämställdhetsminister, svarade han följande; 

 

 ”Inte uttalad men det fanns på sina håll en skepsis mot att fortsätta arbetet mot en mer 

jämställd fördelning när det gäller kvinnor och män i förskolan.” 
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Vi frågade om Orback hade någon insikt i hur dagens regering arbetade med 

jämställdhetsarbetet i förskolan? Han svarade följande; 

  

”Nej, förutom att jag förstått att mycket av den satsningen på en jämställd personal har 

avsomnat.” 

Resurser 

Orback ansåg att man hörde mindre om prioriteringen av jämställdhetsarbete bland politiker 

inom förskolan idag jämfört med då han själv var aktiv politiskt. Han menade vidare på att 

den slutsats han hade dragit var att det som krävdes för ett jämställdhetsarbete var; utbildning, 

utvärdering och uthållighet. Utbildning, utvärdering och uthållighet ansåg han viktigt 

eftersom, det enligt honom, gällde att förhålla sig till invanda mönster som präglade hela vårt 

samhälle. 

Ansvar 

Jens Orback ansåg att det fanns för lite tillsyn, för att se till så att jämställdhetsarbete 

verkligen skedde, inom förskoleverksamheten. Han sa dock inget om på vilken samhällsnivå 

man hade det största ansvaret för att tillsynen sker. 
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6 Teori 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier och väsentliga begrepp som vi använt oss 

av när vi analyserat vårt material. Dessa är könsrollssocialisationen, genushierarki, staten och 

genus, makt och motstånd samt Empowerment. 

6.1 Könsrollssocialisationen 

Enligt R. W Connell är genus något vi mer eller mindre tar för givet i vardagslivet. Det är lätt 

att vid första anblick placera in och kategorisera en individ utefter dess kön. Vardagslivet och 

dess göromål präglas av åtskillnader mellan könen. Äktenskapet är ett exempel på detta då det 

av traditionell föreställning bygger på en individ av varje kön. Individer konstruerar hela tiden 

sig själva som feminina eller maskulina, man anammar de attribut som hör till rollen man 

eller kvinna för att passa in i mallen som redan finns. Om man skulle avvika från den 

maskulina eller feminina normen utsätts man ofta för psykisk- eller fysiskmisshandel och 

diskriminering. Redan som barn börjar individens socialisation in i de olika könsrollerna med 

hjälp av positiva eller negativa sanktioner från vuxna. Barn lär sig snabbt vilka feminina och 

maskulina normer som är de ledande i vuxen världen och lär sig att anta en viss 

genusidentitet. Pojken förväntas vara stark, aggressiv och energisk medan flickan har 

förväntningar på sig att vara passiv, söt och medgörlig. Barnen kan dock enligt Connell inte 

ses som passiva under socialisationen då de hela tiden aktivt utforskar genusrollerna genom 

att kliva i och ur dem. Upprepandet av sociala relationer bildar ett mönster som därefter 

skapar en struktur i samhället. På det här sättet kan man enligt Connell se genus som en social 

struktur och inte något som är biologiskt skapat, eftersom genus bildas och reproduceras 

genom sociala relationer. Genusskillnader är dock inget som bara existerar utan något som 

händer och som individen får att hända vilket bidrar till att det på samma sätt också kan 

ändras eller tonas ner (Connell, 2003: 13ff). 

 
”Om en struktur kan börja existera, kan den också sluta existera” 

 (Connell, 2003: 95)  

6.1.1 Genushierarki 

Maktbegreppet är en viktig del i genusstrukturen och bygger på en grupps undertryckande av 

en annan grupp. Enligt Connell råder det en genushierarki i samhället som utgår från mäns 

dominans över kvinnor. Den hegemoniska mannen står högst upp i denna hierarki. Den 
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hegemoniska mannen, det vill säga den vita medelklass mannen som ideal, härskar inte bara 

över kvinnan utan även över andra män som inte lever upp till idealet (Giddens, 2003: 124f). 

Homosexuella män befinner sig enligt Connell i botten av den genushierarki som råder mellan 

män. Detta eftersom de, liksom kvinnor, ofta diskrimineras och exkluderas som aktörer inom 

maktpositioner som rör exempelvis politik. Det är också denna underordning som gör att 

homosexuella män assimileras till femininitet (Connell 2003: 82ff). 

6.1.2 Staten och genus 

Enligt Connell är staten och dess organ roten till samhällets maktstruktur det vill säga att de 

har förmågan och makten att kunna placera genusfrågor på agendan. Då staten innehar en stor 

del av makten gällande regleringen av genusrelationerna i samhället är alltså staten med och 

bidrar till att samhället vidmakthåller föreställningen om den hegemoniska mannen som 

norm. Man ser att inom statliga myndigheter finns en stark och tydlig arbetsdelning mellan 

könen där yrkesområden som militären, polisen, infrastrukturen och ekonomin domineras av 

män och yrkesområden som socialtjänst, vård och utbildning domineras av kvinnor. 

 

Nyliberala ekonomiska strategier som allt fler statliga verksamheter har anammat har 

inneburit att en stor del av statens makt har privatiseras det vill säga förflyttats till företag och 

ekonomiska organisationer där män har de dominerande yrkesposterna. Enligt Connell finns 

det inom dessa mansdominerade organisationer en djupt rotad tendens som gör att de fattar 

beslut som främst gynnar män (Connell, 2003: 82ff). 

6.2 Makt och motstånd 

6.2.1 Maktbegreppet  

Enligt Foucault leder oftast ordet makt till flera missförstånd och speciellt när det gäller dess 

identitet, dess form och dess enhet. Med makt menar Foucault inte i den mening ”makten” 

som institutioner och inrättningar utövar för att kontrollera medborgarna i en given stat. 

Makten är inget system där något element eller grupp generellt härskar över andra element 

eller grupper. Utan det är ett stort antal olika styrkeförhållanden som finns naturligt och 

organiserar området där det fungerar. Makten skapas i varje ögonblick och i relation mellan 

olika moment, den är överallt och kommer överallt ifrån (Foucault, 2002: 102ff). 

 

Enligt Foucault finns makt, som nämnts ovan, på alla nivåer och kan inte ses som en 

institution eller en struktur utan snarare en strategisk situation i ett givet samhälle. Vidare 
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menar Foucault att maktrelationer finns naturligt i alla samhällets - och individers relationer 

(Ibid: 104ff). Maktrelationer påverkar, enligt Foucault, individens sätt att tala, skriva och 

skapa föreställningar om sin omvärld (Connell, 2003: 82). 

6.2.2 Makt och motstånd  

Där makt finns, finns också motstånd det vill säga maktförhållandena är av relationell 

karaktär och det ena existerar inte utan det andra. Motstånd kan i relation till makt ses som 

något föränderligt och tillfälligt något som skapar klyftor i samhället men som tillslut splittras 

och bildar nya klyftor eller grupperingar inom något annat område (Foucault, 2002: 105f) 

Det finns olika sätt att göra motstånd, motstånd kan exempelvis visa sig i form av spontant 

motstånd, vilt motstånd, smygande motstånd, kompromissvilligt motstånd eller egennyttigt 

motstånd. I relation till makt ser Foucault motstånd som den okuvliga motparten som alltid 

mer eller mindre existerar i någon form (Ibid). 

6.3 Empowerment  

Ett sätt att tänka och prata om makt är, enligt Naila Kabeer, i termer av valmöjligheter. 

Empowerment refererar till människors möjlighet att göra val som kan leda till förändring. 

När individen inte har den möjligheten benämns det som ”disempower”. Disempower är ett 

tillstånd som är motsatsen till empowerment och som syftar till den process där de som har 

blivit nekade valmöjligheten kräver en sådan möjlighet. Som tidigare nämnts är val en viktig 

del av makt diskussionen, eftersom valet skapar alternativ och det ger möjligheten att välja 

annorlunda. Kabeer anser att vissa val har större betydelser än andra. Hon menar vidare att 

man måste skilja på förstahands - och andrahands val. Förstahandsvalet innefattas av 

strategiska livsval som till exempel försörjning, var man ska bosätta sig, om man ska gifta sig. 

Dessa strategiska livsval påverkar och avgör andra, andrahandsval eller mindre viktiga val i 

ens liv. Med anledning av detta kan man, enligt Kabeer, se empowerment som en kraft som 

syftar till att inge individer förmågan att göra strategiska livsval i ett sammanhang där den 

förmågan inte tillåtits (Kabeer, 2001: 18f). 

  

Förändring i egenskap av att göra val kan, enligt Kabeer, delas in i tre inter-relaterade 

dimensioner. Dessa tre inter-relaterade dimensioner kan avgöra ens möjlighet att göra val.   

Den första dimensionen är resurser, vilket formar villkoren för hur valen kan göras. Den andra 

dimensionen är agency, vilket är själva grunden för den process som utgörs av valet. Den 

tredje och sista dimensionen är måluppfyllelse, vilket innebär att man uppnår de mål med 
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hjälp av valmöjligheten. De tre dimensionerna är beroende av varandra eftersom förändringar 

i varje bidrar till förändringar i dem andra (Kabeer, 2001: 19). 

 

Den första dimensionen resurser, kan vara materiella och olika former av mänskliga eller 

sociala resurser som kan bidra till att öka valmöjligheten och handlingsutrymmet för 

individen. Mänskliga resurser omfattas av individuella kunskaper, skicklighet, kreativitet, 

fantasi etcetera. Sociala resurser omfattas däremot av de krav, de skyldigheter och de 

förväntningar som finns inneboende i relationer, nätverk, kontakter och som möjliggör för 

individer att skapa sig bättre levnadsförhållanden (Ibid: 20). 

 

Distributionen av resurserna bestäms av en mängd olika institutioner. Tillgången till 

resurserna bestäms av lagar och regler. Dessa lagar och regler ger vissa aktörer makt att 

bestämma över fördelningen och utdelningen av resurserna. Följderna av detta blir, enligt 

Kabeer, att fördelningen av resurserna bestäms av den ledande aktörens fastställda prioritet 

och krav. Empowerment kan här bidra till att förändra fördelningen av resurserna, men även 

bidra till att få bättre tillgång till resurserna (Ibid: 20). 

 

Den andra dimensionen, agency, refererar till möjligheten att handla, vilket ger en 

förutsättning till förändring. Agency är kopplat till huruvida individens agerande är 

förutbestämd och styrt av rådande strukturer, men även till subjektets egen frihet att tänka och 

agera enligt egen vilja. Begreppet kan beskrivas som en process i strävan om att agera för en 

förbättrad livssituation. Kabeer menar dock att agency omfattas av ytterligare en mängd 

betydelser, bland annat av förhandling, förändring, motstånd och även av en kognitiv 

reflektionsprocess. Resurs och agency skapar tillsammans förmågan eller potentialen för 

individen att förändra sin situation och därmed slutligen uppnå den tredje dimensionen, 

nämligen måluppfyllelsen (Ibid: 21). 
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7 Analys och tolkning 
I detta kapitel analyseras vårt empiriska material med hjälp av tidigare nämnda teorier. 

Analysen är uppdelad i olika delar som byggts upp utifrån följande teman: Motstånd från 

pedagoger och rektorer, Motstånd från föräldrar, Motstånd i form av ojämlik resursfördelning, 

Ansvar samt samarbete. 

7.1 Motståndet mot förskolans jämställdhetsarbete 

7.1.1 Motstånd från pedagoger och rektorer 

Många utav våra informanter berättade om de olika former av motstånd som det hade stött på 

i sitt arbete med jämställdhet i förskolan. Motståndet visade sig bland annat i form av ett 

osynliggörande av jämställdhetsfrågan från rektorerna, bortförklaringar och förlöjligande 

kommentarer från pedagogerna. 

 

Motstånd i form av osynliggörande från rektorerna var något som Katarina och Annika 

personligen hade fått erfara. För Katarina handlade det om att rektorerna vid ett flertal 

tillfällen ignorerade hennes uppmaningar om att följa upp pedagogernas jämställdhetsarbete 

på förskolorna. Hon blev misstänksam då hon gång på gång fick höra att de hade glömt att ta 

upp det med pedagogerna och detta uppfattade hon som en form av motstånd eftersom de 

försökte att osynliggöra frågan. 

 

”... de rektorerna som inte gör det, det handlar nog inte bara om att man glömmer varenda 

gång utan också att man känner att de här inte är så viktigt eller att det är för krångligt ” 

 

Annika uttryckte samma erfarenhet på följande sätt; 

 

”Det är ju lite spännande för jag har ju sett det som ett väldigt osynliggörande av de här 

frågorna...” 

Foucault menar att motstånd kan praktiseras på många olika sätt. Ett sätt är att individen 

aktivt väljer att avstå från att agera och detta eftersom det är lättare eller bekvämare för 

individen själv (Foucault, 2002: 105f). Rektorernas ignorering och brist på engagemang 

uppfattades av genuspedagogerna som ett osynliggörande av deras arbete. På detta sätt kan 

osynliggörandet av jämställdhetsfrågan tolkas som ett motstånd eftersom rektorerna i dessa 
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fall aktivt valde att bortse från frågan. Malin hade erfarenhet av att viktig information som 

hon givit ut berörande jämställdhetsarbetet inte nådde pedagogerna, utan stannade hos 

rektorn. Detta kan också tolkas som ett osynliggörande genom att rektorn aktivt valde att inte 

föra informationen vidare till sina anställda. 

 

En form av motstånd som nästan alla våra informanter hade erfarenhet av var från 

pedagogerna i form av bortförklaringar. En av informanterna, Katarina, uttryckte det på 

följande sätt: 

 

”ja…alltså bortförklaringar…det är ju väldigt vanligt…att man säger att…nej men de var 

just denna dagen eller så där brukar de inte vara eller och så kan de ändå låta tycker jag fast 

man säger att…på alla tre filmerna som vi filmat nu…” 

 

Bortförklaringar är ett sätt för pedagogerna att stöta bort frågan och därmed frångå ansvaret 

från arbetet som de är skyldiga, enligt läroplanen, att utföra. Situationen som de ställs inför 

när genuspedagogerna filmat och visat deras bemötande av barnen blir i många fall obekväm 

för pedagogerna. Informanterna berättade att pedagogerna ofta hade en tendens att ta kritiken 

personligt, istället för att se det som något konstruktivt. Annika ansåg att det fanns för mycket 

utrymme för rektorer och pedagoger att bortse eller att inte driva frågan framåt, vilket hon 

menade var tjänstefel. Vidare, betonade hon att det fanns många olika sätt för pedagogerna att 

frångå uppdraget, vilket utnyttjades och medförde att jämställdhetsarbetet gick trögt framåt. 

 

Förlöjligande i form av kommentarer var en annan förekommande motståndsform som 

informanterna hade upplevt. I nedanstående citat uttrycker Annika sin personliga upplevelse 

av pedagogernas kommentarer. 

 
”Jag har ibland stött på ren ilska från en del, som tycker att man är helt dum i huvudet och 

rödstrumpa. Det är ju inte så vanligt men det förekommer och ganska mycket förlöjliganden 

av frågan” 

 

Foucault menar, som vi tidigare nämnt, att motstånd kan anta olika former, därmed kan 

förlöjliganden och bortförklaringar från pedagogerna tolkas som motstånd. I de sammanhang 

där genuspedagogerna hade presenterat filmat material i syfte att demonstrera ojämställt 

bemötande av förskolebarnen, hade pedagogerna känt sig angripna och tillrättavisade. Man 
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kan se det som att pedagogerna har känt sig underlägsna genuspedagogerna, vilket har lett till 

att pedagogerna hanterat situationerna med bortförklaringar och kommentarer. Detta kan 

förklaras med hjälp av Foucault som menar att det naturligt uppstår maktrelationer mellan 

individer i olika situationer. Den redan ojämlika maktbalansen förstärks i situationen där 

genuspedagogen rådgör pedagogen. Detta eftersom pedagogerna upplever sig bli 

tillrättavisade. Det resulterar i att relationen präglas av en ojämn maktfördelning. 

 

Maktrelationerna påverkar, enligt Foucault, bland annat individens sätt att uttrycka sig och 

sätt att hantera situationen (Connell, 2003: 82). Pedagogernas bortförklaringar och 

förlöjligande kommentarer kan på så sätt vara direkt kopplade till maktrelationen dem 

emellan, vilket visas genom pedagogens agerande. 

 

Foucault menar att makt står i relation till motstånd och mer eller mindre alltid existerar i 

någon form (Foucault, 2002: 105f). Pedagogernas agerande ser vi som en direkt följd av den 

maktrelation som uppstår mellan dem och genuspedagogerna. Deras handlande tolkar vi som 

ett sätt att göra motstånd mot den maktrelation som skapas i situationen. Det som 

genuspedagogen står för, det vill säga jämställdhetsarbetet, blir måltavlan för motståndet. 

Därmed blir pedagogernas motstånd i form av bortförklaringar och förlöjligande kommentarer 

indirekt ett motstånd mot jämställdhetsarbetet i förskolan. 

7.1.2 Motstånd från föräldrar 

Föräldrarna till förskolebarnen var enligt genuspedagogerna en stor motståndsgrupp. Orsaken 

till föräldrarnas motstånd handlade ofta om deras oro över hur jämställdhetsarbetet skulle 

kunna komma att påverka deras söners maskulinitet. Annika berättade exempelvis om denna 

problematik och hon framhävde att motståndet främst kom från förskolebarnens pappor. 

Papporna visade särskild oro kring huruvida jämställdhetsarbetet skulle förändra deras söners 

sexuella läggning. I nedanstående citat beskriver Annika sin erfarenhet av motståndet, mot 

jämställdhetsarbetet i förskolan, som hon träffat på hos föräldrarna: 

”Det har varit väldigt mycket skepsis från föräldrarna och speciellt pojkarnas pappor det är 

de som har varit de största motståndarna och mycket sexualiserade, jaha ska min son bli bög 

nu då eller?”  

 

Niklas hade liknande erfarenheter kring föräldrarnas föreställning om hur jämställdhetsarbetet 

kunde förändra deras söner vilket han beskrev med följande citat; 
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”Det är mer accepterat för flickor att göra manliga saker än för pojkar att göra kvinnliga och 

de kan man ibland som förälder reagera på. Om pojkarna för tydligt gör de här flicksakerna, 

då kan föräldrarna bli oroliga för barnens framtida status, den sexuella läggningen oftast. 

Om man kan bli personligt förändrad genom att leka med dockor?” 

 

Även Martin som tidigare suttit med i delegationen för jämställdhet i förskolan hade upplevt 

skepticism från pappor till barn på förskolan. Han berättar särskilt om ett jämställdhetsprojekt 

som delegationen hade utfört i Jokkmokk. 

 

”Uppe i Jokkmokk väckte det väldigt starka reaktioner hos machomännen där blev 

föräldrarna väldigt osäkra när man skulle börja jobba med de här frågorna på förskolan, 

man trodde att man på något sätt skulle ta någonting, framförallt från pojkar.” 

 

Malins uppfattning kring jämställdhetsarbetet var, liksom tidigare nämnda informanter, också 

att det främst var pappor som var negativa och därmed visade motstånd. Hon tyckte att 

maskulinitet och manlighet var ett känsligt ämne vilket hon beskrev kort i nedanstående citat; 

 

”Jag tycker också det är särskilt svårt när man kommer in och pratar manligt och 

maskulinitet, det är en het potatis...” 

 

Annika, Malin, Niklas och Martin har alltså alla upplevt motstånd ifrån pappor eller kring den 

stereotypa maskuliniteten under sina arbeten med jämställdhet. Men varför är då, 

jämställdhetsarbete på förskolan, ett så känsligt ämne, framförallt för män? Skulle 

jämställdhetsarbetet på förskolan kunna förändra den manliga stereotypa könsrollen, hos 

pojkarna på förskolan, och vad skulle detta i så fall medföra? 

 

I enlighet med Connells teori är samhället hierarkiskt uppbyggt utefter kön. Den stereotypa 

mannen befinner sig högst upp i hierarkin och dominerar över kvinnan.  En traditionell och 

stereotyp bild av manlighet, som bygger på en föreställning om den vita medelklass mannen 

som norm, gör att de män som inte kan leva upp till den stereotypa maskuliniteten förskjuts 

nedåt i hierarkin (Giddens, 2003: 124f). 
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Informanternas upplevelser kring jämställdhetsarbetet inom förskolan bekräftar Connells teori 

om genushierarkin där den vita medelklass mannen ses som norm i samhället. 

Jämställdhetsarbetet skakade om genushierarkin vilket många föräldrar upplevde som hotfullt. 

Att föräldrarnas söner på något sätt skulle avvika från den hegemoniske mannen som norm 

bidrog alltså till en rädsla. Denna rädsla byggde på att deras söner inte skulle kunna leva upp 

till samhällets ideal och därmed skulle de förpassas neråt i genushierarkin och förlora status. 

Kan föräldrarnas rädsla som, Niklas nämner i sitt citat ovan, bero på att deras söners framtida 

status skulle påverkas negativt genom att inte följa de könsnormer som finns i samhället? 

Barn som har gått på en förskola där man arbetat aktivt med jämställdhet skulle alltså få 

följder som var negativa för deras framtid? 

 

I enlighet med Connell utsätts ”avvikare” från de könsnormer som råder i samhället för olika 

former av misshandel och diskriminering (Connell, 2003: 13ff). Att avvika från könsnormen 

kan därmed vara direkt farligt för individen och kanske är det också denna rädsla som 

föräldrarna ställs inför då de kommer i kontakt med jämställdhetsarbetet på förskolan. Att 

deras söner inte ska få ta del av den status som tillskrivs männen i samhället eftersom de inte 

passar in i mallen för manlighet och därmed utsättas för utanförskap och diskriminering. 

 

Pappornas rädsla över sönernas sexualitet handlade oftast om huruvida sönerna skulle bli 

homosexuella av att exempelvis leka med dockor eller klä sig i klänning. Budskapet kring att 

jämställdhetsarbetet innebar att bredda de snäva stereotypa könsrollerna till fördel för båda 

könen framkom inte. Det var en utav informanterna som personligen hade erfarit detta, 

nämligen Annika. En pappa uttryckte det på följande sätt under ett föräldramöte där Annika 

skulle informera föräldrarna om jämställdhetsarbetet: 

 

”...jaha ska min son bli bög nu då eller?”   

 

Men varför oroar sig föräldrarna över sina söners sexualitet? 

 

En anledning kan vara att homosexuella män, som Connell menar, ofta likställs med 

femininitet. Vilket leder till att homosexuella män hamnar på samma plats som kvinnor i 

genushierarkin det vill säga längst ner (Connell 2003: 82ff). ”Stereotypt feminina lekar” på 

förskolan som exempelvis skulle kunna vara att leka med dockor eller klä ut sig till prinsessa 

associeras, i enlighet med föräldrarnas utsagor med homosexualitet. Sambandet mellan 
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homosexualitet och femininitet som Connells teori påvisar blir alltså genom föräldrarnas 

reaktioner tydlig. Därmed kan också föräldrarnas oro för huruvida deras söner ska bli 

homosexuella eller inte förknippas med lägre status i samhället. 

7.1.3 Motstånd i form av ojämlik resursfördelning 

Något som vi också upptäckte vid granskning av intervjuerna, var hur resursbristen i sig kan 

ses som ett motstånd mot ett fungerande jämställdhetsarbete. Detta eftersom motstånd i 

enlighet med Foucaults teori kan visas på olika sätt. Därmed kan oviljan att agera eller att 

fördela resurser inom olika områden ses som ett motstånd (Foucault, 2002: 105f). 

 

De resursformer som vi valde att fokusera på var kunskap och ekonomiska resurser. Det vi 

genomgående fann i alla informanternas berättelser var att det fanns brister i de ekonomiska 

resurserna som avsattes för jämställdhetsarbetet i förskolan. Bristen bidrog till att 

pedagogerna inte fick den reflektionstid som krävdes för jämställdhetsarbetet. Förskolans 

budget var dessutom ofta otillräcklig för att kunna tillsätta vikarier för denna typ av arbete. 

 

”Vi har ingen budget och personalen får inte mer tid för det här, de får ingen extra tid att 

reflektera utan de ska fånga in allting det här är ett sådant arbete som de ska göra och det 

står ju i läroplanen…så det är klart att de ska ha planeringstid till det…man behöver 

reflektions tid…det är en process att jobba med jämställdhet…och det prioriteras inte 

ekonomiskt” 

 

I det ovanstående citatet ger Katarina sin bild av hur bristen på ekonomiska resurser påverkar 

hennes arbete. 

 

I enlighet med Kabeers teori kring hur lagar och regler ger vissa aktörer makten vid 

fördelningen av resurser, kan man se hur varje enskild rektor får makten att fördela resurserna 

utifrån dennes prioriteringsområde inom förskolan (Kabeer, 2001: 20). Detta innebär att 

jämställdhetsarbetets framgång på förskolan blir beroende av rektorns satsning eller intresse. 

Pedagogernas arbete med jämställdhet påverkas på så sätt också av rektorns prioriteringar 

eftersom denne kan välja bort att sätta in de vikarier som krävs för att pedagogerna skall 

kunna avsätta tid för reflektion. 
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Informanterna berättade om att pedagogerna ofta inte hade den grundläggande teoretiska 

kunskapen som krävdes för ett lyckat jämställdhetsarbete. Exempelvis menade Annika att 

många pedagoger inte förstod att kön spelade någon roll i förskolan eller att kön innebar ett 

maktperspektiv. Avsaknaden av teoretisk kunskap bidrog till att pedagogerna hade svårt att se 

sambandet mellan deras bemötande av barnen och reproducerandet av traditionella könsroller. 

Därmed var det också svårt att utveckla jämställdhetsarbetet i praktiken. 

 

Enligt Naila Kabeer benämns det tillstånd då individen inte har några valmöjligheter som kan 

bidra till en förändrad situation som disempower (Kabeer, 2001: 18f). Bristen på resurser 

medför att pedagogerna hamnar i ett tillstånd där de blir oförmögna att påverka sin situation. 

Pedagogerna ges ingen möjlighet att upprätthålla ett välfungerande jämställdhetsarbete då de 

inte får tillgång till de ekonomiska och kunskapsmässiga resurser som krävs. Man kan se det 

som att pedagogerna hamnar i ett tillstånd av disempower. 

7.2 Samarbete  

Samarbetet mellan genuspedagogerna och kommunen varierade, men i de flesta fall var 

samarbetet näst intill obefintligt. En av våra informanter uttryckte det på följande sätt: 

 

”…här fungerar det ganska dåligt men i den andra kommunen som jag förut arbetade i 

fungerar det väldigt bra. Så det är nog lite olika hur intresserade de är och vilken prioritet 

det har å sådär…” 

 

Att samarbetet mellan genuspedagogerna och kommunerna i de flesta fall inte fungerade, 

berodde, enligt några informanter, på frånvaron av prioritet och intresse från kommunerna. 

Genuspedagogerna kände sig oftast ensamma i sitt arbete och saknade någon att vända sig till. 

Kommunerna hade uppfattningen om att de hade uppfyllt sin del av ”uppdraget” genom att 

anställa en genuspedagog. Annika utryckte sin erfarenhet av detta på följande sätt: 

 

”Vi har ju två genuspedagoger tänker de och så tycker de att det är jätte bra för då har de 

liksom bockat av det”  

 

Många av våra informanter, Annika, Malin, Katarina och Niklas, kommenterade även 

kommunens brist på uppföljning och utredning av jämställdhetsarbetet på förskolorna. Ingen 

av våra informanters arbetsgivare eller kommun krävde någon form av feedback av deras 
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arbete på förskolorna. Kommunen verkade inte intresserad av att veta hur arbetet fungerade 

eller hur genuspedagogerna hade det i sitt arbete. Kommunens brist på intresse och 

engagemang ansåg våra informanter var olyckligt och otillfredsställande. 

 

Hur ska kommunens brist på engagemang tolkas? 

 

Enligt Kabeer innebär agency att individen har möjlighet att handla, vilket är en förutsättning 

för att det ska kunna ske en förändring. Individens möjlighet till handling är starkt förknippad 

med de samhällsstrukturer som råder samt med individens egen vilja att agera (Kabeer, 2001: 

21). Kommunernas brist på intresse och prioritering av jämställdhetsarbetet i förskolan hade, 

enligt genuspedagogerna, en negativ inverkan på deras arbete. För att genuspedagogerna ska 

kunna bidra till förändring, det vill säga att bryta de traditionella könsrollerna, måste de alltså 

ha handlingsutrymme. Kommunen kan bidra med att skapa handlingsutrymme först då de 

väljer att engagera sig i frågan. Ett aktivt deltagande från både parterna krävs för att ett 

samarbete mellan dem ska kunna inledas. 

 

Samarbetet mellan genuspedagogerna och förskolorna fungerade däremot bättre och många 

av våra informanter uttryckte sig positivt. De flesta ansåg att samarbetet förbättrats de senaste 

åren. Detta trodde genuspedagogerna berodde på att intresset för jämställdhetsarbetet bland 

pedagogerna och rektorerna ökat. Jämställdhet har de senaste åren blivit en allt viktigare fråga 

i samhället, vilket också medfört att trycket på förskolans arbete med jämställdhet har ökat. 

En anledning kan vara att jämställdhetsarbetet fördes in år 1998 i läroplanen för förskolan (se 

bakgrund). Detta kan ha påverkat jämställdhetsarbetets prioritering bland pedagogerna. En 

ytterligare anledning kan vara att staten utförde en offentlig utredning i början av 2000-talet i 

syfte att utvärdera arbetet på förskolorna i Sverige. Utredningen visade att förskolorna inte 

levde upp till läroplanens mål om jämställdhet, det vill säga att motverka de traditionella 

könsrollerna (se utdrag nedan). 

 

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller flickor och pojkar ska i 

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

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 98, 1998: 8). 

 

Staten tillsatte, på grund av resultatet från utredningen, en delegation som skulle sätta fokus 

på jämställdhetsarbetet på förskolan samt starta upp jämställdhetsprojekt runt om i landet. En 
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av våra informanter, Martin, som satt med i delegationen berättade om hur olika projekt sattes 

igång som ett försök för att få fart på förskolornas jämställdhetsarbete. 

 

”Tanken var väl att man skulle kunna använda de här projekten sen då i framtiden som 

inspiratörer så att även andra kunde se att de kan komma igång” 

 
Delegationen för jämställdhet delade ut 6-7 miljoner kronor till olika projekt spridda över hela 

landet. Delegationens uppdrag var att lyfta fram och premiera jämställdhetsarbete av god 

kvalitet i förskolan (se sammanfattningen av Martins intervju). Martins roll i delegationen var 

att som expert inom området bidra med kunskap och praktisk erfarenhet. 

 

Det ökade trycket på förskolornas jämställdhetsarbete de senaste åren skulle alltså kunna vara 

ett resultat av statens införande av jämställdhet som mål i läroplanen samt delegationens 

arbete i förskolorna. Pedagogerna kan exempelvis ha blivit inspirerade av de olika projekten 

och därmed sporrade att arbeta mer aktivt med jämställdhet. Detta kan i sin tur ha lett till ett 

bättre samarbete mellan dem och genuspedagogerna. 

7.3 Ansvar 

När vi ställde frågan till våra informanter om de tyckte att kommunen tog sitt ansvar när det 

gällde jämställdhetsarbetet i förskolan svarade alla nej. Alla var eniga om att kommunen inte 

följde upp och utvärderade genuspedagogernas arbete på förskolorna tillräckligt. Martin 

tyckte att det var kommunens ansvar att se till att trycka på och stötta förskolorna i sitt 

jämställdhetsarbete, något som de idag inte gör. Detta var särskilt viktigt eftersom han ansåg 

att det fanns brister i pedagogernas kunskaper om tillvägagångssättet. Jens Orback tyckte 

också att det behövdes mer tillsyn i form av uppföljningar, detta för att se till så att 

förskolorna verkligen arbetade med jämställdhet. 

 

Kabeer menar att sociala resurser omfattas av krav, skyldigheter och förväntningar på olika 

typer av relationer. De sociala resurserna möjliggör för individen att förbättra sin situation 

(Kabeer, 2001: 20). I förskolans fall kan man se genuspedagogerna och kommunen som en 

social resurs med syfte att skapa en bättre förskola. Relationen mellan genuspedagogerna och 

kommunen präglas av krav, skyldigheter och förväntningar gentemot varandra. Om parterna 

inte fullföljer sina åtaganden som relationen vilar på försvårar detta utvecklingen av ett 

förbättrat jämställdhetsarbete i förskolan. 
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Varför tar då inte kommunen sitt ansvar? Varför sker inte de uppföljningar som 

genuspedagogerna efterfrågar? 

 

Kan en anledning vara att samhällets maktstruktur påverkar kommunens engagemang i 

förskolornas jämställdhetsarbete? Connell menar att staten innehar makten att placera 

genusfrågor på agendan och därmed har de också makten att kunna reglera samhällets 

genusrelationer (Connell, 2003: 82ff). Svaret skulle alltså kunna sökas i statens 

bortprioritering av jämställdhetsfrågan. Bortprioriteringen bidrar till att samhällets 

genusrelationer lever kvar. Eftersom kommunen är en statlig myndighet är de aktivt med och 

vidmakthåller de traditionella könsrollerna. På så sätt kan kommunens bristande ansvar i 

uppföljningen av jämställdhetsarbetet i förskolan vara en direkt följd av statens 

bortprioritering av frågan. Jämställdhet ses helt enkelt inte som tillräckligt viktigt. 
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8 Egna reflektioner 
Det går kanske inte att dra några direkt generaliserande slutsatser kring förskolans 

jämställdhetsarbete från resultatet av vår uppsats i alla fall inte utifrån ett nationellt 

perspektiv. Vilket beror delvis på mängden informanter och delvis på uppsatsens 

avgränsningar. Uppsatsen behandlar upplevelsen av motstånd utifrån en aktör, det vill säga 

genuspedagogerna, resultatet blir därmed inte fullständigt och behöver vidare kompletteras 

med andra aktörers upplevelser. Uppsatsen skulle dock kunna fungera som en grund för en 

fördjupad studie över jämställdhetsarbetet i förskolan och dess motstånd. 

 

En slutsats som emellertid går att dra utifrån våra informanters berättelser är att arbetet med 

jämställdhet i förskolor, i Göteborg och i närliggande kommuner, verkar möta en hel del 

motstånd. Genuspedagogernas arbete verkar långt ifrån enkelt då de ofta är de som får stå som 

måltavlor för motståndet. Föräldrar, rektorer och kommuner är i enlighet med vår empiri de 

huvudsakliga motståndsaktörerna. Dessa aktörer använder sig av olika former av motstånd för 

att sätta sig emot det jämställdhetsarbete som förskolorna, enligt läroplanen (Lpfö 98), har en 

skyldighet att utföra. Eftersom läroplanen har funnits sedan 1998 och det därmed inte borde 

vara en nyhet, att ett jämställdhetsarbete ska ske på förskolan, trodde vi inte att motståndet var 

så stort som det tydde sig vara. Kanske hade det dock blivit en betydlig skillnad för 

genuspedagogernas arbetssituation om rektorerna och kommunerna hade tagit en större del av 

ansvaret för jämställdhetsarbetet i förskolan. Vi tror i alla fall att detta hade underlättat 

genuspedagogernas arbete så att de slapp den motvind som de för närvarande ständigt arbetar 

emot. 

 
Det som väckt mest funderingar under uppsatsens gång är informanternas erfarenheter från 

föräldrars reaktioner på jämställdhetsarbetet. I många fall har föräldrar och då särskilt pappor 

sett jämställdhetsarbetet som ett hot mot den traditionellt manliga könsrollen. Detta trots 

genuspedagogernas försök att förklara motivet med arbetet. Man har inte sett 

jämställdhetsarbetet som en tillgång i förskolans verksamhet utan snarare något som skulle 

kunna förändra deras söners sexualitet. Vi tyckte det var intressant att fokus lades på sönernas 

sexuella läggning snarare än på hur jämställdhetsarbetet kunde bidra till en breddning av de 

snäva traditionella könsrollerna hos både flickor och pojkar. I många fall förknippades 

jämställdhetsarbetet direkt med homosexualitet vilket bidrog till starka negativa reaktioner. 

Vad säger egentligen det om dagens syn på homosexualitet? 
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8.1 Förslag på vidare forskning 

I ett samtal med en utav våra informanter (efter utförd intervju) hamnade vi i en diskussion 

kring sexualitet hos barn. Informantens uppfattning var att sexualitet hos barn var tabubelagt 

att prata om eftersom man ansåg att barn inte hade någon sexualitet. Trots detta utgick, 

pedagogerna på förskolan, från den heterosexuella normen vilket direkt bidrog till att skapa 

förväntningar på barnens sexuellaläggning. Diskussionen kring homosexualitet i förskolan 

väckte lust att undersöka fenomenet vidare. Kanske skulle detta vara ett intressant ämne att 

belysa i en framtida uppsats för någon utav oss? 

8.2 Slutord 

Som en avslutning på vår uppsats tycker vi det är viktigt att påpeka kommunen och 

rektorernas roll i förskolans jämställdhetsarbete. Det krävs resurser både i form av kunskap 

och pengar för att förskolorna ska kunna upprätthålla ett väl fungerande jämställdhetsarbete. 

Samhällsstrukturen ser vi som kärnan till jämställdhetsarbetets tröghet. Men eftersom det är 

ett betydligt svårare och mer tidskrävande uppdrag att förändra strukturen, anser vi att det är 

upptill kommunerna och rektorerna på förskolorna att dra sitt strå till stacken för 

jämställdhetsarbetet. Kanske skulle ett engagemang från dessa parter också ge ett avtryck i 

resten av samhället. Barnen på förskolan bär ju trots allt samhällets framtid på sina axlar. 
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