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Abstract  
 
Syftet med vår studie är att undersöka vilket konkret genomslag som jämställdhets- och 

genusarbetet i den svenska förskolan har fått på tre områden: kompetens, resurser och 

motivation. Frågan om hur jämställdhetsarbetet tar sig uttryck genom förskolepedagogernas 

och de ansvarigas val av material och leksaker berörs också. Studien baserar sig på fyra 

stycken kvalitativa intervjuer med en barnskötare och tre förskollärare. Det empiriska 

materialet har analyserats och belysts utifrån implementeringsteorin med dess s.k. tre pelare: 

förstå, kan och vill. Materialet visar att det verkar finnas en hel del av kompetens, resurser 

och motivation på de aktuella förskolorna. Slutsatsen blir att jämställdhets- och genusarbetet 

ligger relativt långt framme på dessa förskolor. Detta avspeglar sig också i valet av material 

och leksaker, vilket är knutet till ett ofta könsneutralt synsätt.  

 

Nyckelord: jämställdhet, genus, förskola, kompetens, resurser, motivation, leksaker.  
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Inledning(
Läroplanen syftar till vägledning och inspiration för hur pedagogerna ska arbeta och vilka 

mål de ska sträva mot. När det gäller den övergripande ambitionen på genusområdet heter det 

att förskolan ska främja alla barns lika möjligheter, närmare bestämt efter deras förmågor, 

inte efter könstillhörighet. I detta ligger att motarbeta traditionella könsroller och tillhörande 

könsmönster.1 Givet denna strävan blir det intressant att undersöka i vilken utsträckning den 

fått genomslag i den praktiska verkligheten ute på förskolorna. Formulerat på annat sätt kan 

frågan ställas gällande vilken handlingsfrihet detta ger förskolepedagogerna. Dels handlar det 

om att motverka traditionella könsroller, dels om att främja lika möjligheter, oavsett kön på 

barnen. Vilka konsekvenser får en sådan strävan för pedagogernas handlingskraft och 

handlingsfrihet?  

 
Den teori som används som huvudsaklig utgångspunkt i denna undersökning är 

implementeringsteorin. Grundtesen i denna teori handlar om vilken grad av handlingskraft 

och handlingsfrihet pedagogerna har. I teorin talas också om tre pelare i form av förstå, kan 

och vill. Det är motiverat att göra en fördjupande undersökning om hur pedagogerna praktiskt 

arbetar, betraktat utifrån implementeringsteorins tre pelare.  

Syfte(och(frågeställningar(
Syftet med föreliggande undersökning är att genom framför allt implementeringsteorin belysa 

hur förskolepedagoger arbetar med jämställdhet, t.ex. vad gäller vilka slags genusrelaterade 

perspektiv som pedagogerna utgår från i sin verksamhet, och därtill vilka leksaker och annat 

material som förskolebarnen tillhandahålls. Det senare blir rimligtvis en konsekvens av det 

föregående. Utifrån detta blir följande frågeställningar intressanta: 

• Vilket konkret genomslag har jämställdhets- och genusarbetet i förskolan fått när det 

gäller kompetens, resurser och motivation hos pedagogerna?   

• Hur får jämställdhetsarbetet uttryck genom val av material och leksaker? 

 
Detta relaterar direkt till implementeringsteorin med sina tre pelare. På vilket sätt detta är 

fallet kommer att framgå tydligare i det som följer.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1Lpfö 98 rev (2010), sid. 5. 
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Bakgrund(
Anledningen till att vi valde att skriva om genus och jämställdhet, och deras innebörd, är inte 

så lite att det i vårt samhälle existerar en vida spridd idé om att pojkar och flickor är olika 

redan från födelsen. Till detta hör också den manliga överordning och kvinnliga 

underordning som funnits så länge i vårt samhälle, och som fortfarande lever kvar. Vår 

förskollärarutbildning har inkluderat en hel del litteratur om genus. Detta har medfört att vi 

nu ser på frågor kring kön och genus ur ett annat och dessutom djupare perspektiv än vad vi 

förmått tidigare. Föreställningen om de sociala konstruktionernas betydelse när det gäller att 

ge upphov till skillnader mellan pojkar och flickor, och mellan kvinnor och män, gjorde att vi 

fick ett slags aha-upplevelse. En tanke som detta resulterade i handlade om uppfostran: är det 

så att vi, när vi var unga flickor, blev uppfostrade till att vara vårdande? Är detta med andra 

ord ett resultat av social påverkan? Samma sak med vissa beteenden och estetiska 

preferenser: hur kommer det sig att vi tjejer/kvinnor inte gärna går in i fysiska slagsmål, och 

hur kommer det sig att vi tenderar att gilla vissa typiska ”tjejfärger” (inte minst rosa), istället 

för vissa andra färger, som kanske snarare etiketteras som ”killfärger”?  

 
En annan fråga som inställer sig, givet detta, är följande: hur hade vår identitet gestaltat sig 

idag om vi, som uppväxande flickor, hade blivit exponerade för den typ av social påverkan 

som uppväxande pojkar blir föremål för? Med andra ord, hade vi i så fall, som vuxna 

kvinnor, idag ägnat oss åt fler typiskt maskulina saker? Hade vi haft fler typiska manliga 

intressen t.ex.? Dessa funderingar och problematiseringar kring kön och genus gör att vi 

upplever det som både intressant och relevant att rikta uppmärksamheten på hur pedagoger i 

förskolemiljön samtalar kring frågor om genus och jämställdhet mellan könen. Och hur 

arbetar pedagogerna egentligen med dessa viktiga frågor i praktiken? 

 
I denna undersökning används begreppet genus av en speciell anledning. Poängen är att vi 

människor formas i ett socialt och kollektivt sammanhang, inte minst gäller detta i relation till 

vår (biologiska) könstillhörighet. Med andra ord, det kön vi föds till i rent biologiskt 

hänseende bestämmer vilka förväntningar som kulturen och den sociala miljön sedan lägger 

på oss. Det är så vi framför allt skapas som män och kvinnor i samhället. I enlighet med 

Henry, Gurdal & Asplund Carlsson blir genus därmed en kulturell förklaring av kön.2 (När 

det gäller diskussionen kring innebörden av jämställdhet, återkommer vi till det i avsnittet om 

tidigare forskning nedan.)   
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2 Henry, A., Gurdal, S. & Asplund Carlsson, M. (red.) (2011), s.138-139. 
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När det gäller att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår, är genus ett viktigt 

begrepp. Genus är en beteckning för det sociala och kulturella könet. I detta ryms de i 

samhället existerande föreställningarna om vad som är kvinnligt respektive manligt. 

Genusbegreppet är knutet till de olika attityder och värderingar om kvinnor och män som 

kommer till uttryck i samhällslivet. Detta innebär också att begreppet hela tiden är 

föränderligt, vilket medför att dess innebörd skiftar beroende på kultur och tidsepok. 

Begreppets icke-statiska karaktär medför också att genus kan sägas skapas varje dag, i varje 

situation. Den tillhörande, djupt rotade men inte alltid medvetna uppdelningen i manligt 

respektive kvinnligt ackompanjerar genusbegreppet. Ett måhända trivialt exempel på hur 

genus skapas är betecknandet av rosa som "flickfärg" och blått som "pojkfärg". Av detta 

följer att både förskola och skola i hög grad bidrar till att skapa genus. En nyckelfråga i det 

sammanhanget är om konsekvensen av detta blir att en mer eller mindre jämställd 

förskoleverksamhet tar form. I alla händelser ligger det i vår gemensamma makt - barn, 

elever och pedagoger och andra vuxna tillsammans - att skapa genus på ett sätt som främjar 

jämställdhet.3 

 
2003–2006 tillsatte Sveriges regering en jämställdhetsdelegation för förskolan. Tidigare 

forskning hade nämligen visat att förskolan hade en tendens att förstärka traditionella 

könsroller och könsmönster, istället för att motverka dem. Delegationens primära uppgift var 

att främja och utveckla jämställdhetsarbetet både i förskolor med kommunal huvudman och i 

förskolor med enskild huvudman. Delegationen presenterade två centrala förslag och 

överväganden ifråga om jämställdhetsarbete i förskolan:  

• Resurser får inte vara ett hinder för jämställdhetsarbetet 

• Det finns ett behov av utbildning och kunskap på området 

Delegationen gjorde även gällande att det finns risker med att addera fler mål och regler i 

styrdokumenten. Det skulle kunna bli kontraproduktivt med alltför många mål. Risken skulle 

bli att mängden mål gör det omöjligt att följa alla, med konsekvensen att det ankommer på 

personalen att själva välja vilka målsättningar som bedöms som viktigast. Enligt delegationen 

är det av större vikt att försöka förmå förskolorna att följa de redan uppsatta målen, än att 

sätta upp ännu fler mål.4 Regeringen gjorde också 2004 en utredning om förskolans 

svårigheter med att uppnå de jämställdhetsmål som läroplanen specificerar. En central fråga i 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3 Länsstyrelsen Västmanland, Västerås (2010).  
4 Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006), s. 12. 
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sammanhanget är vad det är som gör det svårt att bedriva jämställdhetsarbete i förskolan. När 

delegationen började undersöka bristerna i jämställdhetsarbetet inom förskolan, kunde tre 

möjliga faktorer urskiljas som kunde förklara situationen:   

 
• Brist på lagar och förordningar inom området. 

• Brist på resurser som krävs för att genomföra arbetet. 

• Brist på kunskap hos personal och ansvariga när det gäller jämställdhet, demokrati 

och värdegrund i förskolan.5 

 
I förskolans läroplan finns också klart uttalade mål kring jämställdhet:  
 
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 skall motverka traditionella könsmönster och könsroller.  
 
Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller.6 
 
Endast de tre sista raderna finns inkluderade i den nya läroplanen. Kan detta möjligen bidra 

till att göra pedagogerna osäkra på hur jämställdhetsarbete bör bedrivas? Wahlström påpekar 

att jämställdhetsarbete kan innebära en stor utmaning. Även om det egentligen inte är så svårt 

att arbeta med sådana frågor, kan det ändå vara lätt att ge upp. Om målet med 

jämställdhetsarbetet är tydligt och klart, och om det finns ett helhetsperspektiv, blir det lättare 

att hålla kursen, så att arbetet med de olika faktorerna på ”detaljnivå” går i samma riktning. 

En stor förändring möjliggörs av många mindre steg i samma riktning.7  

 

Tidigare(forskning(
Svaleryd resonerar kring svårigheterna med att nå jämställdhet. En faktor som ofta försvårar 

diskussionen kring jämställdhet och kön är det faktum att många människor i detta 

sammanhang börjar diskutera i termer av manligt och kvinnligt, detta utifrån ett biologiskt 

färgat synsätt där de två könen ses som varandras motpoler.8 

 
Josefson diskuterar det synsätt som gör gällande att tjejer och killar föds olika och att det 

därmed skulle finnas ”naturliga” skillnader mellan könen. Skillnader som skulle göra att 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5 Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006), s. 12."
6 Lpfö 98 rev (2010), sid. 5.  
7 Wahlström (2003), s.136-139. 
8 Svaleryd (2003), s.39."
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tjejer och killar både är och beter sig på vissa könsspecifika sätt. Men även om det utförts 

experiment på detta område för att undersöka om sådana biologiska skillnader skulle vara en 

hållbar förklaring till att tjejer och killar uppvisar nämnda olikheter, så har det inte gått att på 

ett övertygande sätt påvisa biologiska grunder för olikheterna. Därför går det inte att från ett 

biologiskt perspektiv förklara vare sig existerande skillnader mellan tjejers och killars 

beteenden eller skillnaderna i olika förväntningar som riktas mot de olika könen. Istället har 

forskning påvisat att skillnaderna i beteenden, uppfattningar och förmågor är mycket större 

inom gruppen killar och inom gruppen tjejer, än mellan könen. Därför är det snarare sociala 

och kulturella förväntningar på tjejer och killar som är mest avgörande för de skillnader som 

kan ses mellan könen. De roller som vi människor fostras in i, formar oss från allra första 

början. Denna tidiga påverkan hänger sedan med oss resten av våra liv. Den första fråga som 

ställs när ett barn föds brukar ofta vara om det blev en flicka eller en pojke.9 

 
John & von Sabljar hävdar att målet med jämställdhetspedagogik ska vara att barnen ska bli 

hela människor som har tillgång till både traditionellt manliga och traditionellt kvinnliga 

egenskaper, förmågor och aktiviteter. För att uppnå detta krävs att man stärker och 

uppmuntrar olika egenskaper och aktiviteter hos flickor respektive pojkar. Ett exempel på 

detta är att flickor ofta behöver utveckla sin förmåga att tävla och att våga misslyckas, medan 

pojkar behöver utveckla sitt språk och förmågan att samarbeta. Arbete i könsdelade grupper 

kan provas, men det är väsentligt att vara införstådd med varför det görs, så att arbetet inte 

motverkar sitt syfte.10  

 
John & von Sabljar ger exempel på vissa områden inom vilka jämställdhets- och genusarbete 

kan bedrivas. Kompensatorisk träning är ett sådant område och syftet är att ge utrymme åt 

aktiviteter och handlingar som behöver stärkas hos respektive kön. Det kan innebära att man 

särskilt fokuserar på, och ger beröm för, de aktiviteter och egenskaper som upplevs vara i 

behov av stimulans och förstärkning. Ett exempel kan vara att berömma en flicka som utför 

en modig handling. Ett annat område är att vara en god förebild, vilket innebär att 

förskolepedagogerna strävar efter att föregå med gott exempel. Ytterligare områden som 

nämns är att stärka självkänslan hos barnen, vilket kan handla om att pedagogerna medvetet 

arbetar med att se och bekräfta barnen, samtidigt som beröm av prestationer tonas ned; vidare 

att minska negativ uppmärksamhet, vilket inte minst innebär att lägga fokus på det positiva 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 Josefson (2005), s.6-7.  
10 John & Von Sabljar (2005), s. 37-39. 
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istället för det negativa i den dagliga verksamheten; upplägget med delade grupper, där 

tanken är att man ska ägna sig åt kompensatorisk träning och uppmuntra ett större mått av 

balanserad personlig utveckling; analys, slutligen, där man ägnar sig åt att analysera allt från 

böcker till bilder och leksaker.11  

 
Detta ligger i linje med den aktuella undersökningens tema. Om den övergripande ambitionen 

på genusområdet (inom förskolan) är att främja alla barns lika möjligheter – efter deras 

förmågor och inte efter deras könstillhörighet – och om ambitionen samtidigt är att motarbeta 

traditionella könsroller och mönster, så är en balanserad personlig utveckling önskvärd. 

Därigenom kan olika förmågor hos de unga stimuleras på ett positivt sätt, samtidigt som en 

mer ensidig utveckling mot ”stereotypa flickor” och ”stereotypa pojkar” bör kunna 

motverkas. 

 
Inga Wernersson har via en enkätundersökning analyserat vad begreppet jämställdhet innebär 

för förskollärare och lärare som arbetar med barn i årskurs 1-9. Skillnaderna i synen på 

jämställdhet är små eller nästan obefintliga. Det finns dock ett undantag: påståendet (i 

enkäten) att jämställdhet betyder lika andel kvinnor och män i alla sorters verksamheter 

bejakas av ca 1 av 3 undersökningsdeltagare, utom bland manliga förskollärare, där varannan 

person instämmer i påståendet. Wernersson gör gällande att manliga förskollärare befinner 

sig i en extrem könsmässig minoritet och att obalansen mellan könen i förskolläraryrket 

speciellt har uppmärksammats. Det har också en betydelse hur länge sedan läraren fick sin 

utbildning och hur lång yrkeserfarenheten är. Hur en person uppfattar innebörden i begreppet 

jämställdhet kan tänkas variera med den aktuella livssituationen. Det är rimligt att frågor 

kring fördelning av föräldraansvar är mer centrala i en yngre grupp med småbarnsföräldrar, 

vilket kan influera deras syn på jämställdhet.12 

 
Sammanfattningsvis beskriver Wernersson att det utifrån pedagogernas enkätsvar finns 

åtminstone två sätt att karaktärisera det jämställda samhället. Det ena mönstret som 

framkommit har Wernersson valt att kalla jämställdhet är likhet och det andra mönstret har 

fått benämningen jämställdhet är balansering av olikhet. Dessa uppfattningar motsvaras av 

två klassiska antaganden om köns- och genusordningens grund: (1) likhet som snedvridits av 

makt och tradition, och (2) genuin särart, möjligen biologiskt baserad sådan.13  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
11 John & Von Sabljar (2005), s. 39-44."
12 Wernersson (2009), s.34. 
13 Wernersson (2009), s.38."
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Nashmil Modarresi nämner att alla förskolor enligt skollagen måste främja jämställdhet 

mellan könen. Modarresi har besökt en förskola där han intervjuat och observerat hur 

pedagogerna arbetar med jämställdhet och genus, dock inte utifrån implementeringsteorin. 

Men resultatet kan ändå vara av intresse i detta sammanhang. En sak som Modarresi 

diskuterar är hur barnen i förskolan tilltalas, för detta är en av flera aspekter av ett medvetet 

jämställdhetsarbete. Han lyfter fram att de aktuella pedagogerna alltid bemöter barn som 

individer, mer så än utifrån deras könstillhörighet. Pedagogerna säger t.ex. aldrig ”flickor” 

eller ”pojkar”. Dessa pedagoger berättar vidare att barnen inte är medvetna om vilka färger 

som ”passar” flickor eller pojkar. Även genom deras lekar märks att barnen inte är påverkade 

på ett sätt som leder till mer könsspecifika lekar.14 

 
Modarresi refererar vidare till Kristina Henkel som hävdar att förskolan många gånger 

förstärker stereotypa könsroller hos barn. Henkel menar att om förskolor inte jobbar medvetet 

med genus är risken stor att de vuxna, ofta omedvetet, generaliserar barnen utifrån deras kön, 

så att de inte ser individen. Henkel menar också att de s.k. härskartekniker som barn lär sig 

ofta kommer från vuxna människor. Detta innebär också att det är de vuxna som måste ta 

tillbaka ansvaret och inse vilka som faktiskt förmedlar de stereotypa normerna. På förskolor 

där personalen utbildats i dessa frågor och ägnar sig åt ett konkret jämställdhetsarbete, är 

resultatet ofta att barnen blir mer harmoniska och mer avslappnade.15 

 

Implementeringsteorin(
Implementeringsteorin omfattar tre perspektiv: (1) det traditionella perspektivet, som innebär 

att beslutsfattaren styr och att tillämparen förväntas följa styrningen. Grunden för detta 

perspektiv är rationalistiskt; (2) närbyråkratsperspektivet, som handlar om dem som arbetar 

med människor, i direktkontakt med dessa. Väsentliga exempel är inom sjukvården, skolan 

eller socialtjänsten. Enligt Lipskys närbyråkratsperspektiv tas de viktigaste besluten på 

organisationens lägsta nivå, i skolan handlar det exempelvis om lärarna, som utgör den lägsta 

nivån där; (3) nätverksperspektivetet, som innebär att implementeringen sker i en interaktion 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
14 Modarresi (2008). 
15 Modarresi (2008). 
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mellan varierande aktörer. Dessa aktörer kan vara statliga, privata eller kommunala och agera 

utifrån position eller intresse. 16 

 
Mer konkret handlar närbyråkratsperspektivet om de personer som arbetar med människor på 

ett eller annat sätt, exempelvis inom sjukvården, skolan och socialtjänsten. Arbetet med 

människorna förutsätter att närbyråkraterna tar individuell hänsyn till de brukare/klienter, 

elever eller patienter de ska tjäna. Till detta kommer att närbyråkraterna har den sakkunskap 

som är nödvändig för att de ska kunna sköta sitt arbete på ett professionellt sätt. En central 

aspekt av detta kretsar kring hur stort handlingsutrymme närbyråkraten har när det gäller det 

praktiska arbetet. 17 

 
Teorin är ett bra analysverktyg som med hjälp av pelarna förstå, kan och vill kan bidra till att 

ge en överblick över det pågående genusarbetet inom förskolan. 

 

Förstå 

(Kompetens) 

Kan 

(Resurser) 

Vill 

(Motivation) 

• Styrdokumenten 

• Innebörden av 

jämställdhet 

 

• Möjlighet att 

genomföra 

implementeringen 

• Resurser (tid, pengar, 

utbildning) 

• Lärarens personliga 

vilja att genomföra 

implementeringen 

 

 

I det här sammanhanget kan kompetens förstås som bl.a. genusmedvetenhet och förståelse för 

innebörden av jämställdhet (genusrelaterade perspektiv); resurser kan handla om tid och 

pengar; motivation bör inte minst förstås som lärarens vilja att i praktiken genomföra det som 

behöver genomföras för att göra verklighet av den jämställdhetsambition som finns 

formulerad i styrdokumenten. Detta relaterar direkt till implementeringsteorin med sina tre 

pelare: kompetens är att förstå, resurser är att kunna och motivation är att vilja. Så om 

pedagogen förstår innebörden av jämställdhet, om pedagogen faktiskt kan genomföra ett 

jämställdhetsarbete (förutsatt att det finns resurser som bl.a. tid och pengar) och om 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
16 Sannerstedt i Rothstein, Bo (2001), s.21-24. 
17 Sannerstedt i Rothstein, Bo (2001), s.21-24."
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pedagogen i själva verket vill arbeta för att främja ökad jämställdhet, så är detta lätt att knyta 

till implementeringsteorins ramverk. 

Metod(
Efter att vi hade bestämt oss för att undersökningen skulle kretsa kring förskolepedagogernas 

jämställdhetsarbete, kom vi fram till att semistrukturerade intervjuer skulle förse oss med det 

empiriska underlaget. En sådan kvalitativ undersökningsmetod motiverades av vår önskan att 

få en personlig och detaljerad inblick i de intervjuade pedagogernas praktiska verksamhet. 

Som framgått tidigare handlar en aspekt av detta om hur jämställdhetsarbetet avspeglas i val 

av material och leksaker. Att ställa frågor (och följdfrågor) i en konkret intervjusituation 

öppnar upp för fler möjligheter att få en god bild av hur olika pedagoger tar sig an detta 

arbete. Av den anledningen lämpade sig semistrukturerade intervjuer bra; samma 

grundläggande frågor ställdes till samtliga intervjupersoner, samtidigt som utrymme gavs för 

öppna svar. Å ena sidan har undersökningen ett tydligt syfte, å andra sidan är 

svarsmöjligheterna flexibla och öppna. Den som intervjuas bestämmer till stor del själv 

strukturen på svaren. På så vis kom också intervjuerna att mer likna öppna dialoger, vilket 

också känns mer naturligt, både för den som intervjuar och kanske också för 

intervjupersonerna. Vi konstruerade en intervjuguide med ett antal relevanta frågor, vilka 

utgjorde det grundläggande underlaget för intervjuerna (se bilagan).  

 
Sammanlagt fyra intervjuer gjordes, på två olika förskolor. Vi valde att kontakta förskolor 

som vi tidigare hade haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på. I samband med dessa 

telefonsamtal berättade vi om syftet med den aktuella undersökningen. Bland annat påpekade 

vi att förskolorna själva fick bestämma vilka som skulle bli intervjuade. När alla 

förberedelser var gjorda, inte minst formulerandet av konkreta intervjufrågor, kontaktade vi 

på nytt de aktuella förskolorna, för att avtala om intervjutider. Vi var tvungna att anpassa oss 

efter intervjupersonernas scheman, vilket avgjorde vilka dagar intervjuerna kunde 

genomföras. Resultatet blev att vi sedan intervjuade tre förskollärare och en barnskötare. Att 

det blev just detta urval hade också att göra med vilka personer som var tillgängliga under 

den aktuella intervjuperioden. Samtliga fyra intervjupersoner är kvinnor och åldersmässigt är 

de samtliga i 50-60-årsåldern. I det som följer nedan har vi valt att benämna 

intervjupersonerna pedagog 1-4, där pedagog 1 arbetar som barnskötare och pedagog 2, 3 och 

4 som förskollärare. 
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Vi genomförde intervjuerna på egen hand, inte tillsammans. Därtill lyssnade vi uppmärksamt 

och var aktivt delaktiga i intervjuerna. På det stora hela fick vi de svar som vi behövde till vår 

undersökning. Detta innebär att intervjukvaliteten var tillfredsställande. Kvale, Steinar & 

Brinkmann betonar också att de ursprungliga intervjuerna är avgörande för hur analysen och 

slutsatserna blir.18 I enlighet med detta erhöll vi ett empiriskt material som tillfredsställande 

väl besvarade de frågor som motiverade undersökningen. 

 
Ifråga om etiska aspekter när det gäller intervjubaserade undersökningar är det viktigt att 

hålla i åtanke de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

som Vetenskapsrådet formulerat. Det finns fyra huvudkrav som ställs på forskaren: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga dessa kriterier uppfylldes i undersökningen. 

 

Resultat(
Här följer en sammanställning av vad de fyra intervjupersonerna delgivit oss. Inledningsvis 

kommer en sammanfattande redogörelse för deras bakgrund och annan relevant personlig 

information. Därefter kommer en sammanfattning av deras synsätt och erfarenheter gällande 

jämställdhets- och genusarbete i förskolan respektive hur de tänker kring val av material och 

leksaker. 
 

Bakgrund(och(personligt(

Pedagog 1: Pedagog 1 är i grunden barnskötare och har arbetat över 20 år i barnomsorgen. 

Utöver barnskötarutbildningen 1981-1983 har hon även gått kurser bl.a. inom 

montessoripedagogik, samt arbetat på en allergiförskola.  

Pedagog 2: Pedagog 2 är utbildad förskollärare sedan 1975. Innan dess hade hon prövat lite 

olika yrken som hon tyckte var en bra grund att stå på för att vara förskollärare. Efter ca 11-

12 år i yrket började hon arbeta fackligt både på hel- och halvtid, vilket fortgick i ca 15 år. 

Hon gick sedan en utbildning i auktionslärande och i samband med det blev det dags att gå 

tillbaka till verksamheten och där har hon varit i 8 år. 

Pedagog 3: Pedagog 3 är utbildad förskollärare i Bosnien. När hon kom till Sverige gick hon 

en fortbildning i Göteborg för att komplettera vissa kurser. Hon är också utbildad till VFU-

handledare.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18 Kvale & Brinkmann (2009), s.180. 
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Pedagog 4: Pedagog 4 gick förskoleutbildningen 1978-1979 och har arbetat sedan dess. Hon 

har arbetat på en lekskola med bara 6-åringar. Denna lekskola var av ett äldre slag, från tiden 

innan det hette förskoleklass. Med hänsyn till det har hon arbetat med barn i 1-5 årsåldern, 

samt på olika småbarnsavdelningar. Hon berättar också att hon varit vikarie i flera år. 

Erfarenheterna hon tog med sig från det var att hon fått se andra förskolor och hur deras 

verksamhet ser ut. Det var i själva verket den bästa fortbildningen, tycker hon. Hon upplever 

sig också ha varit med om alla olika influenser som har passerat och påverkat förskolan under 

25-30 års tid: vad som är modernt, vad som inte är modernt etc. Hon menar att man ska 

omfamna och välkomna allt nytt, och utveckla sina synsätt därefter.  

Jämställdhets>(och(genusarbete(i(förskolan(

Pedagog 1: På frågan vad jämställdhet är för pedagog 1 svarar hon att jämställdhet är att alla 

deltar inom alla områden. Hon hävdar att hos dem är det väldigt jämställt. Förskollärarna har 

själva det pedagogiska ansvaret, men totalt sett märks ingen skillnad. De fäster vikt vid antal 

år och mängden erfarenhet och tar stor hänsyn till varandra vad gäller kunskaper. Pedagog 1 

berättar också att de pratar väldigt öppet med barnen om vad som gäller. De gör ingen 

skillnad på olika barn, utan alla ska behandlas lika, oavsett kön. Kanske får man ta hänsyn till 

om någon har en speciell sjukdom e.dyl., men annars behandlas alla lika. 

Pedagog 2: För pedagog 2 handlar jämställdhet mellan könen om att värdera kvinnor och 

män på samma sätt. De har lika mycket att tillföra, även om de har olika sätt att vara på. Även 

pedagog 2 betonar hur de arbetar med att använda ord som är könsneutrala. Ett exempel på 

detta är ett utrymme de har i sin förskola, ett utrymme som varken heter ”dockis” eller 

”dockvrån”, utan det är en sorts lägenhet som alla kan bo i, oavsett könstillhörighet. Pedagog 

2 beskriver också ett tydligt exempel på hur de arbetar med jämställdhet i verksamheten 

genom att de bl.a. tillåter pojkar att gråta. Hon menar att det inte finns någon skillnad i det 

avseendet. Och oavsett om flickorna håller på och - som hon uttrycker det - tjafsar lika 

mycket som pojkarna eller inte, så har det inget med könstillhörighet att göra. Pedagogerna 

försöker vara så könsneutrala som möjligt. Hon påpekar att det är jätteviktigt att reflektera 

över sitt synsätt så ofta man kan; man måste prata om olika genusrelaterade saker 

tillsammans i arbetslaget och diskutera de olika förhållningssätt som kan finnas. Ett tema som 

jämställdhet kanske berör djupt liggande synsätt och värderingar hos pedagogerna. Det är 

därför viktigt att diskutera olika förhållningssätt och att faktiskt kunna kritisera sina kollegor 

på ett konstruktivt sätt, om det inte riktigt fungerar i verksamheten. Pedagog 2 menar att det 

är A och O hur arbetslaget fungerar tillsammans, samtidigt som det är väsentligt vilken 
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attityd och vilja förskolechefen har. Det är nämligen chefens inställning som anger tonen för 

hur man arbetar på förskolan med dessa frågor. 

Pedagog 3: Pedagog 3 berättar att deras synsätt är att alla barn är lika mycket värda, oavsett 

kön, ålder, bakgrund, utvecklingsnivå, kompetens etc. Detta finns i åtanke hela tiden i den 

dagliga kommunikationen, i kontakten med föräldrarna och barnen, och de vuxna 

sinsemellan. Hon berättar att jämställdhetsarbetet är ständigt pågående och att de jobbar 

aktivt med det. Så fort det uppstår konflikter i verksamheten kretsande kring 

jämställdhetsfrågor, så är det något man inte ska släppa, utan alltid ha i åtanke. Precis som det 

faktum att alla är lika, betonar hon.  

Pedagog 4: Ifråga om jämställdhetsarbete anser pedagog 4 att arbetslaget har en bra och 

fungerande kommunikation kring dessa frågor. Hon menar att det inte spelar någon roll om 

man är barnskötare eller förskollärare, då alla arbetar utifrån samma villkor och med samma 

synsätt i grunden, samtidigt som de kompletterar varandra. Den pedagog som är bra på en 

viss sak får göra det; alla i personalen ska inte sysselsätta sig med allting som pågår i den 

dagliga verksamheten, utan de hjälps istället åt. När gäller det aktiva jämställdhetsarbetet 

riktat mot förskolebarnen, genomsyras verksamheten av en medveten hållning. Pojkar och 

flickor har lika många rättigheter och får lika stort utrymme, säger hon. Hon gör dock 

gällande att de ändå vill lyfta fram flickorna, så att de får ta för sig mer, samtidigt som 

pojkarna får ta ett steg tillbaka. De profilerar dock inte verksamheten som en genustänkande 

avdelning, även om det är någonting som de ständigt tankemässigt arbetar med, berättar hon.  

Val(av(material(och(leksaker(

Pedagog 1: När det gäller utformningen av miljön berättar pedagog 1 att det hos dem finns 

tillgång till både ”flickleksaker” och ”pojkleksaker”. Det finns inga gränser för vad man ”får” 

leka med, eftersom alla får leka med allt. Personalen pratar i könsneutrala termer, dvs. de 

pratar aldrig om att det är ”flickleksakser” eller ”pojkleksaker”, utan betonar att det är allas 

leksaker. Hon betonar också vikten av att tillgodose allas lekbehov, liksom att de ansvariga 

gör inköp efter slitage. De vill gärna att det är kvalitativa leksaker, vilket betyder att det är 

hållbara leksaker. De köper inte något som har slit-och-släng-karaktär, utan föredrar att lägga 

extra pengar på mer hållbart material. Det finns ett stort utbud, men ibland när de ska beställa 

olika material måste de hålla sig till vissa företag, vilket man har bestämt från ledningens 

sida. Det kan också handla om lite dyrare material. Detta kan man hänga upp sig på ibland, 

menar pedagog 1. Utbudet finns, men priserna kan variera. Men de handlar därifrån i alla fall, 

säger hon. 
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Pedagog 2: Det är enligt pedagog 2 fullständigt naturligt att alla kan leka med dockor eller 

tåg etc., för det handlar om individen mer än om vilket kön individen tillhör. Hon nämner att 

de har utformat miljön så att både pojkar och flickor kan aktivera sig med alla saker. Hon 

exemplifierar med att barnen delades in i grupper, med två flickor och två pojkar i varje 

grupp. Den ena gruppen höll på med järnvägen, den andra med lego. Detta utan att det har 

någon betydelse vilket kön det enskilda barnet har. Även pedagog 2 menar att leksaker och 

material ska vara så hållbara som möjligt. De ska dessutom vara så utvecklande som möjligt, 

alltså inte ”färdiga”, utan istället av ett slag som inbjuder till ett skapande med fantasins 

hjälp. Helst ska materialet vara billigt att införskaffa, vilket inte alltid är fallet. Men det blir 

trots allt billigt om sakerna håller i längden, säger hon.  

 
Hon påpekar vidare att kommunen har avtal med olika företag som verksamheten ska köpa in 

material ifrån. Och det kan hända att man upptäcker något kvalitativt material av önskvärt 

slag, men i så fall ska det helst kosta under 100 kr. I annat fall får denna utgift belastas deras 

handkassa. Eller så kanske de pratar med sin chef om att det aktuella materialet inte finns i 

deras utbud och då kanske de väljer att göra ett inköp utanför de vanliga ramarna. 

Tillverkaren som de gör sina inköp ifrån har inte lika många ”standardleksaker” jämfört med 

vanliga leksakskataloger. Exempel som pedagog 2 ger på dylika standardleksaker (och 

tillhörande typiska färger) är barbiedockor och rosa till flickor, samt monsterleksaker och 

svart till killar. De ansvariga handlar mer av tillverkare med ett utbud som inte följer den 

mallen så mycket. Eller med hennes egna ord: ”Men dessa julkataloger som kommer nu, det 

är förfärligt, det är mörka färger, krigsleksaker till pojkar och det är dockor och rosa till 

flickor.” Hon betonar att hon tycker att detta är hemskt. 

Pedagog 3: Pedagog 3 beskriver några tydliga exempel på hur de arbetar med jämställdhet i 

verksamheten. Det finns leksaker på förskolan som traditionellt förknippas med det ena 

könet. Exempel på detta är dockor, som traditionellt förknippas med flickor, och bilar, som 

förknippas med pojkar. När de beställer nya leksaker har de alltid i åtanke att beställa 

tillräckligt många av alla leksaker. Hon menar att barnen då får möjlighet att "prova sig fram 

och hitta sig själva", detta eftersom pedagogerna erbjuder ett mycket tillåtande klimat i 

verksamheten. Och när det gäller frågan om färger väljer pedagogerna att beställa många 

könsneutrala leksaker. Hon betonar här återigen vikten av att förskoleverksamheten 

genomsyras av en tillåtande attityd. Ett exempel på detta är att pojkarna tillåts att tycka om 

och klä sig i långa klänningar, medan flickorna tillåts att leka med bilar. I och med att 

pedagogerna även arbetar med naturen som tema, blir följden att barnen får använda mycket 
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material från just naturen. Hon berättar att de tillsammans med barnen går ut och plockar 

material i naturen. De lägger sedan upp allt material på en bricka så att barnen kan gå dit och 

känna, lukta, smaka etc. och skapa saker av materialet. Pedagogen beskriver även att de har 

”utklädningskläder” som kan vara både för pojkar och för flickor. Hon berättar vidare att hon 

inte iakttagit att någon flicka endast tar flickkläder eller någon pojke endast tar pojkkläder. 

De kan välja fritt och barnen vet att de får ha på sig vad de vill och att det inte är något fel 

med det. Hon säger att om hon t.ex. ser en pojke ta på sig kläder som anses höra ihop med det 

motsatta könet, så gör hon ingen stor sak av det. Hon säger också att samtliga arbetskollegor 

är medvetna om hur det ska vara i verksamheten och att de har ett medvetet synsätt på 

barnen.  

Pedagog 4: Pedagog 4 talar inte på något tydligt sätt kring val av material och leksaker på sin 

förskola.  

 

Analys(
Här följer en analys av intervjumaterialet, huvudsakligen utifrån implementeringsteorin. De 

tre pelarna förstå, kan och vill utgör de primära utgångspunkterna för analysen. Därefter 

följer en del resonemang kring kopplingen mellan den aktuella undersökningens resultat och 

tidigare forskning.  

 

Jämställdhets>(och(genusarbete(i(förskolan((

Förstå (kompetens): När det gäller pedagogernas syn på innebörden av jämställdhet så är en 

återkommande åsikt att man inte gör skillnad på olika människor utan att alla är lika i någon 

fundamental mening och ska behandlas därefter. Här spelar kön ingen roll. Pedagog 3 talar 

om båda könens lika rättigheter och att de ska ges lika stort utrymme. Pedagog 1 menar att 

jämställdhet är att alla personer deltar på alla områden. Pedagog 2 talar i termer av att värdera 

de båda könen på samma sätt, med tillägget att de har lika mycket att bidra med, även om det 

också finns olikheter. Samtidigt påpekar pedagog 2 att detta handlar om djupt liggande 

perspektiv, varför det är av betydelse att diskutera tillhörande attityder. Sammantaget 

indikerar detta att det generellt sett finns en tämligen tydlig genusmedvetenhet bland 

intervjupersonerna. Tolkningen av innebörden av jämställdhet tycks överensstämma på det 

stora hela bland dessa personer. Dessa tolkningar ligger också i linje med vad 

styrdokumenten säger om jämställdhet.  
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När det gäller andra aspekter av genusmedvetenhet så finns en könsneutral infallsvinkel som 

en tydlig hållning hos pedagogerna, vilket inte minst märks på deras hållning ifråga om 

material och leksaker (mer om detta längre fram). Men redan när det gäller 

jämställdhetsarbetet i allmänhet beskriver pedagog 2 hur de tillåter pojkar att gråta. På samma 

sätt uttrycker pedagog 2 att i den utsträckning flickor och pojkar tjafsar eller inte tjafsar, så 

har det ingenting med kön att göra. Dessutom använder de medvetet ord som är könsneutrala 

på den aktuella förskolan. Pedagog 4 kommer med en intressant redogörelse för hur de aktivt 

stimulerar flickorna på förskolan så att de kan ta för sig mer, samtidigt som pojkarna får ta ett 

steg tillbaka. Sammantaget verkar det finnas en genusmedvetenhet hos dessa pedagoger där 

betoningen ligger på att genus egentligen är oviktigt och att man aktivt bortser från 

könstillhörighet som en central faktor. Även detta ligger i linje med styrdokumentens 

generella anda.  

 

Slutsatsen av detta blir att det finns en hel del förståelse för betydelsefulla aspekter av 

jämställdhet och genus.          

           
Kan (resurser): När det gäller resurser och möjligheter i största allmänhet att genomföra den 

implementering som är knuten till jämställdhetsambitioner, framkommer dessa möjligheter i 

mer indirekta ordalag. Den gemensamma nämnaren är här dels att jämställdhetsarbetet är 

kontinuerligt och aktivt, dels att detta arbete sker utifrån samma villkor och grundläggande 

synsätt. Pedagog 4 säger till exempel att personalen kompletterar varandras kompetenser och 

att det finns en bra kommunikation kring frågorna. Även pedagog 2 talar om den dagliga 

kommunikationen och det fortlöpande arbetet. Pedagog 1 instämmer i idén om 

kompletterande kompetenser och kunskaper. Utifrån detta går det att utläsa att ifråga om 

implementeringsmöjligheter på ett generellt plan verkar det finnas resurser ifråga om 

kompetens och kunskap, vilket kan knytas till utbildning. Dessutom går det att tolka 

pedagogernas redogörelser för jämställdhetsarbetet som ett pågående åtagande som att det 

finns en hel del tid för ändamålet. Slutsatsen av detta blir att det finns en hel del som kan 

genomföras ifråga om jämställdhetsarbete.          

 
Vill (motivation): När det gäller viljan och motivationen hos de intervjuade pedagogerna att 

genomföra den implementering som är knuten till jämställdhetsarbetet, så är den allmänna 

bilden som ges att eftersom det aktiva arbetet på den fronten är fortlöpande, så betyder detta 

sannolikt att det finns en hel del motivation på området. Pedagog 3 lyfter i sammanhanget 
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fram att om konflikter dyker upp på förskolan ifråga om jämställdhetsfrågor så är detta 

någonting som ska diskuteras, inte nonchaleras. Detta antyder återigen att det finns en 

grundläggande motivation på området. Pedagog 4 betonar att även om förskolepersonalen 

hela tiden arbetar med genusrelaterade frågor på tankeplanet, så vill de ändå inte profilera 

avdelningen som att den är en genustänkande avdelning. Detta kanske låter lite 

motsägelsefullt, men även här antyds dock en tydlig motivation. Pedagog 2 lyfter uttryckligen 

fram att förskolechefen spelar en viktig roll i sammanhanget, då dennes vilja och attityd 

påverkar den allmänna tankeatmosfären på förskolan när det handlar om genus och 

jämställdhet. Utifrån detta tycks det som att det finns en hel del konkret strävan bland 

intervjupersonerna för att i praktiken genomföra sådant som är nödvändigt för att förverkliga 

elementära jämställdhetsambitioner. Med andra ord verkar det finnas gott om motivation. 

Slutsatsen av detta blir att det finns en hel del vilja att gå från insikt till handling.            

 

Val(av(material(och(leksaker(

Förstå (kompetens): Ifråga om tydliga könsneutrala infallsvinklar märks dessa inte minst när 

det handlar om pedagogernas hållning till material och leksaker. Pedagog 1 säger att de 

använder könsneutrala termer, vilket vill säga att de talar om allas leksaker, inte flick- eller 

pojkleksaker. Pedagog 2 betonar det naturliga i att alla barn kan leka med vad de vill, av den 

anledningen att individen har företräde framför könstillhörigheten. Samma pedagog 

framhåller också att förskolemiljön hos henne är utformad så att samtliga barn kan aktivera 

sig med alla befintliga saker. Hon nämner också att inköp av leksaker gärna riktas mot 

tillverkare som erbjuder ett utbud som i viss mån avviker från vad som är standard, det vill 

säga det vanliga utbudet som är könsriktat, till exempel barbiedockor till flickor och 

monsterleksaker till pojkar. Pedagog 3 talar om att erbjuda ett tillåtande klimat, vilket bl.a. 

ger utrymme åt barnen att utforska och hitta sig själva och bekanta sig med en mängd olika 

leksaker med könsneutrala attribut. Den tillåtande och medvetna attityden medför också att 

hon och hennes kollegor inte fäster någon större vikt vid att barnen kanske gör 

könsöverskridande och fria val av kläder och leksaker, utan snarare att detta bejakas av 

pedagogerna.  

 
Betraktat utifrån implementeringsteorins förstå-pelare är det även här tydligt att det bland de 

intervjuade pedagogerna finns en genusmedvetenhet som manifesterar sig i att 

könstillhörighet inte verkar ses som en speciellt betydelsefull faktor. De ger sammantaget 
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uttryck för en konkret könsneutral hållning ifråga om vilka material och leksaker barnen 

erbjuds. Att förstå kan sägas innebära att ha kompetens, vilket i sin tur relaterar till 

sakkunskap. I detta sammanhang kan sakkunskapen sägas vara knuten till genusmedvetenhet 

och medvetenhet kring jämställdhet. Betraktat utifrån begreppet närbyråkrater kan följande 

resonemang föras: utifrån den hänsyn dessa närbyråkrater – i detta fall pedagogerna – har att 

ta till de individer – i detta fall förskolebarnen – som de ska tjäna, så går det att tolka det som 

framkommit som att pedagogerna faktiskt har den sakkunskap som är nödvändig för att de 

ska kunna sköta sitt genusmedvetna arbete på ett professionellt sätt.  

 
Kan (resurser): Den allmänna bilden som framkommer är att i synnerhet vissa av de 

intervjuade pedagogerna medvetet har spenderat ekonomiska resurser för att kunna 

tillhandahålla en mer könsneutral förskolemiljö. De har gjort många av sina inköp helt i linje 

med den allmänna genusmedvetenhet som införlivats i verksamheten. Detta utgör en aspekt 

av genomförandet av den implementering som styrdokumenten utstakar. Som pedagog 1 

uttrycker det: alla får leka med allt och det finns inga gränser för vad man kan eller får leka 

med. Pedagog 2 talar i det sammanhanget om att inköp ibland görs utanför de normala 

ramarna, även om detta också görs utifrån icke-genusrelaterade hänsyn.    

 
Vill (motivation): Givet den allmänna bild som får anses gå som en röd tråd genom de 

intervjuade pedagogernas redogörelser, tycks det finnas gott om både vilja och motivation när 

det handlar om att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Ett uppenbart uttryck för detta skulle 

kunna vara pedagog 2, när hon förfärar sig över julkatalogernas synnerligen standardmässiga 

presentation av mörka färger och krigsleksaker till pojkar, och rosa och dockor till flickor. Ett 

annat uttryck för en liknande hållning är när pedagog 3 talar i termer av att låta barnen få 

prova sig fram och hitta sig själva bland olika slags leksaker i en mer könsneutral miljö. 

Utifrån idén om närbyråkrater kan detta tolkas som att den uttalade motivationen från 

pedagogernas sida, när det gäller genusrelaterat arbete, också indikerar en hel del 

handlingsutrymme i dessa pedagogers praktiska arbete. Om detta är fallet, blir det också 

enklare att göra verklighet av de jämställdhetsambitioner som styrdokumenten formulerar.  

 

Koppling(till(tidigare(forskning(

De i denna undersökning redovisade resultaten kan relateras till tidigare forskningsresultat på 

flera sätt. Svaleryd påpekar att en sak som inte sällan försvårar diskussionen kring 

jämställdhet och kön är att människor ofta tenderar att diskutera i termer av manligt och 
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kvinnligt. Ett sådant synsätt, där de två könen ses som varandras motpoler, går inte att känna 

igen hos de intervjuade pedagogerna. Dessa talar istället överlag i könsneutrala termer när det 

gäller det praktiska förhållningssättet till barnen. Manligt och kvinnlig har uppenbarligen en 

underordnad betydelse i deras syn på flickor och pojkar, val av kläder etc. Detta synsätt låter 

sig förenas med Josefsons redogörelse för den forskning som påvisat att skillnaderna i 

beteenden, uppfattningar och förmågor m.m. är mycket större inom killgrupper och 

tjejgrupper än mellan könen. Det fokus på individen snarare än på könet som pedagogerna i 

denna undersökning ofta förmedlar, överensstämmer med den forskningen. Om man i en mer 

genusmedveten förskola (och skola) väljer att lägga mer könsneutrala förväntningar på pojkar 

och flickor, så bör det innebära att vissa typer av könsskillnader och könsroller inte kommer 

att få samma fotfäste hos dessa individer. Detta eftersom det blir en annan miljö av sociala 

och kulturella förväntningar som läggs på dessa tjejer och killar. Och i en sådan miljö blir 

rimligtvis chansen större att en mer balanserad personlig utveckling kan stimuleras, i det att 

ett bredare spektrum av egenskaper, förmågor och aktiviteter ges spelrum. Då bör det också 

bli lättare att uppnå det mål med jämställdhetspedagogiken som John & von Sabljar talar om, 

nämligen att barnen ska bli hela människor, med tillgång till både traditionellt manliga och 

traditionellt kvinnliga egenskaper m.m. Begreppet kompensatorisk träning är ett nyckelord 

här, och intrycket som ges av de intervjuade pedagogerna är att de har tagit viktiga steg i den 

riktningen. 

 
Vi upplevde att vissa saker som framkom under intervjun med barnskötaren låg på en mer 

”grundläggande” nivå jämfört med en del av det som förskollärarna förmedlade. Detta 

betyder inte att barnskötaren saknade en genomtänkt idé om innebörden av jämställdhet, men 

vårt intryck var att förskollärarna kunde uttrycka sig på ett mer ”professionellt” sätt. Detta 

styrker vad Inga Wernersson påpekade i sin studie om vad jämställdhet är, då svaren beror på 

vilken utbildning den som blir intervjuad har. Dock ska det poängteras att utbytet - såvitt vi 

kunde konstatera - mellan förskollärares och barnskötares kompetenser är mycket god, och vi 

observerade bra och fungerande arbetslag. Vi såg en hel del yrkeskompetens och att mycket 

av kunskapen utbyts inom arbetslaget. Har någon gått en kurs eller varit på ett seminarium 

delges detta i mycket stor utsträckning till resten av arbetslaget. Det faktum att de tre 

dimensionerna förstå, kan och vill kanske inte alltid får maximalt svängrum i 

förskoleverksamheten, handlar förmodligen i stor utsträckning om frågor knutna till resurser 

såsom pengar, tid och utbildning. Detta kan leda till en upplevd osäkerhet hos pedagogen, 

dvs. i dennes yrkesroll inom genuspedagogiken. Delegationen för jämställdhet har 



21"
"

uttryckligen betonat att utbildning är ytterst viktigt och att resurser såsom tid och pengar inte 

ska vara ett hinder för verksamheten. Trots detta ser vi ett konstant hinder i form av låga 

budgetar och dessutom tidsbrist. Om man vill sträva efter en jämställd förskola och en 

genusmedveten verksamhet, och därigenom bidra till mer långtgående samhällsförändringar 

på jämställdhetsområdet, måste man få de medel som krävs för detta.  

 

Sammanfattning(

För att återvända till de två centrala frågorna som motiverade undersökningen; när det gäller 

kompetens, resurser och motivation hos pedagogerna ifråga om jämställdhets- och 

genusarbetet i förskolan, så är slutsatsen att det verkar finnas en hel del av samtliga tre 

komponenter på de aktuella förskolorna. Med andra ord har jämställdhetsarbetet fått ett 

relativt konkret genomslag på dessa förskolor. Och när det gäller hur detta arbete fått uttryck 

genom val av material och leksaker, så är slutsatsen att det finns en del tydliga kopplingar 

mellan genusmedvetna jämställdhetssträvanden och vilka leksaker och annat material som 

erbjuds i förskolemiljön på de aktuella skolorna. 

 

Avslutande(reflektioner(
Vi tolkar de intervjuade pedagogerna som att de förstår styrdokumenten och vad som 

formuleras där om jämställdhet. Det är tydligt att de arbetar medvetet med jämställdhet i sin 

verksamhet. Och även om jämställdhetsarbetet är något som sker kontinuerligt men inte alltid 

dokumenteras, är detta arbete dock något som pågår i den dagliga verksamheten. Vad 

jämställdhet som begrepp betyder för den enskilda pedagogen, framstår som tämligen 

sammanfallande med hur andra pedagoger uppfattar begreppet. Deras gemensamma mål är i 

vilket fall som helst tydligt: att främja jämställdhet mellan könen, med början i tidig ålder. 

Sätten de konkret arbetar på för att nå målet framstår som snarlika, trots att förskolorna är 

från olika kommuner, till och med från olika län. Det är tydligt för oss som kommer att arbeta 

inom förskolan hur viktigt det är att arbeta tillsammans. Och olika arbetslag har olika 

metoder för att nå sina mål. Att benämna leksaker, material och framför allt rum med neutrala 

ord, exempelvis ”lägenheten” istället för ”dockis”, är något som görs på många förskolor, 

dock inte på alla. Att reflektera över vad dessa ord och benämningar sänder för signaler till 

barnen - och till omgivningen - är viktigt. Barns verklighet genomsyras redan i mycket tidig 
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ålder av de i samhället förekommande könsrollerna och normerna, detta inte minst genom 

familjepåverkan i hemmiljön.  

 
Det kan vara värt att poängtera att begreppen kompetens, resurser och motivation är av ett 

överlappande slag. De går in i varandra på olika sätt. Den som har kompetens är sannolikt 

mer motiverad att gå från insikt till handling; den som har resurser kan säkert lättare 

motiveras att omsätta idémässiga visioner till handling på det konkret fysiska planet; den som 

har gott om motivation kanske också vill fördjupa sin kompetens, etc. Olika faktorer kan 

förstärka varandra, i olika riktningar. 

En sak som hade kunnat bli bättre med denna undersökning är att vi skulle behövt erhålla ett 

mer utförligt svar från pedagog 4 angående hur jämställdhetsarbetetet på hennes förskola tar 

sig uttryck genom val av material och leksaker. I vårt redovisade resultat fattas en mer direkt 

redogörelse för det. En annan sak som undersökningen hade tjänat på hade varit dels om 

antalet intervjupersoner varit större, i syfte att erhålla en ännu mer nyanserad bild av de 

diskuterade frågorna, och dels om vi hade inkluderat både män och fler personer med 

utländsk bakgrund i studien. Även detta hade försett oss med ett bredare intervjuunderlag och 

eventuellt en ännu större mångfald av perspektiv. 

 
Och för att avrunda: om det skulle bli aktuellt med en ny, liknande studie, så vore det 

intressant att just ta fasta på det ovan nämnda och undersöka vad manliga förskolepedagoger 

– både utlandsfödda och svenskfödda – har för synsätt och erfarenheter kring genus- och 

jämställdhetsfrågor. Finns det några uppenbara skillnader i hur dessa män förhåller sig till de 

aktuella frågorna, både inbördes och jämfört med kvinnor? Hur ser dessa män på hela frågan 

om kvinnliga och manliga förebilder för barn i så tidig ålder? Tycker manliga 

förskolepedagoger att det finns någon poäng med att förknippa vissa leksaker med en viss 

könstillhörighet? Tycker de att det finns en poäng med att lyfta fram flickorna så att de får ta 

för sig mer, om detta samtidigt medför att pojkarna kanske få ta ett steg tillbaka? Är det så att 

könsöverskridande val av t.ex. kläder inte är något märkvärdigt, utan istället bör bejakas? Att 

låta flickor välja krigsleksaker att leka med, är det ett av många sätt att komma tillrätta med 

gamla traditionella könsroller, som många menar har spelat ut sin roll? Eller hur tycker 

manliga förskolepedagoger att man ska göra för att få flickorna att ta för sig mer? Det är den 

typen av frågor som skulle kunna inkluderas i en framtida studie. 
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Bilaga: intervjuguide  

Följande intervjufrågor utgjorde stommen för samtliga intervjuer: 

 

1. Berätta om din bakgrund, utbildning, erfarenhet och kompetens. 

2. Vad är jämställdhet för dig? 

3. Hur arbetar ni med jämställdhet i verksamheten? 

4. Hur har ni utformat er verksamhetsmiljö och varför just så? 

5. Vad har ni för tankar och synsätt vid inköp av leksaker och material? 
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